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Sammanfattning 

Internationalisering innebär ett företags engagemang på utländska marknader, något som 

exempelvis kan ske genom export i allians med andra utländska verksamheter. Export delas in 

i direkt och indirekt export. I och med att det har blivit enklare för även små och medelstora 

företag att göra affärer över gränserna har i sin tur medfört barriärer som hindrar eller hämmar 

företags omfattning att exportera. Exportbarriärer i stort är ett väldiskuterat område där det 

finns mycket information att tillgå. Forskare förhåller sig dock inkonsekvent till 

exportbarriärer och det som kan konstateras är att det finns olikheter kring de exportbarriärer 

som har identifierats kring små och medelstora företag. De förklaringar som finns kring hur 

små och medelstora företag hanterar de barriärer som uppstår vid export är väldigt oklara 

kring det grundläggande arbetet som dessa företag går igenom för att kunna utvecklas och 

expandera genom sin export. Med grund utifrån detta har författarna till denna studie valt att 

explorativt undersöka utifrån de tre producerande företagen Fogmaker, IV Produkt och Holtab 

hur svenska små och medelstora företag hanterat sina upplevda exportbarriärer.  

Författarna till denna studie har använt sig av en kvalitativ studie med ett deduktivt synsätt där 

grunden har legat i teori kring interna och externa exportbarriärer som har delats in i de olika 

undergrupperna informations-, funktionella-, marknadsförings-, administrativa-, statliga-, 

genomförandes- samt miljöbarriärer. Denna teori tillsammans med tre semi-strukturerade 

djupintervjuer med de ovannämnda företagen har analyserats och utifrån denna givit en 

slutsats som menar på att företag måste lägga ner mycket tid och resurser på att anskaffa 

information om både marknader och hur företaget hanterar de barriärer de kan komma att 

stöta på.  

Författarna ger även förslag till fortsatt forskning och menar på att den teoretiska referensram 

som ligger till grund för hantering eller överkommande av barriärer är bristfällig och den teori 

som existerar är oftast begränsad till ett geografiskt område eller en bransch. Eftersom 

författarna efter denna studie insett problematiken med att genomföra en sådan generell studie 

kan kommande forskning att kunna avhandla en liknande studie med en kvantitativ inriktning. 

Detta för att kunna bidra med en mer generell bild av problematiken rörande barriärer. 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

Redan den tidigaste civilisationen av egypterna, grekerna och romarna var i en hög grad 

involverade i handel utanför ländernas gränser. Handeln över gränserna har utvecklats med 

tiden i olika aspekter inom ekonomin vilket har medfört att allt fler företag har börjat 

internationalisera sig, så även de svenska (Rundh, 2003). Även om begreppet 

internationalisering kan anses vara diffust och det inte finns någon gemensam definition för 

det, så finns det teorier som försöker förklara varför internationell verksamhet finns och 

existerar (Gerald & Susman, 2007). Enligt det äldre och mer traditionella sättet har företagens 

internationalisering beskrivits som en process där verksamheten i olika steg utvidgas till andra 

länder (Johansson & Vahlne, 1977). Däremot är det i internationalisering i den mer moderna 

kontexten inom forskningen på senare tid blivit mer viktigt att bygga upp nätverk och 

relationer med olika aktörer (Kuivalainen m. fl., 2012).  

Internationalisering innebär ett företags engagemang på utländska marknader, något som till 

exempel kan ske genom export och import i allians med andra utländska verksamheter 

(Gustavsson, 2003). Export innebär att skicka varor eller tjänster över länders gränser i 

säljande syfte (businessdictonary, 2013-05-03). Sveriges export har stigit från att vara runt 30 

procent på 1990-talet till cirka 50 procent idag (ekonomifakta.se, 2013-04-29), vilket kan ha 

att göra med att svenska företag utvecklas snabbt på en internationell marknad. Detta då 

verksamheten och dess anställda har insett att exporten är en viktig del av verksamhetens 

fortlevnad (Wikman, 2001).  

När det kommer till export brukar begreppet delas in i indirekt och direkt export. Indirekt 

export innebär att företag använder sig av oberoende organisationer som finns i exportörens 

hemland (Fernström, 1993). Fördelen med indirekt export är att företaget snabbt kommer in 

på marknaden, de företag som verksamheten arbetar ihop med står oftast för de flesta 

kostnader samt att företaget inte behöver lägga så mycket resurser på exportarbetet. 

Nackdelen är att det är en högre risk då företaget inte har en direkt kontroll över sin 

försäljning. Direkt export däremot är när exportören säljer direkt till köpare på den utländska 

marknaden, antingen genom egen beroende enhet eller genom en utländsk baserad 

organisation och är ett mer aktivt sätt att arbeta på än vad den indirekta är då det kräver mer 
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uppoffringar i form av mycket tid och utgifter. Däremot är fördelen att företaget direkt kan 

komma i kontakt med sin målgrupp vilket leder till bättre kunskap och kontroll över 

marknaden (Albaum & Duerr, 2011). Den största skillnaden mellan indirekt och direkt export 

är att om mellanhanden finns i hemlandet kallas den för indirekt export medens om 

mellanhanden finns i utlandet kallas det direkt export (ne.se, 2013-05-15).  

De senaste åren har utveckling av nuvarande sätt att göra affärer varit något som flitigt 

diskuteras i media och i alla företagsbranscher, detta då de flesta branscherna idag präglas av 

hög konkurrens (Wikman, 2001). I och med att det har blivit enklare för även små och 

medelstora företag, det vill säga företag med mellan 10-249 anställda och omsätter mellan 2-

50 miljoner euro (Europakommissionen, 2005), att göra affärer över gränserna har i sin tur 

medfört barriärer som hindrar eller hämmar företags omfattning i vilket de agerar inter- eller 

multinationellt. Dessa faktorer kan vara av intern karaktär då genom exempelvis brist på 

språkkunskap eller huruvida de anställda besitter relevant kunskap (Arndt, m.fl., 2012). De 

interna barriärerna kan små och medelstora företag till stor grad kontrollera jämfört med de 

mer okontrollerbara externa barriärerna (Leonidou, 2004). Barriärerna som är av extern 

karaktär handlar om hinder som måste kunna överkommas för att kunna utveckla sin 

verksamhet på en internationell marknad. Detta kan vara i form av handelshinder eller 

lagstiftning som hämmar ett inträde på en internationell marknad eller delar av en sådan 

(Arndt m.fl., 2012). De externa barriärerna har minskat för små och medelstora svenska 

företag på senare år, detta då landet gått med i EU samt är del av olika överenskommelser för 

att gynna handelsklimatet länder emellan (Bergh & Henrekson, 2012). Även om de externa 

barriärerna har minskat orsakar dessa tillsammans med de interna barriärerna fortfarande 

problem för små och medelstora företag. Detta då små och medelstora företag i större 

omfattning upplever de interna barriärerna som i sin tur generellt kräver mer kapital och mer 

tid för att kunna hanteras. Detta är något som kan hindra små och medelstora företag då dessa 

resurser ofta är begränsade vilket kan orsaka problem som kan hindra dessa verksamheter från 

att utveckla sitt internationella arbete (Leonidou, 2004).  

Att börja exportera kräver engagemang och långsiktighet av alla delar av företaget, samt 

resurser i form av tid och pengar, något som är mer påfrestande för små och medelstora än för 

större företag. Genom att använda sig av exportverksamhet kan företagets kundbas breddas 

och bidra till ökad kunskap om konkurrenter och möjliga hot (Fernström, 1993). Genom att 

dra nytta av dessa kostnadsminskningar och utvecklingsmöjligheter kan små och medelstora 
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företag sedan utveckla sina affärer genom att göra större vinster som kan investeras i 

utveckling av företagets produkt eller tjänst (Kahiya, 2013). Internationalisering i form av 

export fungerar för många små och medelstora företag som både en drivkraft och ett måste 

vilket i sin tur medför att barriärer på den internationella marknaden är något som små och 

medelstora företag kommer att behöva vara medvetna om och kunna överkomma för att bli 

konkurrenskraftiga även på en internationell marknad (Leonidou, 2004).  

1.2 Problemdiskussion  

Företag kommer ständigt att påverkas av den marknad de agerar på och att utveckla 

verksamheten och sin organisation är av yttersta vikt för fortlevnad. Den svenska marknaden 

präglas i mångt av ökad konkurrens då det är en relativt liten marknad med öppna gränser, där 

företag under senare år har konkurrerats ut med en väldig hastighet (Wikman, 2001). Detta 

bidrar till att svenska företag söker nya möjligheter att minska sina kostnader eller finna andra 

sätt att konkurrera om de lokala kunderna. Denna mättnad kan hämma små och medelstora 

företags utveckling och kräver att företaget hittar nya sätt att finna marknader som ännu inte 

är mättade (Kahiya, 2013).  

Företag på lokal nivå söker sig ofta utanför landets gränser för att dra nytta av fördelaktiga 

platser, minskade kostnader eller en ökad kundbas. Att söka lyckan utanför de nationella 

gränserna är dock inte helt oproblematiskt utan medför olika problem som kan komma att 

påverka små och medelstora företag i stor omfattning (Kahiya, 2013). Trots det faktum att 

marknadens hinder har minskat för verksamheter under de senaste årtiondena har företags väg 

mot internationalisering samtidigt kantats av hinder som kan vara av både intern och extern 

karaktär. Vissa av dessa företag av mindre karaktär är fortfarande skrämda för att korsa 

nationella gränser och sätter sig då i ett läge där konkurrenterna har en fördel. Dessa hinder är 

av stor relevans för små och medelstora företag då de oftast påverkas i större omfattning av 

dessa och deras verkan på det mindre företaget där det lämnar större avtryck än på de större 

företagen (Leonidou, 2004). Trots de barriärer som hindrar eller hämmar export för små och 

medelstora verksamheter, så menar Arndt med flera (2012) att de flesta företag under det 

senaste årtiondet utvecklats snabbt på den internationella marknaden. Detta på grund utav de 

möjligheter som exporten kan komma att medföra för dessa företag av mindre och medelstor 

karaktär. För att kunna dra nytta av de möjliga fördelar som internationalisering kan innebära 

samt uppnås genom att överkomma de barriärer som påverkar verksamheten och deras 
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internationaliseringsarbete. Dessa barriärer kan hindra ett företag att arbeta internationellt om 

verksamheten och dess anställda inte är medvetna och förberedda på de barriärer som kan 

komma att stötas på (Arndt m.fl, 2012).  

Exportbarriärer i stort är ett väldiskuterat område där det finns mycket information att tillgå. I 

litteraturen förhåller sig forskare inkonsekvent till exportbarriärer och det som kan konstateras 

är att det finns olikheter kring de exportbarriärer som har identifierats kring små och 

medelstora företag, där inget specifikt finns för den svenska marknaden (Shroath & Korth 

1989; Rabino 1980; Bauershmidt, Sulivan & Gillespie, 1985; Kedja & Chokar, 1986; 

Gripsrund, 1990; Da Silva, 2001; Julian & Ahmed, 2005). Även om det inte verkar råda 

någon konsensus vad det gäller exportbarriärer så är det ändå ett välbeforskat ämne, vad som 

däremot ter sig betydligt mer outforskat är hur små och medelstora företag tar sig över dessa 

hinder. De förklaringar som finns kring hur små och medelstora företag hanterar de barriärer 

som uppstår vid export är väldigt oklara, oftast beskrivs processer och arbete i samband med 

expansion men inte det grundläggande arbetet som små och medelstora företag går igenom för 

att kunna utvecklas och expandera genom sin export. Genom att synliggöra de möjligheter 

företag har att hantera de upplevda barriärerna kan det öka villigheten hos små och medelstora 

företag att engagera sig på en internationell marknad i större omfattning (Lee & Choi, 2003; 

Leonidou, 2004; Osarenkhoe, 2008; Arteaga-Ortiz & Fernandez-Ortiz, 2010).  

1.3 Problemformulering 

 Hur hanterar svenska små och medelstora exportföretag upplevda exportbarriärer? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att explorativt undersöka hur små och medelstora svenska 

exportföretag hanterar upplevda exportbarriärer. 
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2. Teori 

I detta kapitel beskrivs den teoretiska referensram som studien grundar sig på. Teorin 

presenteras med en struktur som först behandlar exportbarriärer för att sedan visa på hur 

denna kan hanteras. 

2.1 Exportbarriärer 

För att kunna lyckas på en internationell marknad måste företag tillgodose marknadens krav 

och vara beredd på snabba förändringar, export handlar om anpassning och förståelse. Det 

ställer stora krav på ett företag att exportera, dock kan det ge mycket tillbaka. Kunskapen 

kring vad som händer på marknaden ökar, det blir lättare att rekrytera personal och att 

individen får större chans att utvecklas. Företag kan även maximera lönsamhet då det finns 

möjlighet till att ha olika prissättningar på olika marknader, samt ökar möjligheterna till 

produktutveckling och de krav marknaden ställer (Holmvall, 1995). 

 När ett företag ska exportera utomlands så finns det ett antal hinder de måste ta sig över, så 

kallade exportbarriärer. Den första författaren att behandla problemet kring hinder för export 

var Bilkey (1978) och fortsatte därefter dramatiskt att öka, även om många författare idag har 

skrivit om ämnet har ingen kunnat ge en homogenitet och klassificering om hur många typer 

av hinder det finns och deras relevanta betydelse. Av dessa så har den grekiska författaren 

Leondias C. Leonidou gjort en översikt av de viktigaste empiriska studierna om 

exportbarriärer som på ett övergripande sätt beskriver de export hinder kring små och 

medelstora företag som studerats i existerande forskning och är en välciterad forskare i ämnet. 

Var det gäller den geografiska räckvidden för detta forskningsområde har de flesta forskare 

valt att analysera företag från ett enda land och då framförallt USA medens färre forskare har 

studerat Europeiska företag (Arteaga-Ortiz & Fernandez-Ortiz, 2010).  

Även om det inte kommit fram en specifik definition av begreppet exportbarriärer kan det 

generellt sägas vara faktorer och element som, vare sig internt eller externt, blockerar eller 

avskräcker företag från att starta, öka eller bibehålla sin exportverksamhet (Arteaga-Ortiz & 

Fernandez-Ortiz, 2010). Leonidou (2004) menar att hindren kan delas in i två olika 

huvudsakliga kategorier, dessa är interna och externa barriärer.   
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2.1.1 Hantering av exportbarriärer 

För företag att hantera och överkomma de hinder som uppstår vid export sker via en process, 

där det skapas möjligheter till hur denna process skall genomföras. Hanteringen av 

exportbarriärer och de möjliggöranden som finns kan förklaras som exempelvis metoder, 

struktur och kultur, och utefter hur väl dessa är undersökta påverkar det hur processen sedan 

kommer att genomföras och vilken effekt det kommer att få. Detta genomsyrar 

organisationens prestation genom att bistå med kunskapen kring hur något skall genomföras 

på bästa sätt (Lee & Choi, 2003). För att möjliggöra expansion är kunskap en utav de 

viktigaste faktorerna för verksamheter att fokusera på. Kunskap möjliggör nya idéer och ger 

företag nya affärsmöjligheter. Information och kunskap anses vara det mest användbara 

verktyget för att ta marknadsandelar, samt anses det även vara viktigt att skaffa sig partners 

och knyta kontakter för att få en lyckad framgång. Dock är det svårdefinierbart vad för typ av 

kunskap som krävs och det går ännu bara göra grova uppskattningar kring dessa ämnen 

(Osarenkhoe, 2008). 

 

Oavsett vilken marknad företag ger sig in på så är det i dagens läge viktigt att använda sig av 

internet, både gällande hemsida samt att kunna undersöka andra marknader och inskaffa sig 

information. Det kan dock vara svårt att ta marknadsandelar via internet då redan 

väletablerade företag är en stor konkurrent. Trots det faktum att internet kan vara till en stor 

fördel för företag och förenkla deras framkomst behöver det ändå inte betyda att det är en 

avgörande möjliggörare för verksamheten (Osarenkhoe, 2008). Största vikten bör dock ligga 

vid kulturen, har företaget gjort djupgående studier och skaffat sig god kunskap inom detta 

område underlättar det för företagen vid expansion. Samt skall fokus även ligga vid 

organisationens kultur då en trygg och öppen miljö fordrar kunskap inom verksamheten vilket 

i sin tur kan leda till bättre underlag för expansion (Lee & Choi, 2003). 

Det finns begränsat med förklaringar kring meningen om hantering av barriärer då dem oftast 

inte sätts i samband med själva verkställandet, ofta beskrivs processer och arbete i samband 

med expansion men inte det bakomliggande arbetet som företag genomgår för att kunna 

expandera och utvecklas (Lee & Choi, 2003). Vanligast vid studier av mindre företag är att de 

har gjorts övergripande och mer generella, problematiken med detta är att man då inte får en 

full förståelse över de olika barriärerna och hur företag kan ta sig över dessa hinder. Genom 
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att undersöka de olika barriärerna mer detaljerat kan verksamheter tillgodogöra sig mer 

information och därmed få en ökad förståelse för dess hantering (Barth, 1999). 

2.2 Interna exportbarriärer 

De interna exportbarriärerna är specifika för varje enskilt företag då det påverkas av 

exempelvis resurser, hur organisationen ser ut och tidigare erfarenheter inom export. I 

samband med att barriärerna ser olika ut beroende på företag finns det även olika sätt att 

kategorisera de interna exportbarriärerna på, detta är något som problematiseras då det inte 

finns en konsekvens kategorisering av barriärer. Produktbarriärer och företagsbarriärer är två 

uppdelningar av de interna barriärerna som företag många gånger kan komma att stöta på vid 

sitt exportarbete. De interna barriärerna kategoriseras ännu ett steg mer djupgående i 

informationsbarriärer, funktionella barriärer samt marknadsföringsbarriärer (Leonidou, 2004; 

Pinho & Martins, 2010; Kahiya, 2013).  

2.2.1 Informationsbarriärer 

Människan vill vara så förberedd som möjligt i samband med etablering på ny marknad, för 

att möjliggöra detta inkluderas därför att hitta, välja använda och ibland även borträkna 

information. Information är väsentligt i den bemärkelsen att det kan ge en bekräftelse och 

styrka det val ett företag vill göra (Case, 2012). Författaren Lascu (2008) förklarar att det 

finns olika typer av information ett företag är intresserad av att tillgodogöra sig, exempel på 

dessa kan vara information kring konsumentbeteende, information kring industri, 

karaktärsdrag för marknaden och trender samt information kring mottagande av produkt på ny 

marknad.  

Detta sammankopplas med informationsbarriärerna som handlar om den brist på information 

eller kunskap som företaget besitter om en potentiell marknad. Det finns också fyra 

underkategorier till informationsbarriärerna. Dessa beskrivs som brist av information för 

lokalisering och analys av en ny främmande marknad, problem att hitta information relevant 

för marknaden, problem med identifikation av den internationella marknadens möjligheter 

samt kontakt med potentiella kunder på den internationella marknaden. De 

informationsrelaterade barriärerna beskrivs som mycket relevanta vid lansering på en ny 

internationell marknad och är relevanta även i fall där export inte är den strategi företaget valt 

för sin internationella verksamhet (Leonidou, 2004).
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2.2.1.1 Brist av information rörande lokalisering och analys av främmande marknad 

När tankarna kring internationalisering går ligger det av stor vikt att ta reda på information 

kring den marknad företaget planerar att etablera sig på. Exempel på detta är vilka lagar och 

regler landet har samt hur marknadens ekonomiska utveckling ser ut (Landström & 

Löwegren, 2009).  

Problematiken med lokalisering och analys av den nya internationella marknaden innebär att 

företaget inte har tillgång till relevant information om den marknad på vilken företaget 

planerar en lansering. Sådan information kan vara rörande politisk stabilitet, lokala lagar och 

förordningar eller problematiken rörande var i en marknad företaget ska positionera sig. 

Bristfällig information om marknaden kan leda till att företaget inte kan minska den risk som 

är förknippad med att lansera på en ny och främmande marknad (Leonidou, 2004). 

2.2.1.2 Problem att hitta relevant marknadsinformation  

De problem som många företag stöter på vid inträde på en ny marknad är vare sig den 

information som insamlas är tillämpbar, vare sig källan är pålitlig eller inte. Det vill säga om 

informationen är av tillräcklig kvalitet samt huruvida informationen går att använda för att 

göra jämförelser med hemmamarknadens likartade information (Leonidou, 2004). Även om 

företaget har samlat in information kring en potentiell ny marknad måste den bli noggrant 

utvärderad och kritiserad. Informationen måste ifrågasättas hur vida den anses vara relevant 

och användbar för företaget, samt måste informationen ställas i perspektiv till kulturella 

likheter och skillnader (Lascu, 2008).   

 

Jämförelseproblematiken handlar oftast om olika regler för information som mätenheter eller 

hur företaget redovisar ekonomisk information. Information som har den höga kvalitet och där 

jämförelseproblematik kan vara svår och dyr att samla in. Dessutom kan denna problematik 

förändra bilden av den främmande marknaden och på så sätt leda till felaktiga 

beslutsfattanden (Leonidou, 2004).  
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2.2.1.3 Problem rörande marknadspotential 

Innan företag etablerar sig på en helt ny och okänd marknad ligger det stor vikt vid att samla 

in information kring landet av intresse för att se om det finns en potentiell marknad där. 

Problematiken med detta är att företaget måste lägga mycket resurser vid detta samt utvärdera 

djupgående den information som är tillgänglig (Lascu, 2008). De möjligheter som den 

främmande marknaden ger genererar ofta en större vilja för lokala företag att exportera sina 

varor, men att finna dessa möjligheter är förknippade med svårigheter gällande 

undersökningar av den främmande marknaden (Leonidou, 2004)  

Företaget måste exempelvis finna vart de potentiella kunderna finns, hur de skall nå ut till 

dem och om produkten behövs anpassas till den nya marknaden (Lascu, 2008). Att genomföra 

sådana undersökningar kan vara väldigt dyra och tar oftast lång tid. Därför förlitar sig oftast 

små eller medelstora företag på den information som kunder eller konsulter bidrar med. Vilket 

i sin tur kan medföra att företaget inte besitter den kunskap som kan anses viktig för deras 

verksamhet på den nya marknaden (Leonidou, 2004).  

2.2.1.4 Kontakt med potentiella kunder på den internationella marknaden 

Problemet i studier och undersökningar av kunder är att de i många fall endast blir 

produktorienterade, vikt bör också ligga vid information kring kundbeteende, vilket kan vara 

betydligt svårare information för ett företag att samla in (Case, 2012). 

Kontakten mellan det säljande företaget och kunderna hämmas av den geografiska längden 

mellan de olika platserna. Denna distans har minskat med utvecklingen av tekniken men är 

fortfarande ett problem då tidsskillnaden fortfarande är en faktor att ha i åtanke. En annan 

faktor som hämmar kommunikationen mellan de två parterna är det faktum att det är svårt för 

företag att få tillgång till data där information om potentiella kunder finns. Detta är ytterligare 

en faktor som har minskat i och med att utvecklingen gått framåt genom databaser som 

tillhandahåller information om enskilda kunder eller potentiella kunder (Leonidou, 2004). 

2.2.1.5 Hantering av informationsbarriärer 

Samtliga informationsbarriärer hanteras enligt teorin på samma sätt. Vare sig informationen 

om den tilltänka marknaden är bristfällig eller företaget har svårt att anskaffa sig relevant 

information, måste företaget själva anskaffa sig förstahandsinformation för att få den önskade 

informationen eller komplettera den redan bristfälliga. Detta gör att för att hantera 
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problematiken rörande bristfällig information, relevant information samt information rörande 

potential och kundbeteende måste företaget många gånger lägga ner stora summor pengar och 

mycket tid för att anskaffa sig relevant förstahandsinformation (Leonidou, 2004; Lascu, 

2009).  

 

Ett sätt att anskaffa sig information rörande samtliga informationsbarriärer är i form av, 

bristfällig information, problem att finna relevant information, potential och kundbeteende om 

marknaden är att använda internet. På detta sätt kan verksamheter tillgodogöra sig 

sekundärinformation. Genom att använda internet som grund för att finna denna information 

kan företaget ofta spendera mindre pengar och lägga mindre tid på informationsinsamlingen 

(Leonidou, 2004; Lascu, 2009). Även om det existerar i litteratur och internet kan bistå med 

information kring beslut angående export anses kunskap endast bidra med en mindre del av 

hjälpmedel. En nyckelperson är en person som tack vare sin erfarenhet och kunskap fattar 

viktiga beslut, tidigare erfarenheter och lärdomar hjälper till vid beslutsfattanden. En 

nyckelperson är engagerad och delaktig i processerna och besluten vilket ger större 

möjligheter till förbättrad expansion (Payne m.fl. 1993; Reid, 1981).  

En annan metod att använda sig av är vid finansiell hjälp och då av så kallade Government 

agencies. Dessa undersöker det företag som är vid behov av hjälp för att sedan göra upp en 

plan över om och hur denna hjälp skulle se ut och vad den kan bidra med för att verksamheten 

skall kunna expandera (Schein, 2001). Under de senaste 15 åren har det blivit väldigt populärt 

med Government agencies och har fyllt en stor funktion i ett flertal länder. I ett antal länder 

har det startats speciella program som skall fylla en funktion över den nationella gränsen. I 

länder som exempelvis Sverige och Finland har dessa typer av program funnits länge och ses 

som stora hjälpmedel för företag (Politt m.fl. 2013).  

Problem kring att hantera mängden information beror på att små och medelstora företag inte 

har lika många anställda som de större vilket kan kontrolleras genom att mindre företag som 

inte exporterar i många fall har nyckelpersoner som inte är bekväma med den nivå av 

osäkerhet som expansion utanför hemlandets gränser medför (Leonidou, 2004).  
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2.2.2 Funktionella barriärer 

Funktionella interna barriärer är barriärer som är relaterade till företagens interna funktioner i 

form av exempelvis personal eller finans (Leonidou, 2004). Det kan ha att göra med hur 

ledningen styr organisationen och vilken kunskap dem har, det kan beröra om företaget har 

finanser till att expandera och etablera sig utomlands samt om produktionen är tillräckligt 

effektiv för att överleva på en ny marknad (Kahiya, 2013). 

 

2.2.2.1 Begränsad tid för att sköta export 

Mindre företag lägger inte tillräckligt med tid på att utforska de nya marknaderna. Detta då 

dessa företag oftast har en nyckelperson som står för besluten i verksamheten. Denna person 

har oftast inte tillräckligt med tid för att kunna undersöka potentiella marknader utanför 

hemlandet (Leonidou, 2004). 

Ledningens vetskap och erfarenhet kring utländska marknader spelar en stor nyckelroll i hur 

vida företag vågar anta nya marknader, begränsad tid och studier av nya marknader har direkt 

påverkan gällande verksamhetens expansion (Zheng m.fl. 2012).  

2.2.2.2 Otillräcklig kunskap hos personal 

För att kunna använda sig av export ligger det stor vikt i att personalen besitter den kunskap 

som behövs för expansion, framför allt har ledningen och nyckelpersonernas 

erfarenhetsbaserade kunskap stor betydelse för att kunna växa internationellt och det är 

framför allt vid expansionsfasen som denna kunskap kommer till störst nytta. Problematiken 

ligger i att företaget måste kunna bygga upp en marknadskunskap och ett nätverk som inte är 

endast personberoende, detta mönster är många gånger svårt för ett företag att bryta men 

samtidigt nödvändig för en fortlevnad på de nya marknaderna (Melén, 2010). 

En av anledningarna att små företag inte använder sig av export är med motivationen att 

personalen inte besitter den kunskap eller tid att hantera det extraarbete som den nya 

marknaden medför. De anställda som skall hantera den främmande marknaden kanske inte 

besitter den språkkunskap som den nya marknaden kräver. Därtill medföljer också 

problematiken med huruvida den anställda är medveten om och förstår den främmande kultur 

som den kommer att stöta på vid kontakt med kunder (Leonidou, 2004). 
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2.2.2.3 Otillräcklig produktionskapacitet 

Små och medelföretag brukar definieras av ett visst maxantal av anställda vilket vanligtvis 

brukar ligga mellan 10-249 stycken (Europakommissionen, 2005). Denna begränsning kan 

komma att ha effekt på företagen i samband med expansion då det kan vara svårt att 

producera i den mån som är behövligt. (Braunerhjelm, 1991). 

Oanvända produktionsmöjligheter är i många fall något som driver det lilla företaget att 

expandera sin verksamhet och börja med export av sina produkter. Däremot är det ofta 

otillräckliga produktionsmöjligheter som hämmar företag från att exportera. Många mindre 

företag ser export som en strategi som endast används då det finns en outnyttjad 

produktionskapacitet, istället för att se det som ett strategiskt steg i verksamhetens livscykel 

där möjligheten finns att företagets verksamhet i stort kan gynnas (Leonidou, 2004). 

2.2.2.4 Otillräckligt kapital för att stödja exportverksamheten 

När ett företag skall expandera betyder det att ny kunskap kommer att behöva tillgodogöras 

och att verksamheten ger sig in på osäkrare mark. Skall företaget expandera betyder även det 

att det krävs nytt tillskott av kapital för att expansionen ska vara möjlig. Detta kan vara ett 

problem för företag då det är en stor investering som krävs samt att verksamheten inte kan 

säkerhetsställa framgång på ny marknad vilket gör att det även är en stor risk att investera 

(Johansson m.fl. 2013).  

Eftersom expansionen till en ny marknad är förknippad med en massa kostnader för att kunna 

anskaffa sig valid information och göra besök på den nya marknaden, brukar den finansiella 

delen av expansionen ses som en barriär för mindre företag (Leonidou, 2004). När 

verksamheten skall etablera sig på en ny marknad krävs det större ekonomiska resurser än 

tidigare, detta är något som företag inte är villiga att riskera då det kan ta lång tid innan 

investeringen lönar sig (Porter, 1998). Även om kostnadsfördelar i många fall är något som 

driver en sådan expansion så finns det många kostnader som är förknippade med förstadiet 

och lansering av produkten på den nya marknaden. Det finns i många fall finansiell hjälp att 

tillgå för företag som söker sig till export, både från värdlandet som hemlandet (Leonidou, 

2004). 

2.2.2.5 Hantering av funktionella barriärer 

Små och medelstora företag påverkas ofta av det faktum att de har färre anställda och ofta 

mindre kapital än större bolag. Detta gör att tiden att sköta export kan komma att 
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kompromissas, dessutom kan den kunskap eller det kapital som finns inom bolaget vara av 

bristfällig mängd eller att företaget inte kan producera i den mån som krävs. För små och 

medelstora bolag innebär de funktionella barriärerna ett stort hinder att överkomma då 

lösningen oftast är förenad med höga kostnader genom extra tid, kapacitetsutveckling, 

finansiell hjälp eller rekrytering av personal med tillfredställande kunskap (Leonidou, 2004).  

 

En metod som många företag använder sig av för att hantera de funktionella barriärerna är 

outsourcing. Detta innebär att arbeta med externa leverantörer istället för att slutföra arbetet 

internt (Braunerhjelm, 1991).  

 

2.2.3 Marknadsföringsbarriärer  

Något som ofta kan vara ett problem vid etablering på en ny marknad är hur företaget hittar 

kunden. Det behöver läggas stora resurser på att övertala den potentielle kunden varför 

företagets produkt eller tjänst är bättre än ett redan väletablerat företag (Landström & 

Löwegren, 2009). De barriärer som företag stöter på vid internationalisering i form av export 

är förknippade med produkt, pris, distribution samt promotion. Dessa grupper innefattar då 

även logistiska förutsättningar eller hinder för produktlansering på de nya marknaderna. Detta 

är också det mest omfattade området för en mindre verksamhet och det finns i sin tur många 

olika barriärer förknippade med dessa (Leonidou, 2004).  

 

Marknadsbarriärer kan lätt relateras till marknadsmixen då det gäller att identifiera 

möjligheterna på utländska marknader, finna säljmöjligheter och representation samt hitta 

distributionskanaler. Dock har företag en tendens att fokusera för mycket på vissa aspekter så 

som prissättning och marknadsföring (Pinho & Martins, 2010; Da Rocha m.fl., 2008). 

2.2.3.1 Produkt 

Kvaliteten på ett företags produkt är grundstenen till hur lönsamt ett företag kan bli. Det 

behöver nödvändigtvis vara så att produkten måste överträffa kvaliteten hos alla konkurrenter, 

vikten ligger i att ha en optimal kvalitet. Högre kvalitet kan dock resultera i högre priser 

(Lundén, 2008). Problematiken med export och produkt bottnar i efterfrågan på 

värdmarknaden. Denna efterfrågan påverkar så väl design av produkten som utvecklandet av 

en helt ny produkt om det är detta som värdmarknaden efterfrågar. Ett mindre företag har 

oftast inte den kapacitet varken finansiellt eller kunskapsmässigt som krävs för att utveckla en 

helt ny produkt för en ny marknad. Detta problem kan dock undvikas av mindre företag 
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genom att forma strategiska allianser med andra företag. Är det istället en mindre anpassning 

av produkten i form av färg eller design i övrigt kan detta vara nödvändigt för att 

tillfredsställa de behov som kunden på den nya marknaden har. Detta är också av stor vikt för 

att produkten skall kunna ses som acceptabel på den nya marknaden och då kunna säljas 

under en längre tid. Då detta är förknippat med ökade kostnader, speciellt för företag av 

mindre skala då dessa inte i lika stor utsträckning kan ta del av stordriftsfördelar, leder detta i 

många fall till att de mindre företagen måste bestämma om de ska standardisera eller anpassa 

produkten till den nya marknaden (Leonidou, 2004).  

Produktbarriärer kan delas upp I kvalitet och hållbarhet (Pinho & Martins, 2010). Problem 

gällande produkter kan uppkomma om produkten inte möter samma standard som krävs på en 

nyare marknad, samt att produkten inte uppfyller kvalitets kontroller som marknader sätter 

upp för visa produkter (Da Rocha m.fl., 2008). Ibland kan regeringen ha en speciell standard 

eller kvalitet som måste bemötas innan företaget får sälja sin produkt på en viss marknad 

(Pinho & Martins, 2010). Det kan också vara så att kunskapen inte existerar kring den teknik 

som behövs för att uppfylla en viss standard, detta kan även beröra kapaciteten som krävs för 

produkten. Problem kan även uppkomma om ledningen har brister eller om planering och 

kontroll inte är konsekvent (Da Rocha m.fl., 2008). 

Främmande marknader har olika regler både för hur produkten måste vara utformad och 

dessutom måste företaget ta hänsyn till de restriktioner som finns rörande vilken information 

som måste framgå på produkten. Produkten måste också uppfylla de standarder som den 

främmande marknaden ställer. Detta kan vara i form av antingen godkännanden eller 

märkningar som försäkrar att produkten håller de kvalitetskrav som ställs på produkten på den 

nya marknaden (Leonidou, 2004). 

2.2.3.2 Pris 

Det kan ofta bli till ett stort problem när verksamheter skall sätta pris på en produkt, 

svårigheterna ligger i att finna en balans mellan vad produkten får kosta och vad kunden är 

villig att betala. Det finns även andra faktorer som spelar in när företag vill anta en ny 

marknad då kunden måste bli övertalad varför företagets produkt är bättre än en 

konkurrentens, det kan vara hur efterfrågan på marknaden ser ut och konkurrenternas 

prissättning. Detta betyder också ofta att kunden inte är lika villig att betala samma summa 

som hemmamarknaden kan tänka sig (Landström & Löwegren, 2009). Priset på en produkt 
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kan vara ett starkt konkurrensmedel för företag. Det gäller att ha koll på sina kostnader, 

konkurrenternas priser och hur kunderna uppfattar företagets produkter. Det handlar om 

optimering, vilket ofta kan vara en svår balansgång (Lundén, 2008) 

Det exporterande mindre företaget kommer behöva erbjuda produkten till ett pris som 

accepteras av den nya marknaden. Många mindre företag behöver sätta ett högre pris på sin 

produkt vid försäljning utanför hemmamarknaden, detta då priset kan drivas upp av ett flertal 

faktorer. Prisökningar kan bero antingen på anpassningen av produkten till den nya 

marknaden eller också det faktum att exporten bidrar med ökade transportkostnader och andra 

administrativt relaterade kostnader på den nya marknaden (Leonidou, 2004). Att företag skall 

etablera sig på en ny marknad kan även innebära att produkten måste prissänkas, om den 

internationella marknaden förväntar sig och är vana vid ett visst pris kan det vara svårt att 

konkurrera med redan väletablerade produkter om priset är högre (Da Rocha et al, 2008). Ett 

mindre företag kan bli extra utsatt av den risk att handelsrestriktioner och tillkommande 

kostnader för export i form av skatter och andra kostnadspålägg, då detta driver upp priset på 

produkten till en nivå som inte accepteras av den nya marknaden (Leonidou, 2004). 

Möjligheter till att distribuera företagets produkt och att marknadsföra denna produkt bidrar 

med kostnader som kan komma att påverka det marknadspris som kommer att erbjudas till 

kunderna (Leonidou, 2004). Det faktum att många företag inte kan erbjuda lika låga priser på 

en internationell marknad kan skapa stora problem vill expansion, då det tillför mycket 

kostnader när företag skall etablera sig på en ny marknad kan det många gånger göra att 

verksamheten inte kan konkurrera med de lokala företagens låga priser (Pinho & Martins, 

2010). Samtliga av dessa faktorer minimerar företagets möjlighet att konkurrera med 

konkurrenterna på den nya marknaden vid prissättning. Det kan finnas fördelar för lokala 

företag i form av stöd eller bidrag som de blir erbjudna från landets regering som främjar den 

lokala produkten eller det lokala företaget. Detta beskrivs av forskare som det vanligaste 

problemet för mindre exporterande företag. Dessa företag brukar istället använda sig av 

nischade marknader eller produkter så att konkurrensen blir på andra villkor än pristävlan 

(Leonidou, 2004).  

 

 



 

 

16 

 

2.2.3.3 Distribution  

Företag kan sälja sina produkter via ett antal olika typer av kanaler. Oftast säljs produkterna 

via distributörer, dock är det nästan lika vanligt att produkten säljs direkt till en kund via 

företagets egna lokaler. Mellanhänder är bra att använda sig av då företaget kan spara in på 

kostnader, samt kan det vara en fördel då dem ofta kan besitta större kunskap om marknaden 

och redan ha ett välfungerande nätverk som kan locka potentiella kunder. När en verksamhet 

vill etablera sig på en ny marknad kan detta då vara ett problem om företaget inte kommer i 

kontakt med användbara distributörer (Landström & Löwegren, 2009).  

 

Nya marknaders distributionskanaler kan vara komplexa och svåra att komma i kontakt med 

för utländska företag som tar sig in på en ny marknad. För att uppmärksamma företagets 

produkter gäller det att synas och marknadsföras på passande distributionskanaler, har 

verksamheten inte tillgång till detta kan det vara svårt att nå ut med verksamhetens produkter 

på marknaden (Porter, 1998). Distributionen är inte bara något som skiljer hemmamarknaden 

från den marknad som existerar i det nya landet, utan denna kan också skilja sig främmande 

marknader emellan. Oftast är skillnaden större emellan redan utvecklade länder och de länder 

som fortfarande befinner sig i utveckling. Något som ett företag som planerar att arbeta med 

export måste ha i åtanke (Leonidou, 2004).  

Att komma i kontakt med fungerande distributionskanaler kan vara svårt för ett nytt bolag i ett 

främmande land. Distributionskanalerna kan vara upptagna av företag som fungerar som 

direkta konkurrenter till företaget, men de kan också vara under kontroll av andra mer 

etablerade företag som har upprättat enskilda rättigheter till dessa kanaler (Leonidou, 2004). 

Att ha möjligheter till värdefull distribution ligger till stor vikt för att företaget skall kunna ta 

marknadsandelar, mycket resurser bör läggas vid att anskaffa sig access till bra 

distributionskanaler (Pinho & Martins, 2010). Vid användning av nya distributionskanaler 

som skiljer sig från de på hemmamarknaden, uppdagas också problematiken med kontroll av 

dessa kanaler. Det exporterande företaget kan komma i kontakt med mellanhänder vid 

distribuerandet av produkten, detta kan också bidra med det faktum att företaget på grund av 

både kultur och geografisk distans kan komma att få mindre kontroll över dessa kanaler. För 

att minimera denna risk är det viktigt att ha en bra och öppen kommunikation med dessa 

mellanhänder, detta för att minska risken för bristande kontroll (Leonidou, 2004). 
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2.2.3.4 Promotion 

Promotion handlar om alla medel som används för att kunden skall uppmärksamma företagets 

produkt. Det kan exempelvis handla om PR, säljande promotion, Tv-reklamer eller personlig 

försäljning. En fördel är att använda sig av många olika medel samtidigt för att de potentiella 

kunderna skall stöta på produkten från fler än ett håll (Landström & Löwegren, 2009).  

Detta kan även kallas för en synergieffekt och definieras som att företag använder sig av 

flertalet olika marknadsföringssätt och kanaler för att uppnå ett mer omfattande 

marknadsföringsgenomslag, men kan också användas för att beskriva att ett företag använder 

sig av produkter som kompletterar varandra för att skapa en synergieffekt (Shine m.fl. 2007). 

Många gånger kan detta skapa problematik för företag som skall lansera en produkt på en ny 

marknad då företaget måste komma i kontakt med personer eller liknande som kan promota 

företagets produkt på ett passande sätt (Landström & Löwegren, 2009). Konsumtionsmönster 

och regeringsbeslut är ofta det som ligger bakom det faktum att exporterande företag måste 

anpassa sina promotionsunderlag. I många fall är det marknadsföring i stort som måste tas i 

åtanke då det finns många regler som reglerar hur och var företag får göra reklam för sina 

varor och tjänster (Leonidou, 2004).  

Konsumtionsmönster är relevant att ta hänsyn till vid promotion av företagets varor och 

tjänster då detta inte bara påverkar hur konsumenten använder varorna eller tjänsterna, utan 

påverkar också den livslängd som produkten kan komma att ha på marknaden (McFall, 1969). 

Reglerna är i många fall omfattande och reglerar inte bara hur och var företaget får 

marknadsföra sina produkter, men också huruvida företagets sätt att framföra sitt budskap 

anses vara acceptabelt eller inte på den nya marknaden. Detta kan ha och göra med lagar som 

är satta för medborgarens säkerhet och välmående, eller ha och göra med hur kulturen ser ut i 

detta land (Leonidou, 2004). 

Marknadsföringen kan också komma att behöva anpassas då den kundgrupp företaget 

vanligen marknadsför sig till kan komma att förändras på en ny marknad. Denna anpassning 

leder till att budskapet med marknadsföringen kan komma att förändras för att stämma 

överens med den nya målgruppen (McFall, 1969). Andra hinder som kan hämma användandet 

av marknadsföring för ett främmande exporterande företag i ett nytt land kan vara den brist på 

kunskap som finns för hur detta land ser på sin media och vilken målgrupp som nås av vilken 
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slags media. Exempelvis huruvida det är gynnsamt att använda sig av tidningsreklam eller 

internetbaserad reklam för att nå företagets målgrupp. Problematiken kan också ligga i 

möjligheten till att marknadsföra sina produkter eller tjänster, det vill säga, hur enkelt är det 

att få möjlighet att placera sitt budskap i de olika medierna (Leonidou, 2004). 

2.2.3.5 Hantering av marknadsföringsbarriärer 

Små och medelstora företag som vill lansera en produkt på en ny marknad utanför hemlandet 

kommer att stöta på barriärer förknippade med marknadsföringen av denna produkt. För att 

hantera problematik rörande både produkt och promotion så väl som pris krävs det oftast att 

företaget gör tvingande anpassning av sin produkt eller sin marknadsföring, detta görs för att 

ta sig över hinder sammanhörande med lagar och restriktioner på den nya marknaden 

(Leonidou, 2004).  

 

Företaget kan också för att tillfredsställa den nya kunden komma att göra mindre anpassningar 

av produkten exempelvis i antingen design eller färg. Det lilla eller medelstora företaget kan 

också välja att standardisera delar eller hela produkten för att på så sätt minska kostnaderna 

som förknippas med dessa anpassningar och då förhindra den prisökning som oftast krävs av 

det lilla eller medelstora företaget vid lansering på en ny marknad (Leonidou, 2004).  

När problematiken kring distribution diskuteras läggs mycket vikt vid användandet av 

mellanhänder då företaget på så sätt kan minska kostnader och använda sig av redan befintliga 

distributionskanaler. Ett annat sätt att hantera att komma över eventuella hinder på är att 

använda sig av mellanhänder (Leonidou, 2004). Genom att välja ut en bra mellanhand kan det 

leda till ökad lönsamhet framförallt för små och medelstora företag eftersom att mellanhanden 

kan leda in företaget på nya marknader och exponera produkten till fler kunder till en lägre 

kostnad, och på så sätt komma över ett antal hinder som annars kunde ha varit ett problem i 

exportarbetet. En mellanhand ska vara branschkunnig, bemästra språk, kompatibel och passa 

in med företagets profil (Hollensen, 2007). Förutom mellanhänder kan det även vara till nytta 

att använda sig av nyckelpersoner då de använder sig av självförtroende och känsla vid beslut 

av ett visst problem eller möjligheter, de använder sig av tidigare erfarenheter för att fatta 

bästa möjliga beslut (Reid, 1981).  
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2.3 Externa exportbarriärer 

De externa exportbarriärerna skiljer sig jämfört med de interna på så sett att de externa anses 

vara mer okontrollerbara. Dessa barriärer har olika inverkan beroende på vart verksamheten 

väljer att exportera till och kategoriseras in i administrativa, statliga, genomförande och 

miljöbarriärer (Leonidou, 2004).  

 

2.3.1 Administrativa barriärer 

Det finns tre större administrativa hinder som kan påverka exporterande företag. De externa 

barriärerna finns väl utforskat av forskare och har ofta stor inverkan på exporterande företag 

och deras verksamhet (Leonidou, 2004). Sungjoon (2007) menar att företag påverkas inte bara 

av handelshinder utan också i stor utsträckning av de administrativa barriärerna. Dessa 

barriärer kan vare sig företaget är obekanta med dess existens eller icke påverka möjligheterna 

att exportera varor till andra länder.  

2.3.1.1 Obekanta exportprocedurer 

Små och medelstora företag ser ofta de barriärerna som är förknippade med tullkostnader och 

dokumentation som väldiga hinder då de oftast är förknippade med komplexitet och höga 

kostnader. Inställningen hos de som är verksamma i det mindre företaget sammankopplar ofta 

export med slöseri med tid eller extremt höga kostnader, vilket hämmar den tillväxt som 

annars kunnat uppnås av företaget. Den administrativa kostnaden för att hantera samt 

dokumentera exportgods är ofta mycket högre för företag än om de hade sysslat med inrikes 

försäljning (Leonidou, 2004).  

Enligt Johnson och Bade (2010) finns det en oerhörd volym av information som måste tas 

hänsyn till när ett företag planerar att exportera sina varor. Denna information rör alltifrån 

dokumentationsregler i olika länder, samt vilken tullavgift som är applicerbar på vilken vara 

eller tjänst (Johnson & Bade, 2010). Denna information kräver mycket tid och engagemang 

och kan på så sätt hämma den utveckling som små och medelstora företag söker genom att 

syssla med export (Leonidou, 2004).  

2.3.1.2 Kommunikationssvårigheter med internationella kunder 

Den stora geografiska samt psykologiska distansen mellan säljare och köpare bidrar i många 

fall till en icke tillfredställande mängd kommunikation mellan de två parterna (Leonidou, 

2004). Detta är en väsentlig barriär att övervinna för att kunna ta sig in på en ny marknad, 
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barriärerna kan uppstå på grund av det geografiska och det kulturella avståndet mellan de 

olika marknaderna (Ghauri & Cateora, 2006). Det kan också dels bero på dålig infrastruktur 

för kommunikation i det relevanta landet, därtill kan den information som når det 

exporterande företaget vara irrelevant eller ske med för långa tidsintervaller. Det kan orsaka 

flertalet problem för det exporterande företaget i form av antingen missförståelse mellan de 

olika parterna på grund av bristfällig information, därtill kan de orsaka tidsförskjutningar i 

strategiimplementering och andra beslut. En bristfällig kommunikation parterna emellan kan 

också påverka den kontroll det exporterande företaget har på den internationella marknaden 

(Leonidou, 2004). 

 

Kommunikationen mellan de två olika parterna ska inte bara ske utan tidsfördröjning utan det 

ska vara relevant information som når båda parter inom resonlig tid. Kommunikationen 

mellan de två parterna har möjligheten att förbättras i takt med att tekniken förbättras. Därtill 

finns det idag många möjligheter att outsourca delar av företaget som sysslar med direkt 

kundkontakt om det geografiska avståndet är förknippat med tidsskillnader (Lascu, 2008).  

 

2.3.1.3 Tidsförskjutning av betalning  

Kunder på den internationella marknaden står inte i direktkontakt med säljaren på 

hemmamarknaden, vilket kan skapa en fördröjning av de inbetalningar som det exporterande 

företaget borde mottaga. Detta beror ofta på att internationella kunder ber om längre 

kredittider samt valutaproblematik i det land där köpet av varan görs. Detta kan även vara en 

direkt följd av kulturskillnader mellan de olika länderna, vilket kan vara i form av krediter 

eller räntekostnader som i vissa kulturer inte används. Detta är av relevans för företaget att 

vara medveten om för att kunna anpassa det sätt på vilket betalning sker (Leonidou, 2004).  

 

Genom att använda sig av betalningsvillkor som ger ökad säkerhet för det exporterande 

företaget, är något som i många fall görs genom en överenskommelse mellan de två bolagens 

respektive banker, där köparens bank krävs på betalning av varan när varan eller tjänsten har 

levt upp till det som avtalats (Lascu, 2008). 
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2.3.1.4 Hantering av administrativa barriärer 

De administrativa barriärerna i form av kommunikationssvårigheter med internationella 

kunder har minskat i samband med att marknaden har blivit mer homogen, detta har gjort det 

enklare för små och medelstora företag att hantera i och med att tekniken utvecklas. Däremot 

kvarstår fortfarande problematiken med huruvida informationen påverkas av den tidsskillnad 

som ofta finns mellan parterna. För att hantera detta hinder beskrivs lösningar i form av 

realtidskommunikation. Detta kan göras antingen genom telefonsamtal eller outsourcande av 

kundkommunikation till platser där man befinner sig i samma tidszon (Leonidou, 2004).  

Det lilla till medelstora företaget måste också vara medvetna om hur betalning och liknande 

kommer att fungera på den nya marknaden då detta kan skilja sig vitt från villkoren på 

hemmamarknaden. Genom att vara beredd på att göra anpassningar av de betalningsvillkor 

som företaget har kan verksamheter hantera problematiken som annars kunnat vara 

förknippad med denna tidsförskjutning (Lascu, 2008). 

2.3.2 Statliga barriärer 

De statliga barriärer beskriver den problematik som är förknippat med statligt möjliggörande 

eller förhindrande av internationell handel på värdmarknaden eller hemmamarknaden 

(Leonidou, 2004). 

 

Dessa barriärer är sådana barriärer som staten på antingen hemmamarknaden eller 

värdmarknaden skapat för att på ett eller annat sätt kontrollera export och i viss utsträckning 

även import av varor och tjänster. Genom att skapa sådana hinder kan man gynna 

hemmamarknadens produkter eller skydda en viss marknad från ökad konkurrens som i annat 

fall hade konkurrerat ut den lokala produkten (Johnson & Bade, 2010). 

2.3.2.1 Bristande statligt möjliggörande av hemmamarknaden  

Hemmamarknadens statliga myndigheter kan på många sätt möjliggöra de möjligheter som 

finns för ett lokalt företag att söka sig internationellt. De kan erbjuda finansiellt stöd för det 

lokala företaget genom att sänka exportpriser eller erbjuda företaget lån. Mindre företag blir 

inte erbjudna dessa möjligheter i samma utsträckning som större företag då det statliga stödet 

oftast är anpassade för större företag som sysslar med en annan sorts export eller i annan 

omfattning (Leonidou, 2004). 
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Detta kan göras genom att företag som sysslar med export kan få skattereducering av staten 

för att kunna syssla med export och på så sätt gynna landets ekonomi samt företagets 

utveckling (Johnson & Bade, 2010).  

 

2.3.2.2 Ofördelaktiga regler och restriktioner 

På många marknader finns det regler som förhindrar företag att på ett eller annat sätt göra 

affärer, lagar, regler eller restriktioner som inte tidigare funnits (Porter, 1998). Detta kan vara 

i form av handelshinder som antingen hindrar det lokala företaget att exportera till vissa 

länder, eller förhindrar möjligheten att köpa in delar eller supplement från andra länder. Det 

kan också vara så att hemmamarknaden har utfärdat restriktioner som rör handel då dessa 

länder har en politisk syn som inte överensstämmer med deras (Leonidou, 2004). Det kan 

även vara så att vissa typer av licenser krävs, eller företaget inte får tillgång till ett visst 

råmaterial som är nödvändigt (Porter, 1998). Företag rekommenderas att inte bestrida dessa 

regler för att i framtiden kunna behålla sin ställning på hemmamarknaden (Leonidou, 2004).  

 

I många fall är ofördelaktiga regler och restriktioner något som tvingar mindre företag att 

söka nya marknader. Detta då de i de flesta fall inte har tillräckligt med kapital för att 

införskaffa de licenser eller de råmaterial som finns. Det är också många gånger det som 

rekommenderas för ett mindre eller mellanstort företag, det vill säga, att söka sig till en 

marknad där dessa restriktioner inte påverkar företaget i samma omfattning (Wild & Wild, 

2011). 

2.3.2.3 Hantering av statliga barriärer 

De statliga barriärerna är upprättade av antingen hemmamarknaden eller värdmarknadens 

statliga verksamhet. Den statliga hemmaverksamheten kan skapa hinder för det lilla till 

medelstora företaget genom att inte erbjuda tillfredställande finansiell hjälp vid exportarbetet. 

För att hantera det problemet måste det mindre företaget själva ha tillräckligt med finansiellt 

kapital för att göra en internationell satsning (Leonidou, 2004).  

Värdmarknaden kan däremot orsaka hinder för företaget genom att ha lagstiftning eller 

restriktioner som inte gynnar bolaget. I de fall där det krävs licenser eller vissa standarder 

uppmanas det lilla till medelstora företaget att anskaffa dessa om de har den finansiella 

styrkan (Leonidou, 2004). Ofördelaktiga eller svåruppnåeliga regler och restriktioner kan vara 
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svåra att hantera och kan leda till att det mindre eller medelstora företaget söker sig till en ny 

marknad där dessa restriktioner inte existerar (Wild & Wild, 2011).  

2.3.3 Genomförandesbarriärer  

Det finns ett antal barriärer som fokuserar på den nya marknaden samt dess kunder och 

huruvida implementeringen av företagets produkt på en sådan marknad kan komma att 

förhindras (Leonidou, 2004). Det är viktigt för samtliga företag att lyckas med 

implementeringen av en produkt på en ny marknad. Detta måste också ske snabbt för att 

företaget skall komma att klara sig på marknad som präglas av hög konkurrens (Abu m.fl., 

2011). 

 

2.3.3.1 Skillnader i målgruppens attityder eller vanor  

Det mindre företaget måste vara medvetna om de skillnader som de nya kunderna kan ha 

jämfört med tidigare kunder i form av köpmönster och inställningar till produkten. Dessa 

skillnader påverkas av många olika faktorer som vilket klimat den nya marknaden befinner 

sig, hurdant ett hushåll ser ut och likande kulturbetingade skillnader. Att skapa förståelse för 

alla dessa faktorer kräver mycket tid och pengar för att kunna anpassa produkten eller tjänsten 

till rätt kundgrupp, till ett acceptabelt pris samt att delge informationen i rätt media. Detta kan 

orsaka tidsförskjutningar i exporten som påverkar företaget och dess verksamhet (Leonidou, 

2004).  

 

Då internationaliseringen har bidragit med en mer homogen målgrupp, det vill säga att 

målgruppen idag har mer liknande önskemål och krav på produkterna, bidrar detta med en 

möjlighet att i många fall överkomma de attitydskillnader som företaget tidigare varit mer 

påverkade av. Detta kan lösas genom att genomföra standardiseringar av produkterna 

antingen helt, så att produkten ser likadan ut och med samma prestanda till alla de olika länder 

dit export sker vilket i sin tur bidrar med lägre kostnader än att anpassa produkten till de olika 

marknaderna. Därtill kan företaget istället välja att anpassa bara delar av produkten med att 

bibehålla kärnprodukten och då istället alternera innehåll eller marknadsföring. Det finns 

också adaption att tillgå som är tvingande då det kan finnas regler och standarder i olika 

länder som gör att en anpassning är tvungen. Det kan vara att produkter måste anpassas till det 

voltantal som används i det nya landet vilket måste göras för att produkten skall vara attraktiv 

på marknaden (Lascu, 2008).  
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2.3.3.2 Stor konkurrens på nya marknaden 

Även om det lokala företaget har konkurrensfördelar på hemmamarknaden är det inte säkert 

att dessa följer med företaget in på den nya marknaden. Att avgöra vilken konkurrens som 

kommer att finnas på den nya marknaden kan vara svårt att definiera då denna konkurrens kan 

vara både av internationell- samt inrikeskonkurrens. Eftersom ett mindre företag inte har 

samma monetära styrka som större företag tvingas många mindre företag ofta ta rollen som 

nischade företag istället för att konkurrera med sitt pris (Leonidou, 2004). Det kan vara till ens 

stor fördel att vara först in på en ny marknad och skapa tilltro till sina kunder. Väletablerade 

företag som är internationellt kända har jämfört med nya verksamheter en betydligt starkare 

position då dessa företag redan har skapat en stark marknad och förtroende till sina kunder 

(Porter, 1998). 

Det innebär då också att för att företaget skall kunna överkomma de hinder som förknippas 

med ökad konkurrens, kan de välja att nischa sin produkt för att minska konkurrensen istället 

för att tävla på pris, vilket oftast missgynnar de mindre företaget och minskar de vinster som 

företaget annars tagit del av (Lascu, 2008).  

2.3.3.3 Hantering av genomförandesbarriärer 

För att överkomma de hinder förknippade med den skillnad som finns mellan kundernas 

attityder eller vanor krävs det en intensiv informationssökning som ofta kräver mycket tid och 

pengar. Genom att använda tiden och pengarna kan det leda till en ökad förståelse om den nya 

kundens attityder och vanor kan företaget i ett senare skede anpassa sin produkt till den nya 

kunden på den nya marknaden (Leonidou, 2004).  

För att hantera den ökade konkurrensen som kan komma att påverka det lilla eller medelstora 

företaget kan företaget välja att nischa sin produkt för att på så sätt minska konkurrensen. 

Detta hade annars kunnat påverka den vinst företaget kunnat göra genom att istället försöka 

skaffa konkurrensfördelar genom pristävlan (Lascu, 2008). 
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2.3.4 Miljöbarriärer  

Den sista kategorin innehåller åtta olika hinder som anvisar främst till den ekonomiska, 

politiska och juridiska samt sociokulturella miljön i den utländska marknaden inom vilket 

företaget är verksamt eller planerar att exportera till. Dessa hinder är oftast oförutsägbara och 

svåra att kontrollera. Av dessa har barriärer med ekonomisk och rättslig karaktär störst 

påverkan på företaget av mindre samt medelstorlek, då det helt kan hindra verksamheten från 

att etablera en fungerande exportverksamhet (Leonidou, 2004). 

 

Som exporterande företag måste det finnas ett medvetande om huruvida landets ekonomiska 

och rättsliga välmående ser ut. Detta då det är något som i framtiden kommer att påverka den 

försäljning som företaget kommer att uppnå. Då denna information är fyllig och finns i många 

fall att tillgå genom diverse källor, kräver det mycket tid och källkritik för att utvärdera de 

möjligheter som finns i ett land (Lascu, 2008). Eftersom dessa barriärer anses vara 

oförutsägbara och svåra att kontrollera krävs det också ett kontinuerligt arbete för att hålla sig 

ajour med relevant information (Johnson & Bard, 2010). 

 

2.3.4.1 Bristande ekonomiska förhållande  

Att exportera som företag kan komma att vara mindre fördelaktigt beroende på värdlandets 

ekonomiska ställning. Detta kan ha påverkan på konsumenternas köpmönster i värdlandet och 

då göra export dit mindre fördelaktigt för företaget. Den ekonomiska ställningen i det 

tilltänkta värdlandet måste utvärderas för att få en överblick om landets inflation, skulder samt 

arbetslöshet för att kunna göra viktiga analyser om potentiella säljvolymer (Leonidou, 2004). 

 

Då export av varor är beroende utav det nya landets efterfrågan och köpvilja av den 

exporterade produkten är det relevant att noga undersöka hur värdlandets invånare spenderar 

sina pengar. För att inte påverkas negativt av detta är det något som måste has i åtanke då 

företag väljer att lansera företagets produkter i ett land. Denna information går ofta att tillgå 

via internet och då genom studier gjorda i detta land (Wild & Wild, 2011).  

 

2.3.4.2 Valutarisker 

Det exporterande företaget måste ha en inblick i de risker som är förknippade med 

värdmarknadens valuta. En instabil valuta kan leda till att kostnaderna för export ökar 

markant, landets valuta kan också påverka slutkunden då devalvering av denna kan orsaka 

högre kostnader för varan eller tjänsten. Det finns också valutor som inte går att konvertera 
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till hemmamarknadens valuta, vilket resulterar i svårigheter för det lokala företaget. Denna 

risk kan dock minskas genom att använda sig av en valuta som är mer stabil eller som går att 

konvertera till hemmavalutan (Leonidou, 2004). 

 

För att minska risken att påverkas av ett annat lands valuta kan företaget använda sig av 

optioner för att undkomma den ökning eller minskning av värdet i valutan. En option är ett 

inköp av valuta till en viss kostnad, för att sedan vid genomförandet välja att använda sin 

option eller välja att köpa valutan för det pris den har vid genomförandet. Företaget kan också 

minska risken för vilken valuta som används genom att använda sin egen mer stabila valuta 

(Kong Wong & Yin Yick, 2004).  

 

2.3.4.3 Politisk instabilitet 

Politiska risker är av markant vikt för det lokala företaget då detta kan orsaka stora risker. 

Dessa risker kan antingen vara i form av mutor, att politiska beslut påverkar konfiskering av 

varor och produktionsmaterial eller att exporten helt avslutas mellan köpare och säljare. 

Denna risk att påverkas av politisk instabilitet i en ny marknad ökar med i vilken utsträckning 

och det engagemang företaget är involverat på den internationella marknaden (Leonidou, 

2004). 

 

Som exportör till en ny marknad måste företag vara medveten om det politiska klimatet som 

råder i det område där verksamheten ska genomföra sina affärer. För att komma över de 

hinder som det politiska klimatet medför råder Lascu (2008) att företag undersöker det 

politiska klimatet noga innan de involverar sig själva i denna marknad. Däremot råder denne 

också att företaget skall ta hänsyn till de etiska principer företaget anser sig ha och använda 

dessa som en kompass för huruvida det är värt att gå in på denna marknad. Wild och Wild 

(2011) anser att företag ska använda det regelverk som existerar i hemlandet för att undersöka 

om agerandet är etiskt försvarbart.   

2.3.4.4 Strikta regler i värdlandet 

Statliga regler kan påverka vilka och i vilken omfattning internationella företag säljer 

produkter eller tjänster på deras marknader. Detta kan omfatta inträdes restriktioner som kan 

försena eller förhindra möjligheten att sälja varor på värdmarknaden. Det kan också handla 

om priskontroller som i sin tur påverkar företagets möjlighet att göra vinster. Därtill kan 

statliga regleringar också implementera speciella skattesatser på utländska varor och tjänster, 
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vilket gör att priset på den utländska varan ökar. Dessa regler påverkar företag i olika 

omfattning och finns också i olika utsträckning i världens länder. Regler kan påverka mindre 

företag i stor omfattning och kan orsaka att exportverksamheten blir förlängd och att den 

kostar mer än vad den hade gjort i ett land utan dessa regler. Det är många gånger dessa regler 

och förordningar som hindrar mindre företag att utveckla sin verksamhet och figurera 

internationellt (Leonidou, 2004).  

 

Vissa länder har regler och restriktioner som existerar för att skydda hemmamarknaden eller 

lokalt producerade produkter, detta brukar benämnas som protektionism och det finns flertalet 

sätt att agera protektionistiskt på en marknad. Dessa restriktioner kan bland annat påverka hur 

mycket av ett företag som måste vara ägt av den lokala marknaden eller hur mycket av en 

produkt som måste vara producerat med lokala råvaror. På så sätt kan man reglera den mängd 

utländsk beblandning som får existera på den lokala marknaden (Lascu, 2008). 

 

Mer omfattade protektionistiska åtgärder kan vara i form av bojkott eller embargos då ett land 

helt bojkottar produkter eller samröre med eller från ett annat land. Restriktioner kan också 

upprättas för att hindra in och utförsel av valuta eller för att förhindra handel med specifik 

valuta (Lascu, 2008).  

2.3.4.5 Handelshinder 

Exportföretag påverkas i stor utsträckning utav importkostnader och tullavgifter av dessa, 

detta då det får priset på export att öka (Leonidou, 2004). Elimineringen av handelshinder har 

visat sig fått stora effekter på världshandeln. Dock finns det fortfarande barriärer inom 

handeln som hindrar eller försvårar export för företag, ett exempel på detta är frakttariffer för 

sjö-, flyg- och landtransport där kostnader stiger i procent (Hansson m.fl. 2007).  

 

Alla dessa hinder kan dock ofta undvikas genom att inte exportera till dessa ställen eller 

genom att använda sig av FTZ, eller även kallade Free Trade Zones, däremot finns det 

flertalet hinder som kvotrestriktioner och embargon som påverkar hur mycket eller lite som 

får importeras eller exporteras. Dessa kostnader och hinder har dock minskat massivt på 

senare år både på grund av EU samt med hjälp av WTO (World Trade Organization) som 

skapats för att öka möjligheterna för internationell handel. I andra områden har liknande 

sammansvärjningar upprättats för att gynna internationell handel, med målsättningen av att 

gynna samtliga länder och deras marknader (Leonidou, 2004). Tullavgifter betalas på gods 
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som korsar gränser och existerar för att göra import av specifika gods samt med målsättningen 

att skydda lokala marknader. Att ta ut högre tullavgifter kan också bero på att ett land försöker 

straffa ett annat land då deras politiska åsikter inte stämmer överens med dennes. Därtill så 

orsakar tullavgifter en inkomst för staten och kan också fungera som en drivkraft för 

tullavgifter eller högre sådana (Lascu, 2008). 

 

2.3.4.6 Kulturskillnader 

Hur företag gör affärer skiljer sig runt om i världen och detta kan skapa problem för ett 

exporterande företag om verksamheten inte har avsevärd kunskap om dessa sätt. Vissa länder 

är kulturellt präglade och ser på risk och förändring som något som inte stämmer med sin 

kulturella övertygelse medan de mindre kulturellt betingade länderna ser förändring som 

något tvunget och som möjliggör nya affärer och möjligheter (Leonidou, 2004). 

 

Det kan också finnas normer och regler som är tvingande enligt kulturen och på så sätt är 

något som krävs för att samspelet och samarbetet skall fortlöpa utan problem. Sådana kan 

innefatta huruvida gåvor är normen eller om det anses vara en muta i ett affärssammanhang i 

andra kulturer. Det finns också kulturella utövanden och samspel som en utomstående borde 

deltaga i, samtidigt som det finns sådana seder som bara den lokala befolkningen gör eller 

seder som det är olämpligt att utomstående ens deltar i. Det är viktigt att vara medvetna om 

huruvida den kulturella seden ses som acceptabel eller inte acceptabel, att en utomstående 

deltar i för att undvika missförstånd som kan få följder som kan skada relationer av både 

privata samt affärsslag (Lascu, 2008). 

 

2.3.4.7 Social kultur 

Olika länder har olika social kultur som präglar hur man beter sig och för sig i olika 

situationer. Detta påverkas av många olika faktorer men främst av religion, värderingar och 

utbildning. Dessa faktorer påverkar köparens beteende och är också tvingande när det 

kommer till utformning av marknadsföring och utseende på produkter. Något att ha i åtanke är 

det faktum att ett land inte bara består av en sorts kultur utan består i många fall också av 

subkulturer som i många fall skiljer sig i många avseenden. För att minska de risker som 

förknippas med dessa hinder rekommenderas att besöka den nya marknaden eller använda sig 

av människor som är kunniga om den nya kulturen så att det går att simulera ett sådant möte 

(Leonidou, 2004). 
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Den sociala kulturen innefattar också en enskild persons plats i ett socialt sammanhang samt 

de regler som passar den sociala kulturen. Den plats personen har i den sociala kulturen 

speglar vilken slags rätt man har att fatta beslut och hur mycket makt personen i fråga kan 

utöva. Detta påverkas också av den kulturella kontexten vilken avgör vilka förväntningar eller 

sätt att förhålla sig som är i förväg bestämda i den sociala kontexten. Skulle inte detta samspel 

fungera kan detta halta vilket i affärssammanhang kan leda till att affärer och samarbeten inte 

genomförs då någon av parterna kan känna sig kränkt då samspelet inte överensstämmer med 

personliga värderingar eller religiösa tankar (Nilsson & Waldermarson, 2007). 

2.3.4.8 Verbal och icke-verbal kommunikation 

Det talade språket är en stor del av ett lands kultur och bidrar många gånger med mycket 

insikt om både tolkningar av kontexter samt det faktum att det bidrar med ökad möjlighet att 

komma in i ett samhälle och förstå de behov som kunderna i dessa kan behöva. Det påverkar 

också hur produkten skall se ut i form av information och hur en etikett skall se ut (Leonidou, 

2004). 

I och med globaliseringens framfart har möten mellan kulturgränser blivit allt vanligare och 

detta har också påverkat den utsträckning i vilken rådande normer och sociala samspel 

används. Däremot speglas den samhälleliga förändringen av en tröghet som gör att gamla 

normer och värderingar lever kvar genom generationer och ökar den omfattning i vilken folk 

bibehåller sina gamla normer och värderingar som speglas i samtal (Nilsson & 

Waldermanson, 2007). Som aktiv på en ny marknad måste företaget vara medveten inte bara 

om det talade samt det skriftliga språket som existerar i landet, men utan också vara medveten 

om den icke-verbala kommunikation som kan vara av relevans. Hur nära man placerar sig den 

man samtalar med kan vara en sak som kan vara bra att vara medveten om, hur man i landet 

ser på tid och hur man använder sitt kroppsspråk i ett samtal kan vara viktiga saker att veta 

när det ska göras affärer med människor från andra länder och kulturer (Leonidou, 2004). 

Icke-verbal kommunikation innefattar användandet av röst samt miner och gester, faktorer 

som ger tilläggande information till det talade språket. Det är viktigt att sammankoppla alla 

dessa delar av kommunikation till en helhet för att verkligen förstå ett samtal och dess 

mening. Ett land eller en persons kultur beskrivs ofta som präglat av landets talade språk, men 

även den icke-verbala delen av ett språk påverkar människor och hur de kommunicerar med 

varandra. I vissa kulturer ligger fokus på den verbala delen av kommunikationen, medan 
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personer i andra kulturer lägger fokus på den icke-verbala delen. Att kommunicera 

sinsemellan dessa två skilda kulturer kan ses som utmanande och svårt för många, speciellt 

för personen som har ett mer verbalt sätt att kommunicera (Nilsson & Waldermanson, 2007).  

Det är ofta skillnaden på hur tystnaden i samtalen används som brukar orsaka mest problem. 

Detta då det är en svårtolkad del av kommunikationen mellan människor då kulturskillnader 

både påverkar hur det används samt hur bekväm personen är med tystnad. Tystnad kan både 

rymma innehåll där tystnaden talar för sig själv genom att spegla respekt eller ointresse, därtill 

kan det även fungera som bara tystnad genom att inte bidra med något innehåll (Nilsson & 

Waldermanson, 2007).  

Det talade språket är dock inte helt oproblematiskt utan kan medför problem. Beroende på 

vilket språk som talas av vilken subkultur eller av folk generellt kan olika målgrupper nås. 

Exempelvis i Indien kan genom marknadsföring på engelska nå en målgrupp av högre 

utbildade personer, medan du inte kommer att nå större delen av befolkningen som hade 

kunnat nås genom att använda sig av exempelvis hindi. Språket i det nya landet kan också 

orsaka problem vid översättning, detta problem går dock att minska genom att använda sig av 

parallell översättning, det vill säga, genom att översätta det från företagets hemspråk till det 

lokala språket och sedan tillbaka till företagets hemspråk eller genom att använda sig av 

ytterligare en översättare. Detta för att undvika att det budskap företaget försöker förmedla 

går förlorat (Lascu, 2008).  

2.3.4.9 Hantering av miljöbarriärer 

Exportföretag påverkas i stor utsträckning utav importkostnader och tullavgifter av dessa, 

detta då det får priset på export att öka (Leonidou, 2004). Elimineringen av handelshinder har 

visat sig fått stora effekter på världshandeln. Dock finns det fortfarande barriärer inom 

handeln som hindrar eller försvårar export för företag, ett exempel på detta är frakttariffer för 

sjö-, flyg- och landtransport där kostnader stiger i procent (Hansson m.fl. 2007).  

 

Alla dessa hinder kan dock ofta undvikas genom att inte exportera till dessa ställen eller 

genom att använda sig av FTZ eller även kallade Free Trade Zones, som innebär ett område 

där andra länder kan resa in som värdlandet har utsetts för tullfri införsel av varor (Leonidou, 

2004). Ett annat sätt att hantera det på är som tidigare nämnt genom att outsourca arbetet 
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(Braunerhjelm, 1991). Däremot finns det flertalet hinder som kvotrestriktioner och embargon 

som påverkar hur mycket eller lite som får importeras eller exporteras. Dessa kostnader och 

hinder har dock minskat massivt på senare år både på grund av EU samt med hjälp av WTO 

(World Trade Organization) som skapats för att öka möjligheterna för internationell handel. I 

andra områden har liknande sammansvärjningar upprättats för att gynna internationell handel, 

med målsättningen av att gynna samtliga länder och deras marknader (Leonidou, 2004). 

Tullavgifter betalas på gods som korsar gränser och existerar för att göra import av specifika 

gods samt med målsättningen att skydda lokala marknader. Att ta ut högre tullavgifter kan 

också bero på att ett land försöker straffa ett annat land då deras politiska åsikter inte stämmer 

överens med dennes. Därtill så orsakar tullavgifter en inkomst för staten och kan också 

fungera som en drivkraft för tullavgifter eller högre sådana (Lascu, 2008). 
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3. Metod 

En undersökning ska vara en metod till att samla in data som är relevant för syftet med 

studien. Dessa data ska uppfylla två krav, dels så ska den vara relevant och giltig och dels 

måste den vara trovärdig och tillförlitlig (Jacobsen, 2002). 

Författarna har i denna metoddel visat på hur vetenskapliga källor ser på den metod som 

presenteras och kompletterat med hur författarna har använt sig utav den. Vidare beskrivs 

vilka val av tillvägagångsätt som har använts för att svara på rapportens problemformulering 

och syfte. Författarna presenterar även hur de har inhämtat och gallrat ut data för att få 

nödvändig information till rapporten som behövts.  

3.1 Val av forskningssyfte  

Beroende på vilket forskningssyfte studien har utgör det också vilken typ av mönster som 

studien kommer att använda sig utav. Det finns olika typer av syfte att använda sig utav i en 

kvalitativ studie, den är antingen av explorativa, beskrivande eller kausal art. I en explorativ 

studie har forskaren inte någon större kunskap i ämnet före studien görs vilket gör att studien 

blir av en undersökandekaraktär som förklarar händelseförlopp och relationer mellan 

fenomen. Ett explorativt syfte ger den information som behövs för att klargöra ett problem då 

den används när den allmänna karaktären av ett forskningsproblem undersöks. Den 

beskrivande forskningen innebär att forskaren har en viss förståelse i ämnet vilket kan ge ett 

färgat resultat. I den kausala studien har forskaren kunskap i det aktuella ämnet då forskaren 

kan dra slutsatser eller orsakas utifrån en egenskap eller variabel och därifrån utveckla egna 

teorier och antaganden (Bryman & Bell, 2005; Patel & Davidson, 2011).  

 

Denna studie har använt sig av ett explorativt syfte då författarna inte har generaliserat 

materialet utan har samlat in informationen utifrån intervjuer med tre olika företag för att se 

vilka barriärer och hinder som företagen har stött på och om de är liknande för de olika 

företagen. Eftersom att denna studie inte använder sig utav huruvida olika variabler påverkar 

varandra blandas inte de kausala förhållandena likväl som de beskrivande in för att inte få ett 

alltför färgande resultat.   
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3.2 Val av forskningsansats 

Det finns i huvudsak två olika tillvägagångsätt för att samla in information till en studie, dessa 

två är kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. Anledningen till att välja en metod framför 

en annan beror på forskningsfrågorna och arten av de uppgifter som samlas in (Bryman & 

Bell, 2005; Corbin & Strauss, 2008). Eftersom att denna uppsats har utgått ifrån en kvalitativ 

forskningsansats har enbart fokus legat på den kvalitativa metoden i denna del.  

3.2.1 Kvalitativ forskning 

I den kvalitativa forskningsmetoden ligger tonvikten vid insamling och analys av data oftare 

på ord än på kvantifiering av siffor. I kvalitativ forskning används antingen ett induktivt eller 

deduktivt synsätt. Det induktiva synsättet innebär relationen mellan teori och forskningspraxis 

där teorin genereras från praktiken och drar slutsatser utifrån empiriska erfarenheter. 

Motsatsen kallas deduktiv, vilket innebär att genom teorier avse slutsatser från tidigare 

existerande teorier och uttalanden. Genom detta synsätt är forskningsansatsen en teoretisk 

testmetod som börjar och bygger på en etablerad teori eller generalisering. Induktion och 

deduktion utesluter inte varandra helt och hållet då de tenderar att dela vissa egenskaper, en 

deduktiv forskningsansats tenderar ofta till att visa på ett visst mått av induktion (Bryman & 

Bell, 2005). Den kvalitativa forskningsmetoden innebär att information som samlas in ska i 

sitt sammanhang ge en tydlig bild av den ämnade forskningsfrågan. Denna metod 

kännetecknas av en närhet till källan som studien baseras på (Holme & Solvang, 1997). 

Kvalitativ forskning lägger fokus vid tolkning och förståelse av olika fenomen och lägger 

fokus vid den samhällsvetenskapliga forskningen istället för den naturvetenskapliga där den 

sociala verkligheten har en förhållandevis stor betydelse inom den kvalitativa forskningen, då 

den sociala aspekten ses som något föränderligt (Bryman, 2001). I en kvalitativ forskning är 

det lättare för forskaren att förstå de bakomliggande faktorerna och motiven bakom ett 

problem, där slutsatserna som dras beror på attityder och personliga värderingar vilket gör att 

kvalitativa forskningar inte drar generella slutsatser (Bryman & Bell, 2005). 

 

Författarna har använt sig av en kvalitativ studie då tyngden har legat i ord istället för siffror 

då uppsatsen utgått från ett explorativt syfte med deltagande djupintervjuer med tre olika 

företag. Utifrån tidigare välanvända teorier inom ämnet och djupintervjuer med tre olika 

företag har uppsatsen använt sig av ett deduktivt synsätt då redan existerande teorier har satts 

in i ett sammanhang. Den empiri som är relevant för studien har tagits fram genom personliga 
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semi-strukturerade djupintervjuer där frågorna har ställts utifrån existerande teori. Denna 

studie ger inte några generaliserande slutsatser då bristen på fakta i ämnet gör att författarna 

har valt att använda sig utav en kvalitativ metod då informationen som fåts utifrån 

intervjuerna kan ge än ökad förståelse inom det teoretiska området. 

3.3 Val av forskningsdesign 

Forskningsdesignen utgör ramen för insamling och analys av den data som samlas in. 

Designen avgörs och speglas av den vetenskapliga utgångspunkten och forskningsansatsen. 

Undersökningsdesignen styr och vägleder hur en viss metod används (Bryman & Bell, 2005). 

Det finns ett antal olika typer av forskningsdesigner men den här uppsatsen har utgått från en 

flerfallstudie.  

3.3.1 Flerfallstudie 

En fallstudie beskrivs som intensiva empiriska undersökningar som är begränsade i tid och 

rum som belyser ett samtida fenomen inom det verkliga livets ramar. En fallstudie har som 

grund att studien sker på ett specifikt fall som exempelvis en viss person, plats, organisation 

eller händelse och associeras ofta med kvalitativ forskning (Bryman & Bell, 2005; Andersen, 

1998). Däremot är detta inte det enda angreppsättet utan kan bestå utav flerfallstudier som har 

ett visst gemensamt samband eller syfte. En fallstudie är användbar när forskaren vill skapa en 

djupare förståelse för ett visst område under antingen en kortare eller längre tidpunkt. Den 

vanligaste typen av insamlingsmetod i en fallstudie är genom observationer eller intervjuer. 

En flerfallstudie är att föredra före enskilda fallstudier då den är mer gångbar och om flera fall 

stödjer samma teori kan det bättre styrka det resultat som forskaren får fram då i en enskild 

fallstudie måste forskaren gå djupare och skapa starkare element för att kunna stärka sitt 

resultat (Yin, 2009; Kvale, 2010).  

Denna studie har använt sig utav en flerfallstudie då författarna har utgått ifrån semi-

strukturerade djupintervjuer med tre olika företag som utgått ifrån ett specifikt fenomen men i 

olika sammanhang. Detta ger i slutändan ett starkare resultat och trovärdighet än om bara ett 

specifikt fall hade undersökts. Författarna anser att en enskild fallstudie bara är lämplig om ett 

enda specifikt fall har skett vilket det inte har gjorts i denna studie.  

3.4 Val av forskningsmetod 

Semi-strukturerade djupintervjuer har utförts via fysiska möten. Genom denna metod har 



 

 

35 

 

empirin till rapporten samlats in.  

 

3.4.1 Personliga intervjuer 

Den största fördelen med personliga intervjuer är de möjligheter som finns med att ställa olika 

typer av frågor. Att använda sig utav personliga intervjuer engagerar respondenten vilket leder 

till att det ges omfattande svar. En kvalitativ intervju avser att upptäcka och identifiera 

otillfredsställande eller okända företeelser, egenskaper och innebörder (Svensson & Starrin, 

1996; Lekvall & Wahlbin, 2001). I en kvalitativ intervjusituation är det mest lämpligt om två 

personer intervjuar eftersom att om dessa två är samspelta så skapas förutsättningar för en mer 

lyckad intervju då det ger mer information och förståelse. Det som är viktigt för att lyckas 

med en bra intervju och för att få riktiga svar är att respondenten känner sig bekväm i 

situationen. Det är därför viktigt att intervjun genomförs i en miljö där respondenten känner 

sig trygg. Andra väsentligheter att ta med i genomförandet av en intervju är att spela in den så 

att det kan fås en fullständig redogörelse av det som har sagts i intervjun samt att föra 

anteckningar av det som har sagts (Trost, 2010; DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006; Bryman & 

Bell, 2005).  

 

Intervjuer har utföras genom att två utav författarna ställt frågor till respondenterna medens 

den tredje skrivit ner det som sagts i intervjun, detta för att få ett flyt i intervjun men även för 

att det finns ökad chans för fler följdfrågor och få fler än en infallsvinkel samt mer 

information att tillgå. Intervjun har även spelats in för att säkerställa vad det är respondenten 

har sagt efter tillåtelse från den person som intervjuats som har genomförts på 

respondenternas arbetsplats då det blir smidigast för dem. Intervjuerna har gått in på djupet av 

företagens exporteringsarbete och varit av en semi-strukturerad art.  

3.4.2 Semi-strukturerad djupintervju 

När forskningen har ett explorativt syfte skall studien förklara de bakomliggande orsaker till 

varför respondenterna har använt sig av den strategi och val som de har gjort, därför är 

djupintervjuer lämpligt att använda sig utav i en kvalitativ studie. En semi-strukturerad 

intervju är en kvalitativ undersökningsmetod där varje person får svara på ett antal förbereda 

frågor (Christensen m. fl., 2001). I en semi-strukturerad intervju har forskaren ett antal på 

förhand specifika teman som ska beröras men frågorna behöver inte komma i specifik 

ordning, intervjupersonen har även en stor frihet att utforma svaren på sitt egna sätt och kan 
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förtydligas genom att åskådaren ställer följdfrågor och på så sätt skapa en diskussion med 

respondenten. Genom att ställa ”öppna” frågor ger det respondenten utrymme att kunna 

utveckla sina svar (Blee m. fl., 2001; Bryman & Bell, 2005). Fördelarna med att ställa öppna 

frågor är att respondenterna kan svara med sina egna ord, öppna frågor lämnar även utrymme 

för ovanliga eller oförutsedda svar eller reaktioner, frågorna leder inte in respondenternas 

tankar i någon viss riktning samt att de passar bra för utforskning av nya områden eller sådana 

teman som forskaren inte är insatta i. Nackdelarna är att det kan vara tidsödande för 

intervjuarna och att frågorna ställs på fel sätt. När en kvalitativ metod används för att svara till 

ett visst syfte är det viktigt att undersökningen förblir kvalitativ. Det som är till fördel med en 

kvalitativ undersökningsmetod är att den kan ge en djupare och mer innehållsrik information 

än det kvantitativa tillvägagångssättet vilket kan hjälpa åskådaren att svara på varför 

respondenten har svarat som den har gjort (Bryman & Bell, 2005; Christensen m.fl., 2001). 

Intervjufrågorna bör vara utformade som inledande frågor samt uppföljningsfrågor, det 

förstnämnda fungerar som en katalysator för samtalet för att få respondenterna att själva 

samtala om det förutbestämda området. Utöver inledande frågor används även 

uppföljningsfrågor för att respondenten i detalj ska kunna beskriva ett specifikt skeende eller 

en specifik händelse (Kvale, 2010).  

 

Författarna har använt sig utav semi-strukturerad djupintervjuer där det har ställts öppna 

frågor för att på så sätt kunna få igång en diskussion som leder till mer välutvecklade svar. Ett 

visst mått av struktur krävs för att undersökningen skall kunna drivas framåt. Författarna har 

därför förberett ett antal frågor i ett frågeformulär för att intervjuarna skall följa en mer röd 

tråd i intervjun. I huvudsak har samtliga frågor varit öppna för svar med egna ord, detta då det 

bidragit till ett mer fylligt och relevant empiriskt material. Frågorna är utformade så att svaren 

blir utvecklade och djupgående. Vissa frågor har dock använts av en mer strukturerad och mer 

stängd karaktär för företagsbeskrivningen för att få en förståelse för företagets historia samt 

vad de arbetar med, dessa frågor har ställts eftersom att det har funnits för lite information 

kring detta på företagens hemsidor. Författarna har motiverat respondenterna i intervjun 

genom att poängtera att deras kunskap är viktig för oss och att deras svar höjer kvalitén på 

arbetet. Författarna har genomfört sina intervjuer så att de ska leda till att besvara rapportens 

problemformulering och syfte. 
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3.4.3 Kritiska händelser  

Kritiska händelser metoden är ett kvalitativt sätt att beskriva verkligheten som den är och är 

en kompletterande teknik till intervjuer. I detta tillvägagångssätt ber intervjuaren 

respondenten att berätta kritiska händelser som ger intervjuaren en uppfattning om de 

sannolika effekterna så att intervjuaren kan få en bild av händelsen (Bryman & Bell, 2005). 

Tillvägagångsättet fokuserar på det specifika och definieras av handlingar som man själv har 

varit med om. En kritisk händelse kan beskrivas som en som ger ett betydande bidrag, 

antingen positivt eller negativt för en verksamhet. Kritiska händelser kan samlas in på olika 

sätt, men vanligtvis ombeds respondenten att berätta en historia om en upplevelse de har haft 

(Cassel & Symon, 2004). 

För att genomföra denna kvalitativa studie har författarna valt att komplettera vanliga semi-

strukturerade intervjuer med frågor av kritiska händelser karaktär, detta för att stärka 

kvaliteten på den insamlade data som författarna sedan har analyserat. Anledningen till att 

författarna har valt denna typ av teknik vid sin studie beror på att genom att respondenterna 

berättar om de barriärer som har uppstått under exporteringens gång kan författarna enklare 

skapa en bild kring hur dessa barriärer upplevts av de exporterande företagen. 

3.5 Empiriskt urval  

Det urval som forskaren gör för studien utgör en avgörande del för rapportens resultat. Det 

empiriska urvalet ska därför varken ske slumpmässigt eller tillfälligt utan ske utifrån vissa 

kriterier. Syftet med empirisk data är att de ska öka informationsvärdet och skapa en djupare 

grund och uppfattning av det som studeras. En typ av urval som används i kvalitativa studier 

är ett så kallat bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval beskrivs som ett icke-

sannolikhetsval, det vill säga att alla enheter som finns tillgängliga inte har samma chans att 

delta i studien (Holme och Solvang, 1997; Bryman & Bell, 2005). 

 

Författarna har använt sig av ett bekvämlighetsurval då urvalet gjorts med restriktioner till ett 

visst geografiskt område, samt det faktum att de företag som valts ut för studien skulle vara 

producerande exportföretag. På så sätt har inte alla enheter haft samma chans att vara en del i 

den studie som har genomförts. De företag som författarna har använt sig av till studien är 

Fogmaker, IV Produkt samt Holtab. Dessa har intervjuats för att få fram hur företagen har gått 
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tillväga i sitt export arbete. Anledningen till att författarna har använt sig av tre företag är för 

att öka trovärdigheten och att med tre företag blir det en hanterbar mängd data att analysera.   

3.6 Val av respondenter   

När en studie använder sig av intervjuer är det väsentligt att se till vilka respondenter som är 

med i den. I kvalitativa undersökningsmetoder används vanligtvis ändamålsenliga urval. En 

kvalitativ studie ska inte leda till generaliseringar och därför borde urvalet sträva efter 

representativitet på liknande sätt som om undersökningen gjordes av en kvantitativ metod. 

Det här innebär inte att urvalet är oväsentligt utan valet av intervjupersoner påverkar i högsta 

grad resultatet (Hartman, 2004; Holme & Solvang, 1997).  

Författarna till denna rapport har valt respondenterna utifrån hur mycket kunskap de har om 

ämnet, dessutom har de valts för att de varit delaktiga under en längre tidsperiod. Detta för att 

den empiriska data som samlats in ska vara så rättvisande som möjligt då de varit delaktiga 

under den tid som är kritisk för undersökningen. Till empiridelen har författarna intervjuat 

platschefen Mikael Christensen och Kenneth Samuelsson som är patentägare och grundare på 

Fogmaker. Eftersom att Fogmaker inte har någon som är ansvarig för exporten i företaget 

valde författarna Mikael för att han har mest översikt kring exporten idag, Kenneth 

intervjuades eftersom att han var med när företaget började exportera. Vidare kommer Patrik 

Persson som är VD på Holtab och Exportansvarig Manuel Swärd på IV Produkt att intervjuas. 

Dessa har intervjuats för att få fram hur företagen har gått tillväga i sitt export arbete.    

3.7 Operationalisering 

När en intervju genomförs är det väsentligt att respondenterna förstår det som forskarna av 

studien frågar. För att kunna använda sina frågor i intervjun i en verklig miljö är det väsentligt 

att operationalisera teoretiska begrepp så att de blir begripliga och mätbara. Att 

operationalisera innebär att ”…man i anslutning till termens definition (som ofta beskriver 

vad en viss företeelse är) knyter en metod (operation) med vilken man kan avgöra att 

företeelsen föreligger” (Hartman, s. 239, 2004). Operationalisering av en variabel innebär att 

något mätbart blir observerbart för att empiriskt fastställa ett koncept. Det finns många saker 

att ta i beaktning vid en operationalisering men de fyra som bör tänkas mest på är giltighet, 
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pålitlighet, användbarhet och tydlighet för att relevanta slutsatser kan göras (Bryman & Bell, 

2005; Hartman, 2004).  

De olika frågorna som har ställts i intervjun ser i grunden likadana ut till alla tre företag men 

utefter vilka svar respondenterna givit har olika följdfrågor ställts. Frågorna har utgått ifrån de 

olika barriärer och hinder inom export som presenterades i teorikapitlet. Detta kan illustreras 

enligt tabell 1 nedan för att underlätta förståelsen av sambandet mellan intervjufrågor och 

teorier.  

Fråga Referens  Barriär  

Vilka motiv hade 

företaget för att börja 

exportera? (Har 

förändringar i 

samhället bidragit till 

expansion? Ex. EU och 

lagstiftningar) 

Motiven till expansion 

kan se olika ut för olika 

företag, vilket kan leda 

till att vissa företag 

exporterar snabbare än 

väntat (Quinn, 1999) 

 

Statligbarriär 

Miljöbarriär 

Har vissa marknader 

varit svårare att 

exportera till och 

varför? 

Begränsningar och 

restriktioner på den nya 

marknaden gör att vissa 

marknader är lättare att 

tillträda än andra (Quinn, 

1999) 

 

Marknadsföringsbarriär  

Statligbarriär 

I vilken utsträckning 

har relationer och 

kontaktnät varit 

betydande i företagets 

export? 

Med hjälp av kontakter 

och relationer kan 

företag lättare komma 

förbi de barriärer som 

väntas uppstå när 

verksamheten börjar 

exportera (Leonidou, 

2004) 

Informationsbarriär 
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Hur har företaget gått 

tillväga för att samla in 

den information som 

varit relevant för 

exportverksamheten?  

Genom att samla in 

information om 

kommande marknader 

kan ge bekräftelse för att 

stärka de val som 

företaget har tänkt göra i 

samband med etablering 

på en ny marknad (Case, 

2012)  

Informationsbarriär 

Hur insåg ni att det 

fanns potential för er 

produkt på den nya 

marknaden? 

När företag ska 

bestämma vart de ska 

exportera till måste de 

även veta var de 

potentiella kunderna finns 

(Lascu, 2008) 

Informationsbarriär  

I vilken utsträckning 

har kommunikationen 

mellan företaget och 

kund påverkats av det 

faktum att de befinner 

sig i olika länder? 

(språk + avstånd)  

Det geografiska avståndet 

kan i stor mån till bidra 

med en inte helt 

tillfredställande 

kommunikation 

(Leonidou, 2004) 

 

Administrativbarriär 

Miljöbarriär 

I vilken omfattning 

upplevde ni att 

personalen hade 

tillräckligt med 

information som 

behövdes innan nya 

marknader tillträdes? 

Ex. kultur, tid, och 

extra arbete?  

När företag använder sig 

av export är det viktigt att 

personalen besitter den 

kunskap som behövs där 

tidigare erfarenheter har 

stor betydelser (Melén, 

2010) 

Informationsbarriär  

 

På vilket sätt har 

företaget upplevt att 

produktionskapaciteten 

Antalet anställda kan 

hämna företaget i hur 

mycket de kan producera 

Funktionellbarriär  
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Hur har produkten 

(pris, plats, påverkan) 

behövt anpassas till de 

olika marknaderna?  

Vissa exportbarriärer är 

direkt förknippade med 

marknadsföringsmixen, 

detta innebär även 

logistiska hinder för 

produktlansering 

(Leonidou, 2004) 

Marknadsföringsbarriär 

Hur använder sig 

företaget av 

distributionskanaler 

på den internationella 

marknaden?  

Distribution är ett sätt som 

företag använder sig av vid 

export då de jobbar med 

andra företag som en typ 

av mellanhand (Landström 

& Löwegren, 2009)  

Marknadsföringsbarriär 

I vilken utsträckning 

har företaget stött på 

tullavgifter och 

liknande hinder som 

är tvunget att ha i 

Exportföretag påverkas av 

import- och tullavgifter då 

dessa får priset att öka. 

Dessa tullavgifter finns till 

för att skydda den 

inhemska marknaden 

(Leonidou, 2004; Lascu, 

 

Miljöbarriär  

Administrativbarriär 

Statligbarriär  

varit ett problem vid 

exportverksamheten? 

vilket leder till att 

otillräckliga 

produktionsmöjligheter 

blir ett hinder för 

företaget (Braunerhjelm, 

1991; Leionidou, 2004) 

Många företag väljer 

inte att exportera på 

grund av att det kräver 

kostsamma resurser för 

företaget, har ni haft 

tillräckligt med 

finansiella medel för att 

exportera eller har ni 

behövt ta extern hjälp? 

För att företag ska kunna 

exportera krävs det ett 

finansiellt kapital för att 

expansionen ska vara 

möjlig, detta kan ses som 

en stor risk för företaget 

(Johansson m. fl., 2013) 

Funktionellbarriär 
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beaktning vid export?  2008) 

 

Hur har efterfrågan 

från kund på den nya 

marknaden påverkat 

företaget? (kredittider, 

fler anställda etc.)  

En del av problemet med 

export bottnar i efterfrågan 

på marknaden och den 

påverkan den får på 

företaget (Leonidou, 2004) 

 

Genomförandesbarriär  

Funktionellbarriär 

Admninistrativbarriär 

Vilka lagar och regler 

har ni stött på i andra 

länder som skulle 

kunna varit ett hinder 

i er export och hur tog 

ni er över dessa? 

(Skattesatser, 

priskontroll, 

förseningsrestriktioner 

etc.) 

När företag ska gå in på en 

ny marknad är det viktig att 

ta reda på vilka lagar och 

regler det andra landet har 

som skulle kunna utgöra ett 

hinder för exporten 

(Landström & Löwegren, 

2009)  

 

Statligbarriär 

Informationsbarriär 

I vilken valuta sker 

försäljningen i och 

varför?   

Genom att använda sig av 

en stabil valuta minskar 

företaget riskerna. 

Exporterande företag 

behöver ha en uppfattning 

kring de risker som är 

förknippade med det andra 

landets valuta (Leionidou, 

2004; Kong Wong & Yin 

Yick, 2004) 

Miljöbarriär 

Hur har företaget 

påverkats av det 

politiska klimatet som 

råder i de länder som 

företaget valt att 

När företag exporterar till 

andra marknader måste de 

vara medvetna om de 

politiska klimatet som 

råder i det andra landet, 

och ta hänsyn till de etiska 

 

Miljöbarriär 

Statligbarriär  
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exportera till?  principer och regelverk 

som existerar (Lascu, 

2008; Wild, 2011) 

I vilken utsträckning 

har ni stött på olika 

kulturellskillnader i 

ert exportarbete och 

hur har ni hanterat 

dessa?   

I många länder uppstår det 

kulturella skillnader mellan 

de länder som driver 

handel med varandra, det 

är viktigt att vara medveten 

om dessa skillnader för att 

undvika drastiska följder 

(Leionidou, 2004; Lascu, 

2008) 

Miljöbarriär 

Hur har konkurrenter 

påverkat er strategi 

internationellt?  

Ett sätt att ta sig ut på en 

internationell marknad är 

genom att strategiskt gå in 

på en ny marknad för att ta 

över marknadsandelar från 

konkurrenterna (Hollensen, 

2011) 

Marknadsföringsbarriär 

    (Tabell 1, Operationalisering, upprättad av författarna, 2013-05-23) 

3.8 Data analys  

I detta kapitel förklaras de olika stegen och tillvägagångsätt vid analys av den insamlad data 

som hämtats från intervjuerna. Data analysen har genomförts i två delar där den första delen 

utgått ifrån narrativ analys som sket vid intervjutillfället samt använt sig av Pattern-finding 

Qualitative data metoden där författarna klargör och sammanställt det insamlade empiriska 

materialet.  

3.8.1 Analys av empiriskt material 

En metod att använda sig utav när den empiriska informationen som har samlats in ska 

analyseras är att använda sig utav en så kallad narrativ analys. Detta tillvägagångssätt används 

i kvalitativa metoder genom att berättelser framkommer vid levnadshistoriska intervjuer. 
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Narrativ analys är ett angreppssätt för att ta fram och analysera data som kan fånga den 

tidsmässiga ordning som människor kan upptäcka i det de varit med om och föra in detta i 

sina berättelser. Målet med narrativa analyser är att locka fram respondentens skildringar av 

sambanden mellan olika händelseförlopp och mellan händelser och sammanhang (Arvidsson, 

1998; Bryman & Bell, 2005).  

Författarna har valt att använda sig av narrativ analys av den anledning att genom att företag 

berättar deras livsberättelse får författarna en bättre överblick av hur deras exportarbete sett ut 

och fungerat samt underlättar det vid introduktionen av företaget som deltagit vid denna 

studie.  

3.8.2 Tolkning av empiriskt material  

Den information som forskaren samlar in från kvalitativa intervjuer består oftast av 

ostrukturerat textmaterial vilket kan göra att det blir problem i att analysera den information 

som samlats in. Anledningar till detta kan bero på att kvalitativa studier kan generera 

oformliga material då insamlingen av data består utav exempelvis fältanteckningar och 

dokument (Bryman & Bell, 2005).  

Författarna till uppsatsen understryker att det är viktigt att bearbeta materialet på ett sådant 

sätt så att det blir relevant och greppbart, därför har författarna använt sig utav Sarah 

Philipsons (2011) tillvägagångssätt Pattern-Finding Qualitative data i tolkningen av det 

empiriska materialet. Då denna metod är upprättad av Phillipson har detta tillvägagångssätt 

enbart att refererats till henne.  

3.8.2.1 Sarah Philpsons Pattern-finding Qualitative data 

När en forskare använder sig av denna typ av metod strukturerar respondenternas svar upp 

och de frågor som ställts till dem i förhållande till varandra. Alla svar från respondenter skall 

vara synliga och kommer även senare att finnas med i analysen. Genom att fetmarkera 

nyckelord i respondenternas svar är det lättare att rita upp ett mönster i analysen. Det är även 

viktigt att minst två personer av författarna deltar vid denna analys för att inte riskera att 

missa viktiga nyckelord, samt att på detta sätt få fram de väsentligaste nyckelorden. Efter 

denna process sammanställer och presenterats dessa ord i ett dokument. Vidare fylls de olika 
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svarsrutorna i med en ljus färg och frågorna kommer att delas upp i samband med de olika 

svar som har uppkommit från de olika deltagarna. Vid de sista stegen av Pattern-finding 

qualitative data försvinner svaren helt och endast kvarstår de ljusa färgerna, på så sätt blir det 

lättare att visualisera ett mönster och tydligt belysa de likheter och skillnader som har 

uppkommit ur respondenternas svar. För att underlätta analysen så mycket som möjligt är det 

viktigt att forskaren lägger de svar från respondenterna som är lika varandra så nära som 

möjligt (Philipson, 2011). 

 

Författarna har använt sig av denna metod för att det är ett lättanvänt verktyg för att 

sammanställa empirisk data på. Metoden underlättar också analysen genom att använda sig av 

ett illustrativt grepp, detta för att tydliggöra tolkningen samt underlättar för de som kan 

komma att ha ett intresse i arbetet. Återkopplingen till den illustrerade produkten är enkel att 

se, vilket ger ökad förståelse för läsaren av studien. Detta är också ett tillvägagångssätt som 

författarna har valt att använda sig av för att styrka tillförlitligheten av arbetet, då varje steg i 

modellen tydligt beskrivs och författarnas arbete går lätt att följa för att kunna applicera 

modellen på egna studier i andra kontexter. 

3.9 Kvalitetsmått 

För att studien ska kunna ses som trovärdig och äkta finns det ett antal kriterier som existerar 

för att bedöma dessa faktorer i kvalitativ forskning. Trovärdigheten i en kvalitativ forskning 

säkerställs genom de följande kriterierna som presenteras nedan (Bryman & Bell, 2005). 

Varje kvalitetsmått kommer att beskrivas med grund i denna studie för att kunna skapa 

kvalitet i arbetet.  

 

3.9.1 Tillförlitlighet 

Vid genomförandet av en kvalitativ forskning säkerställs tillförlitligheten genom användandet 

av regler och förordningar som kan komma att spela in i forskningsproblematiken eller är 

relevanta för forskningsobjekten. Den kvalitativa forskningen kan ses som tillförlitlig om 

redogörelsen för fenomenet ses som tillförlitlig i andras anseende. För att försäkra 

tillförlitligheten i en sådan studie kan forskaren använda sig av respondentvalidering. 

Tillförlitligheten i en studie kan ha att göra med om exempelvis de personer som ställer upp i 

en intervju själva kan rättfärdiga uppfattningar och eventuella missförstånd (Bryman & Bell, 

2005; Malterud, 2009).    
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Tillförlitligheten i den studie som genomförts kompromissas då ett bekvämlighetsurval har 

gjorts vid urvalet av det empiriska materialet. Detta då studien har genomförts på företag som 

ligger geografiskt nära författarna, detta gör att generella slutsatser kan bli svåra att göra. 

Detta urval har gjorts för att det empiriska material som utvinns ur dessa intervjuer skall bli så 

tillförlitligt som möjligt. För att stärka tillförlitligheten i arbetet har författarna återgett den 

information de fått av respondenterna för att konfirmera informationen som blivit delgiven till 

författarna och att denna information tolkats korrekt. En operationalisering har även gjorts för 

att beskriva tankarna bakom varje fråga så att det blir lättare för läsare att förstå hur 

författarna har gått tillväga. De teorier som har använts i rapporten har antingen publicerats av 

forskare i artiklar, böcker eller i journal detta för att öka trovärdigheten för rapporten och höja 

dess kvalité.  

3.9.1.1 Respondentvalidering  

När en respondentvalidering genomförs innebär detta att forskningsresultaten presenteras för 

de som varit deltagande i studien, detta för att söka bekräftelse på att det som kommit fram till 

i forskningen överensstämmer med var respondenterna anser att de berättat. Genom denna typ 

av deltagarkontroll så kontrollerar forskaren sina antaganden och tolkningar utefter vad 

respondenten svarar (Bryman & Bell, 2005; DePoy & Gitlin, 1999).  

Författarna till denna uppsats har genomfört en respondentvalidering med de som agerat 

forskningsobjekt för studien. Detta har gjorts för att försäkra sig om att den information 

författarna uppfattat att respondenterna delgivit överensstämmer med deras sanning, detta för 

att kunna genomföra en tillförlitlig analys av tillförlitligt material senare i forskningen.  

3.9.2 Överförbarhet 

Överförbarhet innebär huruvida en kvalitativ forskning går att applicera på andra liknande 

kontexter utöver den som använts för studien. För att öka överförbarheten och då kvaliteten på 

arbetet skall utförliga beskrivningar av studieproblematiken samt det empiriska data som 

samlats in redovisas för att utfallet skall gå att applicera på andra studier i andra kontexter. I 

en kvalitativ ansats definierar inte forskaren generaliserbarheten utan presenterar bara vägen 

och de fynd som bearbetats på vägen sedan är det upp till läsaren själv att avgöra 

generaliserbarheten (Bryman & Bell, 2005; Malterud, 2009).  
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För att öka forskningens överförbarhet har författarna genomfört semi-strukturerade 

intervjuer, detta för att kunna återge fyllig och rättvis information om forskningsproblemet. 

Detta så att studien skall kunna användas i andra kontexter eller användas som ett stöd för 

vidare studier. De frågor som har legat till grund för undersökningen och varför dessa frågor 

ställts kommer att bifogas med studien för att bidra med överförbarhet för andra forskare i 

andra studiesituationer.  

3.9.3 Pålitlighet 

Pålitlighet är något som kan säkerställas genom att utförligt beskriva det tillvägagångssätt 

som forskarna har använt när de genomfört studien. Detta tillvägagångssätt skall sedan kunna 

användas av tredje parter för att se att forskningen är genomförd på ett pålitligt sätt och då att 

resultatet kan ses som pålitligt. Det är viktigt att noga redogöra för alla delar av studien för att 

kunna påvisa att korrekta teoretiska slutsatser görs (Lincoln och Guba, 1985; Bryman & Bell, 

2005).  

Varje del av studien har tydligt beskrivits i ett tillvägagångssätt för att skapa pålitlighet. 

Författarna har även använt sig av sin handledare som är kunnig inom området för att öka 

tillförlitligheten av studien och dess resultat. I teoridelen kan viss kritik riktas mot årtalet då 

källan publicerats i den teori som använts eftersom mycket kan ha hänt inom ämnet sen dess, 

men då de är några av de mest kända namnen inom ämnet och har blivit citerade flertalet 

gånger så kan pålitligheten förstärkas. 

3.9.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Detta mått är ungefär det samma som trovärdighetsmåttet men detta syftar på att forskaren 

inte färgar resultatet med sin egen förförståelse. Den samhälleliga forskningen är medveten 

om att det inte existerar någon absolut sanning eller objektivitet. Därför är det viktigt att 

kunna beskriva huruvida studien är gjord i ”god tro” (Malterud, 2009, Bryman & Bell, 2005).  

Författarna är medvetna om att någon absolut objektivitet skulle vara omöjlig att nå då den 

insamlingsmetod för empirin som genomförts har grund i respondenternas tolkningar och 

upplevda sanning. Författarna har även redogjort för det faktum att studien är genomförd i 

god tro för att ytterligare stärka tillförlitligheten i studien.  
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3.9.5 Äkthet 

En samhällsvetenskaplig metod bör undersöka det som den säger sig undersöka. För att 

arbetets äkthet skall kunna säkerställas måste de som genomför studien genomföra denna på 

ett sätt som ger en rättvisande bild av de som deltagit i den (Kvale, 2010; Bryman & Bell, 

2005). 

Studiens äkthet stärks då resultatet av studien bidrar med ökad kunskap för deltagarna i 

studien samtidigt som den bidrar med ökad kunskap för andra företag som i framtiden 

befinner sig i liknande situationer.  

 

3.10 Etik  

Det är väsentligt att tänka på de etiska aspekterna i en intervjusituation då det finns ett 

personligt samspel som påverkar. När en samhällsvetenskaplig undersökning ska genomföras 

bör det läggas stor vikt vid etik och etiska problem som kan uppstå. Det är viktigt att inte 

försumma ställningstaganden så som hur de deltagande vid undersökningen ska behandlas och 

studeras, det gäller därför att vara medveten om det rykte och den kritik som kan uppstå om 

ifrågasättande beslut fattas. Exempel på etiska principer som är viktiga att ta i beaktning är 

informationskrav, samtyckeskrav och nyttjandekrav (Kvale, 2010, Bryman & Bell, 2005).  

Författarna har försökt att vara etiskt korrekta och har stärkt detta genom att en 

respondentvalidering har genomförts efter det att empirin har samlats in, detta för att 

respondenterna ska känna sig säkra med vilken information de har bidragit med. Dessutom 

har det tydligt klargjorts för de inblandade i studien varför de deltar i den, att den har gjorts 

ihop med andra företag, vilken information som har använts och hur den har använts i arbetet 

samt att intervjudeltagarna i studiens namn, titel och företagsnamn finns med i uppsatsen och 

för publicering.   
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4. Empiri 

I denna del presenteras den empiriska data som har samlats in. Detta har gjorts genom 

intervjuer med företagen Fogmaker, IV Produkt och Holtab. Intervjuerna har varit uppdelade 

i två delar. Den första utgår ifrån att få en övergripande förståelse för företagets historia, vad 

de gör, hur de började sitt exportarbete och hur det ser ut idag detta genom en inledande 

företagsbeskrivning. I den andra intervjun går författarna mer in på djupet kring företagets 

exportarbete som utgått ifrån frågorna som presenterades i metoden. Författarna har valt ut 

det som är mest relevant från intervjuerna men för att öka trovärdigheten i studien 

presenteras samtliga svar från intervjuerna med full redogörelse i bilaga 1,2 och 3.   

4.1 Företagsbeskrivning Fogmaker 

Företaget Fogmaker startades 1995 av Kenneth Samuelsson men har varit registrerat sedan 

1965. Verksamheten producerar idag brandsläckare som med hjälp av vattenånga släcker eld i 

motorrum och slutna utrymmen, verksamheten är idag marknadsledande i Europa. Produkten 

uppkom då det 1980 diskuterades ett förbud av haloner som användes på släckningsmedel 

inom racing. Kenneth började då att fundera på hur man kunde ersätta haloner, då han tidigare 

hade erfarenhet av höga tryck och vattenånga började han experimentera med detta. Kenneth 

insåg att det fanns ett behov av ett rent släckmedel som inte förstör motorerna på racingbilar 

som också skulle fungera om bilen skulle krascha eller hamna uppochner. Produkten som 

företaget idag erbjuder växte fram och ett patent anskaffades på denna produkt år 1995. 

Kenneth är också patentägare av det patent som gäller för den ventil samt den slang som 

skiljer Fogmakers produkt från övriga konkurrenters produkter. Fogamkers produkt finns 

framförallt i bussar som är företagets största exportmarknad (Mikael Christensen, Fogmaker 

2013-04-10). 

Företaget fungerar idag som underleverantör till företag runt om i världen och 85 % av all 

produktion exporteras. Fogmaker har idag 30 stycken anställda i Växjö och har funnits i sina 

nuvarande lokaler sedan två år tillbaka. Omsättningen uppgick år 2008 till 56 miljoner kronor 

men har stigit rejält till 100 miljoner kronor år 2012. Företaget har idag ingen koll på till hur 

många länder företaget exporterar till, men vet att exporten sker till alla kontinenter i världen, 

där de dessutom har många återförsäljare (Mikael Christensen, Fogmaker, 2013-04-10). 
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Det går inte att uppskatta hur många återförsäljare företaget har då det finns många olika 

sorters bolag och former av dessa som fungerar som återförsäljare av företagets produkt. I 

dagsläget söker företaget inte utländska återförsäljare då Andreas som idag är VD och 

marknadschef i Fogmaker som anställdes i början av företagets utveckling, gjort grovjobbet 

genom att resa runt till olika fabrikörer för att visa upp produkten. Idag kommer företaget 

mest i kontakt med återförsäljarna genom mässor och Word of Mouth då andra sett och hört 

hur väl produkten fungerar. Idag kontaktar återförsäljare företaget istället för att Fogmaker 

aktivt söker dessa som de gjort tidigare (Mikael Christensen, Fogmaker, 2013-04-10) 

4.1.1 Intervju med Kenneth Samuelsson  

Denna intervju har genomförts med grundaren och patentägare Kenneth Samuelsson på 

Fogmaker den 19 april 2013.  

 

Kenneth berättar att företagets exportarbete inte berörs av lagstiftningar däremot beror 

möjligheterna till export mycket på försäkringsbolag och dess restriktioner, vilket bestämmer 

huruvida produkten är obligatorisk eller inte. Det är också därför företaget började exportera 

sina produkter, då försäkringsbolag hindrade dem från att göra detta på hemmaplan. Kenneth 

säger att; 

  

”försäkringsbolagen hindrade oss från att implementera systemen i dessa då de ansåg att 

produkten inte hade de certifikat som krävdes”  

 

Detta fungerade som en push för företaget som var tvungna att söka sig till marknader utanför 

den svenska. Det var också på den vägen som företaget kom i kontakt med bussbranschen där 

det vid denna tid var drabbade av mycket bränder då det var varma motorer i små och trånga 

utrymmen. Fogmakers då enda anställde Andreas uppfattade ett behov att använda sig av 

släcksystem och började bearbeta dessa genom att besöka dessa länder. Första kunden som 

företaget kom i kontakt med fanns i Norge, en norsk importör vid namn West Buss. Fogmaker 

fortsatte sedan att besöka bussfabrikanter runt om i Europa och år 2003 hade företaget byggt 

en marknad i Skandinavien och i Polen. 

Kenneth menar att de länder som inte har tvingade bestämmelser från försäkringsbolag har 

varit svårare att etablera sig i. Han beskriver också vidare hur det blivit svårare att exportera 
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produkterna till exempelvis Norge sedan Sverige gått med i EU medan Norge inte gjort detta. 

Generellt säger Kenneth att det har varit enkelt att ta beslut om att exportera inom EU då det 

finns öppna gränser finns det få hinder som hindrar företaget från att exportera.  

Kenneth menar att de informella kontakterna inte har varit speciellt betydande för företaget 

och deras exportverksamhet. I början av exportarbetet var kontakterna inte av vikt då 

produkten var helt ny och marknaden och blivande kontakter söktes upp. Idag ligger de 

kontakter som skapades i denna fas till grund för de kunder som företaget har idag. 

Exempelvis Merceders busstillverkning som än idag är företagets enskilt största kund. 

Kenneth beskriver vidare att nya kontakter idag anskaffas genom; 

”möte med nya kontakter sker via mässor eller genom möte via andra tidigare kunder”  

Hur företaget har gått tillväga för att samla in information som har varit relevant för exporten 

menar Kenneth att denna information inte anskaffats i det tidigare skedet av företagets 

exportverksamhet. Han säger att företaget istället visste att det fanns ett behov och sedan sålde 

företaget in produkten till en kostnad som ansågs vara acceptabelt. Kenneth menar vidare att 

idag genomför företaget mer grundläggande marknadsplaner, något som inte gjordes innan.  

En utav de största anledningarna till att företaget började exportera är som Kenneth tidigare 

beskrivit att det var försäkringsbolagens restriktioner och företagets brist på certifikat som 

fick företaget att söka sig efter en marknad utanför Sverige där de även fanns potential för 

deras produkt. Kenneth beskriver exportverksamheten och det internationella sökandet efter 

en annan marknad som;  

”ett måste för att kunna sälja produkten, detta då det fanns restriktioner på 

hemmamarknaden. Hade inte detta skett hade företaget förmodligen inte funnits kvar idag”  

Vad det gäller kommunikationen mellan företaget och kunden i andra länder beskriver 

Kenneth två olika aspekter som måste tas i åtanke. Dels det faktum att de två parterna inte 

talar samma språk, vilket han beskriver inte har varit något större hinder för Fogmaker och 

dess exportverksamhet. Detta då de företag som verksamheten kommit i kontakt med ofta har 

en baskunskap i engelska som underlättar kommunikationen. Han berättar vidare att;  
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”har de man förhandlat med inte haft tillräckliga engelska kunskaper har det funnits någon 

annan på bolaget som kunnat föra en givande konversation.” 

Han säger också att idag sker oftast kommunikationen med storkunder som exempelvis 

VOLVO, vilka i sin tur kommunicerar ut till återförsäljarna och de kunder som använder 

Fogmakers produkt. På så sätt påverkas företaget inte väsentligt av de olika språken som talas 

då de större bolagen har god kunskap i engelska, precis som de anställda på Fogmaker. Därtill 

beskriver Kenneth att det geografiska avståndet sinsemellan också kan hämma 

kommunikationen, däremot menar han att detta inte heller varit ett större problem då 

majoriteten av kommunikationen mellan Fogmaker och andra bolag sker via telefon. På 

marknader där avståndet orsakat problem på grund av tidsskillnader och liknande har 

företaget upprättat filialer på dessa platser, exempelvis Fogmaker Australia. Han beskriver 

vidare att;  

”vid akuta problem så flyger Andreas till de olika återförsäljarna och kan på så sätt hantera 

det geografiska avståndet.” 

Kenneth menar att de anställdas kunskap inte har påverkat besluten om till vilka länder 

företaget valt att exportera. Han menar vidare att företaget inte påverkats av kulturskillnader, 

då Andreas inte anpassat sitt sätt att föra sig och att göra affärer till det berörda landets kulturs 

normer och regler. Kenneth tror att det är en av de saker som gjort mötenas utfall positiva. 

Däremot tror de inte att detta påverkat affärerna på något negativt sätt, utan produkten säljer 

sig själv i många fall.  

Likväl har inte produktionskapaciteten varit ett hinder för företagets export enligt Kenneth. 

Företaget bytte lokaler för att kunna producera i större skalor för att förhindra att detta 

uppdagades som ett problem. Kenneth menar att företaget alltid har haft goda finansiella 

medel med undantag för ett år. Han beskriver vidare att vid starten av Fogmaker agerade det 

under VIAB som Kenneth också ägde, på så sätt så krävdes inga investerare eller banklån. 

Han säger också att;  

”Andreas som var den enda anställde behövde bara göra nog med affärer för att kunna täcka 

upp för sin egen lön då övriga kostnader betalades av VIAB.”  
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Kenneth beskriver att företaget är medvetet om den hjälp som finns för att stödja 

exportarbetet, men vid lanseringen av företaget på exportmarknaden var detta inget Fogmaker 

var beroende av. Han berättar vidare att; 

”bankerna och ALMI kräver marknadsundersökningar för att satsa pengar, vilket vi inte 

upprättade några i början. De personer som gick in i bolaget investerade pengar i det, på så 

sätt tjänade verksamheten pengar från början och gjorde inte finansiell hjälp nödvändigt.”  

Företaget har heller inte behövt lägga några större kostnader på produktanpassning då 

Kenneth menar att produkten aldrig har behövt anpassas i någon större utsträckning. Mindre 

ändringar som att släckmedlet i själva behållaren kan behöva alterneras beroende på klimat 

och liknande. Han ger ett exempel att;  

”produkten måste i Sverige ha frostskydd medan det inte är nödvändigt i andra länder som 

inte har det kalla klimat som finns här.” 

Därtill beskriver Kenneth att det finns krav som produkten måste uppnå till amerikanska 

standarder där de standarder som accepteras av EU och Sverige inte räcker (exempelvis CE-

märkning), utan där måste en visst mått av modifikationer genomföras för att kunna säljas i 

USA. För att komma förbi detta hinder produceras släckaren i USA för att komma runt 

regelverken. Han menar vidare att mindre ändringar som att de etiketter som finns på 

produkterna anpassas så att informationen på dessa finns beskrivet i ländernas talade språk. 

Enligt Kenneth så anpassas priset till viss del men detta påverkas inte av marknaden 

produkten säljs på, utan istället på den volym som säljs. 

Även marknadsföringen har behövt anpassas till viss del i vissa länder även om som Kenneth 

beskriver det;  

”företaget förlitar sig inte på marknadsföring utan mest på ryktesspridning.”  

Däremot beskriver han mindre modifikationer som måste göras vid marknadsföring av 

produkten i broschyrer och liknande då produkten i USA exempelvis inte får kallas för 
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”brandsläckare” utan för ”brandbekämpare” skulle det då uppdagas att produkten inte skulle 

släcka branden har företaget använt sig av falsk marknadsföring.  

När det kommer till de distributionskanaler som företaget använder sig av idag berättar 

Kenneth att det är Andreas som har upprättat dessa genom sina resor som skett längre tillbaka 

i tiden. Företaget distribuerar produkter via lastbil och båt då produkten inte får färdas med 

flyg om den är trycksatt. Han menar att detta är mycket tidskrävande och det är också det 

tillfälle då det geografiska avståndet har skapat svårigheter. Kenneth menar att problemet som 

kan komma att uppstå då det tar så lång tid att exportera kan minskas genom att 

återförsäljarna alltid innehar ett mellanlager med produkterna, då detta gör att tiden inte skall 

orsaka ett problem. Företaget har däremot inte speciellt mycket kontroll över distributionen av 

företagets produkter utan använder sig endast av spårbara kolli ID och fraktsedels nummer. 

Detta då som Kenneth beskriver det; 

”om kunden inte hör av sig så finns det inte heller någon funktion som bevakar sådana 

transporter.”  

Denna spårning sker endast om tull eller kund hör av sig och en order inte kommit fram eller 

det finns otillräckliga medel för att få skicka varan genom tullen. Kenneth menar att de hinder 

som företaget påverkas av i form av handelshinder är oftast bara missförstånd i tullen då det 

kan saknas viss dokumentation, eller dokumentation på värdlandets språk. Han menar att detta 

är oftast enkelt att ta sig över då den rätta dokumentationen går att skicka till de som behöver 

informationen. 

Kenneth berättar vidare att den enda skillnaden i attityder samt beteende som företaget 

upplever mellan marknaderna är huruvida släcksystemet är obligatoriskt eller inte. Han 

beskriver att; 

”länder som inte bygger bussar eller är beroende av bussar har ingen efterfrågan på 

produkten. Dessutom finns det mindre eller ingen efterfrågan på de marknader där det inte 

finns regler som reglerar huruvida släcksystem måste finnas i bussar och andra 

transportmedel. I dessa länder använder de sig då inte av dessa system då det inte måste 

finnas, då är det bara en utgift som inte ger någon utdelning.”   
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Var det gäller de lagar och regler som företaget kan stöta på i andra länder beskriver Kenneth 

hur det i många av länderna finns regleringar som existerar för att skydda den inhemska 

marknaden. Han ger ett exempel på hur företaget blivit hindrade av detta i USA där minst 67 

% av produkten måste vara producerad i USA för att staten ska kunna spendera sina pengar på 

den. Därför skickas delarna av produkten till USA så att den skall sättas ihop i landet, på så 

sätt kan företaget komma runt de regler och produkten kan då anses vara ”made in the US”. 

Företaget har också upprättat en egen juridisk enhet/filial i både USA och Japan som nästan 

fungerar som en franchise. Företaget har också valt att inte använda återförsäljare i Indien då 

staten kräver att de måste gå in som delägare i det indiska bolaget för att få sälja produkten i 

landet, något som företaget är överens om att de inte är intresserade av att göra. 

Den valuta som företaget handlar i beskriver Kenneth att i början av Fogmakers 

internationalisering skedde försäljningen främst i EURO förutom på den svenska samt den 

norska marknaden där företaget sålde produkterna i SEK. Idag sker försäljningen främst i de 

stora valutorna USD, PUND samt EURO. Detta är ett medvetet val som är gjort då det kan 

vara bra att ha en valutakassa då vissa inköp görs i de olika valutorna. Han menar vidare att; 

”majoriteten av försäljningen sker i EURO då medlemmarna i EU-länderna är de främsta 

kunderna.”  

Något som har påverkat företaget i större omfattning är den politiska ställningen i de olika 

länderna. Kenneth beskriver att;  

”om företaget anser att det politiska klimatet är ostabilt eller inte kan anses vara ”rena” 

affärer säljer vi helt enkelt inte till dessa länder.”  

Kenneth menar att företaget inte har stött på några större kulturskillnader då Andreas som 

sysslat med internationell kundkontakt inte har tagit någon speciell hänsyn till sådana saker. 

Han menar att det inte heller utvecklats till ett problem idag då företaget främst sysslar med 

indirekt export vilket gör att kulturskillnaderna blir mindre relevanta för företaget. Detta då de 

inte hanterar kontakt med slutkund utan kommunikationen däremellan sker av mellanhänder 

som är lokaliserade på samma ställe som slutkund och ofta delar samma kultur. 
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Kenneth menar att företagets strategi inte har påverkats av konkurrenterna då fokus har legat 

på att lägga fram de fördelar som finns med produkten då försäkringsbolaget klassificerat de 

olika systemen som likvärdiga i prestanda. Kenneth beskriver att när företaget startades fanns 

det konkurrerande brandsläckningssystem men dessa använde sig av annan teknik än 

Fogmaker. Företaget påverkas enligt Kenneth till större del av de konkurrenter som finns på 

den svenska marknaden eftersom de är de som är direkt konkurrerande med företaget då de 

konkurrerar om samma kunder på hemmamarknaden. Däremot har företaget etablerat sig i 

USA för att få ett first mover advantage gentemot konkurrenterna, Kenneth säger vidare att; 

 

”den amerikanska marknaden är inte lika stor som på andra ställen runt om i världen.”  

 

4.2 Företagsbeskrivning IV Produkt 

IV Produkt startades år 1969, grunden till företagets uppstart var då en grupp 

ventilationsentreprenörer inte var nöjda med de priser, service och den typ av produkter som 

befintliga leverantörer tillhandahöll på marknaden. Idag har företaget cirka 195 fast anställda 

och mellan 25-30 personer inhyrda inom produktion och teknik, företaget omsatte 2012 cirka 

460 miljoner kronor. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer innovativa och energieffektiva 

ventilations- och luftbehandlingsaggregat. Främsta kundgruppen är ventilations- och 

installationsentreprenörer, dessa arbetar med renoveringar och nyproduktion av fastigheter. I 

vissa större projekt inom framför allt bostadssektorn har försäljning skett direkt till 

slutkunden. Målgruppen är offentliga och privata fastighetsägare med så kallade kvalificerade 

fastigheter med höga krav på inneklimatet och som kräver kvalitet, energieffektivitet och 

flexibla installationer (Manuel Swärd, 2013-05-10). 

IV Produkt började sälja till de nordiska grannländerna med målet att öka sin försäljning 

utöver det dem redan utvecklade och sålde i Sverige, samt sålde de vissa enstaka produkter till 

övriga marknader vid efterfrågan. Idag består en tredjedel av omsättningen av export till 

marknader utanför Sverige. Företaget har återförsäljare i ungefär 20 länder, med de nordiska 

länderna som främsta exportmarknader. Det finns ingen exakt siffra på hur många 

återförsäljare företaget har, dock existerar dem i varje exporterande land. För att inte skapa för 

mycket administrativa kostnader är merparten av exportförsäljningen integrerad i den 

ordinarie verksamheten, det är export chefen samt två area sales managers som driver det 

tekniska och kommersiella supportarbetet riktat till företagets återförsäljare (Manuel Swärd, 

2013-05-10). 
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4.2.1 Intervju med Manuel Swärd 

Manuel Swärd som är exportchef på IV Produkt intervjuades den 10 maj 2013 där hans svar 

presenteras nedan.  

 

Det som motiverade IV Produkt till ett internationellt deltagande var först möjligheten till 

bidragandet av större försäljningsvolymer. Därtill även hur det internationella agerandet över 

tid fick ökad vikt och betydelse för företaget då energieffektiviserings mål fick ökad betydelse 

internationellt. Denna förändring på marknader utanför Skandinavien bidrog till en ökad 

möjlighet till internationalisering samt en ökad försäljning på dessa marknader. Manuel 

Swärd på IV Produkt beskriver att samtliga marknader där företaget idag agerar inte var lika 

enkla att besluta om att använda sig utav. Manuel ger också förslag på sådana marknader där 

han nämner; 

 

”Östeuropa och till viss del Baltikum där det oftast är lägre tekniska och energirelaterade 

krav, i kombination med en utpräglad lågprisfilosofi och ett inte alltid transparent 

beslutsfattande gör det svårt att sälja annat än vissa ”profilprojekt”.” 

Manuel menar att relationer och kontakter har varit av stor vikt för företaget och menar att 

det; 

”i praktiken är det helt avgörande när du skall gå in på en ny marknad, när vi studerar vår 

portfölj av exportpartners ser vi att de partners som verkligen har ett gott kontaktnät och 

relationer med beslutsfattare säkrar affärer oavsett konjunktur, medan de som mer säljer mot 

exempelvis Förfrågan/Request for quotation, där det ofta tappas försäljning vid ”dåliga 

tider.” 

Detta gör att företaget också aktivt söker partners som har ett brett kontaktnät som kan säkra 

affärer för IV Produkt även i sämre ekonomiska tider. 

För att samla in relevant information för att understödja och möjliggöra exportverksamheten 

har företaget främst använt sig av tre alternativa vägar. Manuel beskriver att företaget 

antingen förlitar sig på information från de återförsäljare eller existerande partners som finns 

på den lokala marknaden. Skulle denna källa för information inte vara tillfredställande eller 
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existera kan företaget istället använda sig av information som grundar sig i Europeiska 

Centralorganisationen Eurovent och dess års- och kvartalsstatistik. Den information som fås 

ut ifrån detta kan också understödjas av exportrådets Market Survey, vilken publiceras fyra 

gånger per år.  

Från IV Produkts största marknader i form av Sveriges grannländer var det initialt både 

privatpersoner och återförsäljare som uttryckte intresse av att köpa eller sälja företagets 

produkter på deras lokala marknad. Manuel menar att på de närliggande marknaderna var det 

kunderna som uttryckte ett behov av produkterna och agerade då som en ”pull” för att 

företaget skulle söka sig till dessa marknader. Manuel beskriver vidare att på vissa marknader 

har organisationen etablerat sin verksamhet eller etablerat återförsäljare då det funnits ett 

behov av att följa sina större konkurrenter med liknande produkter. Genom att se att de större 

företagen sett ett behov på denna marknad kunde IV Produkt som mindre företag dra nytta av 

den undersökning som det större företaget har genomfört.  

Manuel på IV Produkt beskriver att den kommunikation som sker mellan dem och 

internationella kunder eller återförsäljare fungerar det i huvudsak bra med engelska som 

arbetsspråk. Han beskriver vidare att i stort har språket inte varit något hinder för 

genomförandet av affärer eller exportmöjligheter.  

 

När det kommer till kultur och kulturskillnader anser Manuel att; 

”Här har vi och många svenska företag mycket mer att lära, då vi har svårt att förstå ”att det 

inte är som hemma”, det vill säga här kan vi fortfarande göra mer.”  

Han menar också att detta är ett område där IV Produkt måste utvecklas och där det finns 

möjlighet att göra mer. Manuel menar att det är av stor relevans att vara medveten om 

kulturskillnader men också att vara accepterande och ödmjuk emot det som skiljer sig från 

den svenska kulturen och det svenska språket när det gäller affärslivet 

När företag börjar exportera till andra länder så kan produktkapaciteteten vara ett hinder. För 

att inte uppleva detta så arbetar IV Produkt kontinuerligt med kapacitetsutvecklingar, däremot 

beskriver Manuel att de svenska sommarsemestrarna gör att leveranskapaciteten på vissa 
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marknader kanske inte uppnår den standard som organisationen önskat. Sådana tidsproblem 

kan även komma att upplevas runt högtider som jul och nyår, Manuel beskriver detta som 

reellt problem på vissa marknader.  

Manuel berättar att finansiella resurser inte varit ett problem, och att företaget arbetar och 

investerar med egna medel, och menar att;  

”Vi har god lönsamhet i bolaget och kan hantera de kostnader som uppstår.” 

 

Manuel menar också att någon anpassning av produkten i stort inte görs då den produkt som 

företaget idag erbjuder är mycket flexibel och kundanpassad, däremot kan det skilja sig 

mellan olika marknader i form av prestandakrav och liknande. Anpassning av priset har gjorts 

i mindre omfattning då, som tidigare redogjort att Baltikum och Östeuropa har en utpräglad 

lågpriskultur och kräver då en viss anpassning av pris. Däremot är priset i övrigt ganska 

likadant i Norden och Kontinentaleuropa. 

 

Företaget använder sig idag av distributionskanaler på den internationella marknaden genom 

ett antal återförsäljare med vilka företaget i många fall har exklusiva samverkansavtal. Detta 

gör att IV Produkt säljer till återförsäljarna som i sin tur säljer produkten på sin 

hemmamarknad.  

Manuel beskriver att tullavgifter och liknande handelshinder är något IV Produkt upplevt i 

olika omfattning beroende på vilken marknad exporten skett till. Manuel menar att; 

”Inom EU är det inget problem, till Nordamerika ok, men till Ryssland och Vitryssland känns 

det ibland ”oförutsägbart” vilka handlingar med mera som krävs. Mycket administrativt 

arbete läggs på detta.” 

Manuel beskriver att den stora efterfrågan har gjort att företaget under flera år ökat antalet 

anställda då tillväxten för företaget både nationellt och internationellt har gått både fort och 

varit av stor karaktär. Han menar dock att kassaflödet påverkats av den ökade 

exportförsäljningen, då företaget delvis anpassat kredittiderna till sina internationella 
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marknader och kunder. Han säger då att företaget bara delvis lyckas balansera detta vid sina 

inköp. 

Vidare berättar Manuel att lagar och regler inte har hindrat företaget i sin exportverksamhet, 

utan snarare kan det vara bristen på lagar och regler som kan orsaka problem då företag inte 

konkurrerar på samma villkor på vissa marknader. Manuel menar även att det generella 

politiska klimatet i ett land inte påverkar företagets vilja eller möjlighet att exportera till 

dessa, däremot kan den politiska ambitionen eller viljan att utveckla byggande, energi och 

miljö påverka möjligheterna företaget har till försäljning på dessa marknader.   

Försäljningen idag sker i en kombination av EURO och SEK. Detta gör IV Produkt för att 

många av organisationens kunder använder sig helt av EURO i sin affärsverksamhet eller så 

använder de sig av en valuta som är direkt knuten till EURON. Mindre marknader handlar 

oftare i SEK då valutakurser fluktuerar och på så sätt kan företaget förhindra att båda parter 

behöver ta en större valutarisk.  

När det kommer till kulturskillnader så menar Manuel att om man ska vara generalistisk finns 

det tre typer av kulturskillnader som företaget måste ta hänsyn till vid sitt exportarbete. Han 

beskriver de som: 

 Skillnaden mellan USA och Sverige;  

”där kontakter, krav samt eventuell kritik och synpunkter från våra amerikanska kunder och 

partners oftast upplevs som hård och pressande”. I dessa fall informerar jag bara om att 

detta oftast är den ”amerikanska affärstonen” och att det inte behöver vara något allvarligt.” 

Han menar att om kunskapen hos den svenska personalen som bemöter detta inte är fullödig 

kring hur affärsklimatet ”upplevs” kan det orsaka onödiga missförstånd mellan parterna.  

 Den andra typen är skillnaden mellan Frankrike och Sverige där feedback och follow-

up många gånger är av otillfredsställande karaktär och då skapar onödiga 

stressmoment och svårigheter i detta samarbete. För att underlätta arbetet mellan de 

två parterna och för att minska de upplevda kulturskillnaderna beskriver Manuel att;  
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”om möjligt försöker vi jobba med längre tidshorisonter men även vara klara och tydliga med 

vad vi behöver och när.”  

Han beskriver vidare att mycket fokus ligger på det administrativa arbetet och att detta i 

många fall orsakar tidsförseningar som inte överensstämmer med den svenska traditionen 

eller de överenskommelser som gjorts.  

 Den tredje är skillnaden mellan Östeuropa och Sverige som kan orsaka problem då 

företaget enligt utsago; 

”brottas med en marknad med tradition och ett arv av brutna löften i form av falska tekniska 

utfästelser med mera.” 

Detta gör att återförsäljarna i dessa länder emellanåt kräver extremt mycket dokumentation, 

intyg och garantier. För att hantera denna kulturskillnad försöker IV Produkt vara så 

tillmötesgående som möjligt och göra vad företaget känner är rimligt för den affär som den 

utländska organisationen kan komma att bidra med.  

4.3 Företagsbeskrivning Holtab 

Holtab är ett företag som bygger transformatorstationer och teknikhus i plåt och betong. 

Företaget gör såväl standardstationer som unika arkitektritade byggnader. Verksamheten 

grundades år 1973 av Bengt Holberg som sedan 40-talet har jobbat med 

transformationsstationer då han tidigare arbetat som försäljningschef på ett antal olika företag. 

Efter dispyter med sin dåvarande chef bestämde sig Bengt tillslut för att starta egen 

verksamhet och planen var från början att starta upp Holtab i Mora då man hade fått visat 

intresse från dess kommun. I samband med planering av uppstart drog Mora kommun sig ur 

samtidigt som Tingsryd började intressera sig av företagets produkt. Detta var anledningen till 

att företaget idag är placerat i Tingsryd (Patrik Persson, Holtab, 2013-05-14). 

Företaget har idag ca 100 anställda och omsatte år 2012 cirka 292 miljoner kronor. Holtab 

nischar sig mot fyra olika segment; energi, vindkraft, industri och spårtrafik.  Energi har den 

största kundgruppen på ca 60-70% där företaget har kunder som vattenfall, Eon och Växjö 

energi, det kan vara både statligt ägda- och privata företag. Holtabs transformationsstationer 
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finns idag i över 40 länder och är till stor del tack vare att dem kan agera underleverantörer till 

stora kunder och deras projekt. Endast 10 % av omsättningen idag är tack vare företagets 

exportverksamhet. Då kärnverksamheten ligger i Sverige och fokus har varit på att bli ledande 

på hemma marknaden och exporten sets som ett långsiktigt mål. Dock är exportverksamheten 

nu i utvecklingsfas och räknas öka Holtabs lönsamhet i framtiden (Patrik Persson, Holtab, 

2013-05-14).  

Holtab använder sig av två stycken filialer, en i Finland och en i Danmark. Dessa två kan på 

ett sätt ses som återförsäljare. De kunder företaget levererar till i samband med stora projekt i 

andra länder kan även dem ses som återförsäljare då dem ger möjligheter för Holtab att äntra 

nya marknader. Anledningen till att dessa filialer existerar är då Finland och Danmark är 

deras största export länder för tillfället och kommunikation samt försäljning underlättas tack 

vare säljarna från respektive länder (Patrik Persson, Holtab, 2013-05-14). 

4.3.1 Intervju med Patrik Persson  

Denna intervju har upprättats tillsammans med Patrik Persson som är VD på Holtab. Denna 

intervju gjordes den 14 maj 2013.  

Patrik berättar att Holtabs vision sedan start har varit att vara marknadsledande i Norden. 

Denna vision har gjort att export till sina nordiska länder har varit en naturlig strategi, förutom 

visionen så finns det andra motiv till varför Finland och Danmark har legat som fokus för 

Holtabs expansion. Finland använder sig av samma elnät som Sverige vilket gör att det är en 

enkel marknad för verksamheten att etablera sig på. Den danska marknaden har varit 

intressant då språkbarriärerna är betydligt mindre, samtidigt har grundarens son Anders 

Holberg arbetat i Danmark och på så vis knutit kontakter där vilket är en av anledningarna till 

att det gick lättare att äntra den marknaden. Andra motiv till expansion framförallt utanför 

Nordens gränser är ifall företaget har fått en förfrågan att delta i projekt där dem endast 

behöver agera underleverantörer vilket Patrik ser som ett förenklat sätt att nå ut på andra 

marknader. 

 

Patrik berättar att det har varit svårare att exportera till vissa marknader än andra. 

Transformationsstationer är en del av infrastrukturen, dessa stationer är beräknade att stå 

mellan 60-70 år. Patrik beskriver att i och med att; 
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”det är en väldigt konservativ bransch som inte är öppen för nya influenser. Vissa marknader 

är ett hinder då företag har monopol vilket gör att det inte finns någon marknad för oss där.”  

Frankrike och Storbritannien är två exempel på länder där handelshindren i dagsläget är för 

stora för att företaget skall kunna exportera dit. Frankrike använder sig utav ett annat elnät 

och språkbarriärerna är stora, detta gör att resurserna för att utveckla stationer som är 

funktionella där samtidigt som det kommer att ta mycket tid till att förstå och kunna ta fram 

dessa lösningar gör att dem inte kan äntra denna marknad. Storbritannien i sin tur använder 

sig av andra mått att mäta sin el på, Holtab har varken kunskapen eller kapaciteten i Tingsryd 

att tillverka de transformationsstationer som krävs för att konkurrera på deras marknad. Dock 

menar Patrik Persson på att för att kunna etablera sig på andra marknader i deras bransch 

måste företaget tänka långsiktigt. Företaget tog för fem år sedan valet att i samband med Eon 

äntra den tyska marknaden, trots det faktum att svenska och tyska marknaderna har sina 

likheter gällande elnät är det en lång process som kräver långsiktigt tänkande. Till en början 

så behövde företaget en klassificering för att få godkännande på sina produkter, detta tog tre 

år. Nu är Holtab i fasen där dem i två år skall testa sina produkter på den tyska marknaden för 

att bli utvärderade och sedan få börja expandera. Patrik trycker hårt på att vid export i deras 

bransch måste man oavsett marknad lägga tid och resurser för att kunna få ett långsiktigt 

fördelaktigt resultat. 

Patrik berättar att kontakter är; 

”a och o för företaget. Det är via kontakter, redan befintliga kunder och ett gott rykte vi har 

möjligheten att kunna exportera idag.” 

Utan kontakter hade Holtab inte kunnat existera idag. Deras produkter är menade att hålla 

nästan en livstid, utan kontakter kan Holtab inte växa. De enda gånger då företaget själva 

möter nya kunder är via mässor där dem får möjligheten att knyta nya kontakter, utöver det är 

det via redan befintliga kontakter och mun-till-mun metoden som nya kunder och möjligheter 

skapas. 

Holtab har som tidigare berättat två filialer, dessa två är de som samlar nödvändig information 

för att kunna utvecklas på dessa marknader. Patrik menar på att de att de har befunnit sig på 
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den finska och danska marknaden i över 20 år och besitter därför redan den kunskap som 

krävs för att exportera till dessa länder. Exporten till Tyskland har skett i samarbete med Eon 

hittills, och därför har dem stått för att den information som har behövt insamlas och Holtab 

har endast behövs uppfylla de krav som kunden på eget bevåg kräver. Likadant har det 

fungerat med alla projekt företaget har deltagit i, förarbetet har gjorts av partners eller kunden 

dem levererar till innan Holtab blir kontaktade. Detta förklarar Patrik är fördelaktigt för 

företaget då de slipper lägga ner tid och resurser på marknadsundersökningar och liknande. 

Företaget menar att det finns ett stort behov för deras produkt i dagens läge eftersom att;  

”alla människor beroende av el, därför finns det en klar efterfrågan av 

transformationsstationer.” 

Detta säger Patrik blev extra tydligt då dem inte påverkades av finanskrisen 2008, deras tjänst 

är inget man inte behöver. Det har alltid funnits stora potentialer på andra marknader än 

enbart den svenska, ett exempel på tydlig potential var att Finland använde sig av samma 

elnät vilket gjorde exportmöjligheterna till deras marknad väldigt synlig och effektiv. 

Potentialen för att exportera till Tyskland upptäcktes i samband med att Eon ville expandera 

dit, företaget såg då en möjlighet till ett partnerskap dem emellan. Ett samarbete företagen 

emellan gör att en etablering på en ny marknad underlättar för Holtab och möjliggör en export 

som annars kanske inte hade varit möjligt, i alla fall inte i dagens läge. 

Vad det gäller kommunikationsproblem har det visat sig vara ett större problem för Holtab än 

de först trodde. Exempel på detta är exporten till Finland som Patrik menar var ett problem 

eftersom;  

”att det stod Holtab på fakturan och alla kontrakt och fakturor var vi tvungna att översättas 

allt till finska. Till en början använde vi oss av en översättningsfirma, detta var dock inte vara 

en hållbar lösning då det fortfarande inte blev korrekt översatt” 

Lösningen på detta blev att filialen i Finland får agera mer än bara säljare och hjälper nu även 

till med kommunikation och översättning kunder och Holtab emellan. Samma sak gäller när 

det kommer till kunderna i Danmark, de har annorlunda avgifter, moms och arbetar 
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annorlunda rent bokföringsmässigt. Här har alltså filialen behövt besitta ytterligare kunskaper 

och hjälper till med dessa skiljaktigheter. Gällande de övriga projekten runt om i Europa har 

varken språk eller avstånd varit något problem då dem endast har kontakt med de kunder 

Holtab levererar sina produkter till. 

Patrik förklarar att extra arbete i form av nyanställning har Holtab aldrig varit i behov av. 

Extra arbetet hamnar framförallt hos ledningen då det är företaget som tar beslut om 

exempelvis export till nya marknader och produktionsförbättringar som kan behöva 

tillkomma. Därefter är det vissa i produktionen som behöver bli delaktiga ifall förändringar 

bör ske, men det är en liten procent av företagets anställda som påverkas av export och 

expansion överlag. Det är alltså tiden som anses vara det största hindret för Holtab, mycket tid 

läggs ner innan export till nya marknader kan ske. Kultur är också en faktor som måste tas i 

märkbar beaktning, dock kan dessa överkommas med hjälp av filialer på de marknader där de 

arbetar fristående. Dessa sköter den främsta kontakten med kunderna och förstår sig på den 

rådande kontakten. 

Produktionskapaciteten är aldrig något som Holtab upplevt som ett hinder, de har den 

kapacitet och kunskap som behövs för att kunna exportera. Även om företaget menar på att de 

aldrig har varit i behov av nyanställning kan det komma att bli aktuellt i framtiden om 

företaget växer oberoende av tillväxt på svenska eller utländska marknaden. 

Patrik berättar att Holtab hela tiden arbetar långsiktigt, export möjliggörs genom vinsten 

företaget drar in från den redan befintliga marknaden. Företaget har på så sätt inga lån utan 

genererar pengarna själva. Patrik tror att det kan vara den småländska andan i företaget som 

har fått dem att resonera på detta sätt. Patrik menar att;  

”presterar företaget bra resultat så ger det möjligheter till vidare tillväxt.” 

Patrik menar att eftersom att varje land har byggt upp sina egna elnät under de senaste hundra 

året vilket gör att det i många fall inte fungerar på samma sätt som i Sverige, det betyder alltså 

att det inte går att arbeta på samma sätt i Sverige som i andra länder. Holtab har därför en 

strategi där dem arbetar med kundanpassning, företaget måste lyssna på hur andra länders 

krav ser ut för att kunna anskaffa sig kunder. Även om Finland har likadant elnät måste dem 
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även där kunna anpassa sig så de kan ha olika syn på exempelvis vissa standarder. Dock finns 

det en nackdel med att jobba helt kundanpassat i samband med att Holtab växer och blir 

större, i framtiden kan de komma att förlora kunder om lönsamheten inte finns där. 

Företaget arbetar idag med olika distributionskanaler på exportmarknaden, dock kan 

problematik uppstå menar Patrik på marknader där företaget har konkurrenter som är 

marknadsledande och företaget blir då lätt osynliga. Holtab köper komponenter och produkter 

från globala spelare så som ABB och Siemens för att bygga sina tranformationsstationer, 

företaget har god kontakt med dessa och då de ställer ut på mässor och genom projekt blir 

dem automatisk synliga och promotade. En annan distributionskanal är via deras filialer där 

det finns säljare som ständigt sprider deras namn på deras marknader. 

Patrik anser att handelshinder som tullavgifter inte alls är ett problem då företaget arbetar 

tullfritt. Han menar att;  

”det enda landet som använder sig av tullavgifter är Norge, dock levererar vi våra stationer 

till hamnar som sedan levererar dem vidare dit dem ska. Detta gör att vi aldrig stöter på 

tullavgifter.” 

Som tidigare förklarat så har det aldrig funnit ett behov av fler anställda däremot finns det 

andra saker som företaget har varit tvungna att se över och förändra. Exempelvis så skiljer 

försäkringar i olika länder vilket företaget måste ta hänsyn till. Samt kan även kredittider 

skilja, ett exempel är Danmark där företaget har fått göra överenskommelser så inga dispyter 

behöver uppstå. 

Patrik menar på att lagar och hinder inte är ett problem i någon större utsträckning. Det största 

problemet kan vara då produktkraven kan se olika ut i olika länder, samt att det kan finnas 

tekniska lokala krav. Detta blir ett problem för stunden om det är avgörande mellan Holtab 

och ett annat företag som kan leverera direkt. Dock är detta i normala fall överkomligt då de 

flesta kunder kommer till Holtab och inte vice versa, de kunder har då överseende med detta 

och företaget får chans att anpassa stationerna till de krav som krävs. Danmark har 30 dagars 

fri betalningstid, här har företaget varit tvungna att hitta mellanvägar så båda parter blir nöjda. 
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Holtab använder sig av olika valutor beroende på vilket land de handlar med. I Finland sker 

försäljningen i Euro och i Danmark följer företaget den danska kronan men försöker i största 

möjliga mån göra försäljningar i svenska SEK. Detta är dock ett problem i samband med att 

den svenska kronan nu är stark vilket leder till att företaget kan behöva anpassa sig mer än 

företaget egentligen önskar. 

När företaget exporterade till Estland var det i samband med att Berlinmuren hade fallit och 

företaget möttes då av en oerhört korrupt värld. ABB byggde senare upp en infrastruktur i 

samarbete med maffian, detta var omöjligt för Holtab att ta sig runt och ledde till att dem inte 

längre kunde exportera till den estniska marknaden. Utöver detta märker företaget att när det 

råder ekonomiska kriser i vissa länder vänder dem sig inåt landet istället för att importera. 

Kulturskillnader anser Patrik vara ett av de vanligaste hinder företaget stöter på, dock även de 

som är lättast att ta sig över. Det finns mycket som skiljer utländska marknader från den 

svenska exempelvis när det kommer till avtal och språk. Anskaffar man sig rätt hjälpmedel 

genom filialer eller använder sig av mellanhänder är detta hinder som är tacksamma att 

överkomma.  

Patrik menar att företaget inte har påverkats av andra konkurrenter i deras strategi 

internationellt. Eftersom att målet hela tiden har varit att vara marknadsledande i Norden har 

företaget inte varit beroende av var deras konkurrenter finns.  
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5. Analys  

I följande kapitel presenteras en analys utifrån Sarah Philipsons Pattern finding metod med 

syfte att explorativt undersöka hur små och medelstora svenska exportföretag hanterar 

upplevda exportbarriärer. I nedan beskriven tabell har likheter och skillnader intressanta för 

analysen inringats i rött. Barriärerna presenterade nedan har härletts utifrån en första analys 

i huruvida de deltagande företagen upplevt barriären eller icke. Därav presenteras endast de 

barriärer som upplevts av ett eller flera företag i nedanstående tabell, för att se alla barriärer 

hänvisas till bilaga 4.  
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(Tabell 2, Hantering av exportbarriärer, upprättat av författarna utifrån Philipsons Pattern 

Finding metod efter intervjuer med Fogmaker, IV Produkt samt Holtab, 2013-05-20).  

 

Informationsbarriärer 

Marknadsinformation fungerar som en barriär för små och medelstora företag enligt Leonidou 

(2004) då den information som samlas in måste uppnå ett visst mått av kvalitet. Landström 

och Löwegren (2009) samt Case (2012) menar att det är viktigt att ta reda på information 

kring den marknad företaget planerar att etablera sig på, dock kan det vara problem att samla 

in denna information då undersökningar oftast tenderar att bli endast produktorienterade. För 

att hantera denna problematik beskriver Schein (2001) och Politt med flera (2013) att företag 

kan använda sig av Government agencies som kan hjälpa till med insamlande och värdering 
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av marknadsinformation. Detta är ett sätt att verifiera trovärdigheten i insamlad data, något 

som inget av de studerade företagen har använt sig av (se tabell 2). Samtliga företag har 

istället samlat in och verifierat informationen genom sina återförsäljare eller upprättade 

filialer, dock på olika sätt och i olika omfattning. Detta då Holtab förlitar sig helt på sina 

upprättade filialer och återförsäljare, medan både IV Produkt och Fogmaker använder sig av 

fler än en källa för insamlandet av marknadsinformation. Detta görs då både IV Produkt och 

Fogmaker exporterar till marknader runt om i världen och behöver på så sätt fler än en källa 

för att verifiera att informationen de samlat in är pålitlig. Holtab däremot, exporterar endast 

till de nordiska länderna samt till Tyskland genom ett samarbete med EON. Genom att 

använda sig av en sådan geografisk närhet behövs inte marknadsundersökningar göras i lika 

stor omfattning därav lägger företaget inte lika stor vikt vid att använda sig av flera källor för 

insamlandet. Därtill figurerar företaget i Tyskland genom ett samarbete med EON där Holtab 

fungerar som återförsäljare åt EON. I Tyskland görs marknadsundersökningar om potential 

och framtida försäljningsvolymer istället av EON, vilket gör att denna kostnad och det 

administrativa arbetet sker utanför Holtabs verksamhet. Författaren Leondiou (2004) 

beskriver datainsamling via Internet som ett mindre kostsamt och tidskrävande sätt att 

anskaffa sig information. IV Produkt samt Fogmaker använder sig av internet som 

insamlingsplats av sekundär data vid marknadsundersökningar då det är som beskrivet av 

Leonidou (2004) som ett mindre kostsamt sätt att anskaffa andrahandsinformation. IV 

Produkt samt Fogmaker använder sig i sin tur av kompletterande information genom statistik 

från både privata samt offentliga organisationer. 

Enligt både Leonidou (2004) samt Lascu (2008) beskrivs hanteringen av samtliga 

informationsbarriärer som likadan oavsett vilken av informationsbarriärerna det handlar om. 

Det homogena sättet att hantera informationsbarriärer är dock inget som överensstämmer med 

företagens sätt att hantera dessa hinder (se tabell 2). Sammanlagt beskrivs fyra olika sätt att 

hantera initial kontakt med nya kunder där samtliga företag presenterar vikten av kontakter 

som möjliggörande av kontakt med internationella kunder, medan detta överhuvudtaget inte 

nämns som ett sätt att hantera informationsbarriärer i studerade teorier. Däremot beskrivs 

vikten av nyckelpersoner av båda författarna Payne (1993) och Reid (1981) som essentiell och 

ett utmärkt sätt att skaffa förstahandsinformation vid initial kontakt. Däremot har endast ett av 

de tre företagen använt sig av nyckelpersoner anställda på företaget vid ett initialt skede av 

exportverksamheten. Detta har Fogmaker gjort i form av Andreas som vid starten av företaget 

tog kontakt med de internationella kunder som företaget idag har kontakt med. För företaget 
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hade Andreas en nyckelroll för företagets möjligheter till export. Detta sätt har Fogmaker 

använt sig av då företaget var tvungna att finna andra marknader än den svenska på grund av 

försäkringsrestriktioner. Detta ledde till att företaget med kort varsel var tvungna att komma i 

kontakt med andra marknader för att företaget skulle kunna överleva. Detta har inte påverkat 

varken Holtab eller IV Produkt som istället har sett export som en möjlighet till ökade 

försäljningsvolymer. Därför har de inte heller behövt använda sig av detta insamlingssätt då 

tiden inte har varit ett centralt problem vid deras internationaliseringsarbete. 

Funktionella barriärer 

Företag av små till medelstor karaktär beskrivs av Leonidou (2004) som speciellt påverkade 

av de funktionella barriärerna då dessa företag har färre anställda och oftast har mindre kapital 

än större bolag. Detta innebär också vad Melén (2010) menar med att det finns mindre 

kunskap hos de små företagen än de större vilket kan begränsa tiden i att sköta exporten, 

något som Zheng med flera (2012) anser har direkt inverkan på verksamhetens expansion. 

Leonidou (2004) menar att tiden kan komma att kompromissas och att exportverksamheten 

kan bli lidande. Något som samtliga företag som legat till grund för studien har upplevt (se 

tabell 2). Denna tidsproblematik har hanterats på olika sätt, IV Produkt vars exportarbete 

utgör 25 % av omsättningen, har hanterat denna barriär som beskrivet i teorin av Leonidou 

(2004). Detta genom att under sommarmånaderna och andra svenska högtider syssla med 

nyanställning för att hinna med exporten och det produktionsarbete den kräver. I dagsläget 

består 85 % av Fogmakers verksamhetsomsättning av export, detta gör att nyanställningar och 

produktionskapacitetsutvecklingar görs kontinuerligt för att kunna hantera företagets 

arbetslast något som Johansson med flera (2013) menar är nödvändig för att expansionen ska 

vara möjlig. Denna tillskillnad från Holtab vars export endast utgör 10 % av 

verksamhetsomsättningen. Företaget lägger stor vikt vid att beskriva att nyanställning inte 

behövts då produktionskapaciteten ständigt har varit tillfredställande, däremot har 

ledningsgruppen tvingats att avsätta mer tid för exportarbetet. De funktionella barriärerna 

beskrivs av Leonidou (2004) ha en omfattande påverkan på små och medelstora företag vid 

början av exportarbetet vilket Braunerhjelm (1991) menar är något som påverkar företagen 

vid utvecklingen av exporten. Eftersom Fogmaker inte agerat på en svensk marknad innan de 

började exportera är bristande kunskap inte heller något de upplevt eftersom samtliga 

anställda i företaget ständigt sysslat aktivt med export. Holtab och IV Produkt har däremot 

utvecklat en exportverksamhet efter det att företagen endast agerat på en svensk marknad. 

Detta leder också till att anställda som varit delaktiga i företaget har kommit att behöva 
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anskaffa sig den kritiska kunskap som den nya internationella marknaden krävt.  I vilken 

omfattning företagen påverkats av de funktionella barriärerna kan i studien ses ha ett samband 

med hur stor del av omsättningen som beror av export. Detta då det kan antas att desto större 

del av omsättningen, desto större anpassningar av produktionskapacitet och nyanställning 

krävs. Detta gör också i sin tur att om Holtab eller IV Produkt i framtiden skulle vilja utveckla 

sin export, måste de vara medvetna om de kapacitetsutvecklingar och nyanställningar som kan 

komma att krävas för att möjliggöra detta.  

 

Marknadsföringsbarriärer 

Shine med flera (2007) menar att företag använder sig av olika markandsföringssätt och 

kanaler för att uppnå ett mer omfattande marknadsföringsgenomslag. 

Marknadsföringsbarriärerna är något som teorin beskriver har direkt koppling med 

marknadsföringsmixen, det vill säga produkt, pris, distribution och promotion då det gäller att 

identifiera möjligheterna på den utländska marknaden, vilket även innebär de logistiska 

förutsättningarna (Landström & Löwegren, 2009; Lundén, 2008; Leonidou, 2004; Da Rocha 

m. fl., 2008; Pinho & Martins, 2010). Upprättandet och användandet av distributionskanaler 

beskrivs enligt Leonidou (2004) och Hollensen (2007) som hanterbart genom användandet av 

mellanhänder. Porter (1998) i sin tur, menar att nya utländska marknaders distributionskanaler 

kan vara svåra att komma i kontakt med men kan hanteras genom att utnyttja mellanhänder. 

Detta gör att små och medelstora företag kan minska de kostnader som annars uppstått vid 

upprättandet av egna distributionskanaler. Samtliga tre studerade företag beskriver 

mellanhänder som en viktig del av både användandet och upprättandet av de 

distributionskanaler som företagen använder sig av idag (se tabell 2). Mellanhänderna vid 

distribution beskrivs som möjliggörare för företagen att fungera på vissa av sina 

internationella marknader, det vill säga att de är nödvändiga för att kunna existera på dessa 

marknader. IV Produkt använder sig endast av detta sätt att hantera 

distributionskanalsproblematik, medan både Holtab och Fogmaker använder sig både av 

samarbetspartners och möjliga olika kanaler för att bibehålla så mycket kontroll som möjligt, 

problematik som även tas upp av Leonidou (2004).  

 

Leonidou (2004) samt McFall (1969) beskriver också hur företag måste anpassa både produkt 

och marknadsföring till de regler och normer som existerar i det land företaget planerar att 

figurera. Samtliga av de studerade företagen har beskrivit att någon del av 

marknadsföringsmixen har behövts anpassas i viss mån (Se tabell 2). IV Produkt har hanterat 
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dessa regler genom att standardisera sin produkt så att denna kan säljas på samtliga marknader 

utan några större anpassningar, på så sätt kan man dra nytta av stordriftsfördelar och gynnar 

också en framtida expansion. Detta tillskillnad från Holtab som kundanpassar samtliga 

produkter och därför gör valfria anpassningar av varje produkt utifrån vad kunden önskar. Om 

en expansion av företagets exporterande verksamhet skulle göras skulle företaget kunna 

komma att behöva standardisera hela eller delar av sin produktion för att kunna expandera och 

ta del av de fördelar som detta innebär. Fogmaker har standardiserat sin produkt och sitt 

marknadsföringsmaterial till viss del och gör endast tvingande anpassningar till vissa 

marknader, detta för att kunna hålla ner kostnaderna och på lång sikt kunna utveckla 

exportverksamheten ytterligare. Detta då vissa marknader har regler och restriktioner som 

hämmar företaget att marknadsföra på samma sätt som de gör på den svenska marknaden. För 

att komma över denna barriär gör de tvingande anpassningar i form av ordet brandsläckare på 

den Amerikanska marknaden, detta för att inte kunna bli utsatta för rättsliga följder om 

produkten sedan inte skulle leva upp till detta. Samtliga företag som bidragit till studien 

marknadsför begränsat genom marknadsföringsmaterial utan förlitar sig mest på mun-till-mun 

kedjan, därtill marknadsför Holtab och Fogmaker genom internationella och nationella 

mässor, där inga större anpassningar behövs göras. Detta gör att samtliga företag har valt 

marknadsföringskanaler som inte kräver större anpassningar för att kunna hålla ner kostnader 

och kunna producera marknadsföringsmaterial i större skalor.  

Administrativa barriärer 

Sungjoon (2007) menar att företag i stor utsträckning påverkas av de administrativa 

barriärerna. Författarna Leonidou (2004) samt Johnson och Bade (2010) förklarar att de 

barriärer som förknippas med tullkostnader och dokumentationer ofta anses som stora hinder 

för små och medelstora företag då dem ofta leder till komplexitet och höga kostnader. Alla tre 

företagen förklarar att de lägger stor vikt vid dokumentationer för att kunna fortlöpa en 

expansion (se tabell 2). Holtab behöver anpassa sina dokument och den dokumentation som 

krävs till finska för att verksamhetens transformationsstationer skall kunna levereras till 

Finland, även Fogmaker förklarar att det är viktigt att ha den dokumentation som medföljer på 

landets språk då det annars kan bli stoppat i tullen. Leonidou (2004) och Johnson och Bade 

(2010) menar också att vid frakt av större volymer kräver både tid och engagemang samt 

planering inför större tullavgifter, något som kan hämma utveckling för små och medelstora 

företag. Tullavgifter är dock inget varken Fogmaker eller Holtab anser vara ett hinder, det 

enda land Holtab levererar till där företaget påverkas av tullavgifter är Norge. Holtab 
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levererar endast till hamnar som fungerar som Free Trade Zones som Leonidou (2004) 

beskriver innebär ett område där andra länder kan resa in som värdlandet har utsetts för tullfri 

införsel av varor. IV Produkt har behövt stå för vissa tullavgifter, men detta är inget som 

företaget berörs av i större omfattning då det är tullfritt inom EU och det är inom dessa 

gränser företaget har sin främsta export. Alla tre företag använder sig av mellanhänder och 

partners vilket är gynnsamt då dem på detta sätt kan komma undan tullavgifter och liknande 

då det ansvaret faller på det företag dem levererar till. Samtliga företag har funnit sätt att 

minska sina kostnader på, detta har varit nödvändigt för att kunna fortlöpa export i jämförelse 

med större företag där sådana kostnader inte behöver vara ett problem. 

I teori upprättad av Leonidou (2004) beskrivs hur kommunikationssvårigheter mellan 

internationella kunder och det lokala företaget har minskat då möjligheten till 

realtidskommunikation har ökat i takt med att tekniken har utvecklats. Vikten av 

realtidskommunikation för att undvika tidsförskjutningar och problematik samhörande med 

bristen på kommunikation beskrivs som stor av Fogmaker som sköter majoriteten av sin 

kommunikation med internationella kunder via telefon. Holtab beskriver inte kommunikation 

med internationella kunder som ett problem av någon större karaktär, utan menar på att 

kommunikationen mellan kund och företag fungerar bra med engelska som gemensamt 

kommunikationsmedel. Användandet av engelska som medel för att hantera en annars svår 

kommunikation mellan kund och företag beskrivs av samtliga företag som något som 

möjliggör kontakt med många av företagens kunder (se tabell 2). Författaren Lascu (2008) 

förklarar vikten av att vara medveten om hur betalning och liknande kan skilja sig vitt från 

hemmamarknadens villkor. Detta är något som både IV Produkt och Holtab har anammat då 

dem har fått anpassa sina kredittider så båda parter blir nöjda och dispyter kan undvikas, samt 

har de båda företagen tillräckligt med kapital för att kunna klara av längre kredittider. IV 

Produkt beskriver också hur de förlängt sina kredittider till sina leverantörer för att kunna 

hantera de kredittider som kunderna kräver från företaget för att inte kassaflödet skall bli 

påverkat i för stor omfattning.  
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Statliga barriärer 

Statliga barriärer berör enligt Leonidou (2004) och många gånger de små och medelstora 

företagen genom upprättandet av regler och restriktioner på antingen hemma- eller 

värdmarknaden som kan komma att utgöra ett hinder för bolaget vid en internationalisering. 

Denna problematik har endast upplevts av Holtab och Fogmaker där barriären beskrivs ha 

upprättats av värdmarknaden (se tabell 2). För att överkomma denna barriär har företaget 

Fogmaker använt sig av flertalet sätt att försöka möjliggöra möjligheten till export även på de 

marknader där regler och restriktioner gjort detta svårt. Företaget Holtab har också använt sig 

av fler än ett sätt att hantera dessa barriärer där företaget sökt möjlighet att nå marknaden trots 

de hindrande restriktionerna. Hur små och medelstora företag skall hantera dessa hinder 

beskrivs enligt Leonidou (2004) som att företaget skall försöka att anskaffa de licenser och 

certifikat som dessa marknader kräver, om företaget har den kapitalstyrka som krävs för att 

göra detta. Wild och Wild (2011) beskriver däremot att om det på en främmande marknad 

skulle finnas ofördelaktig lagstiftning eller ofördelaktiga restriktioner, gör små och medelstora 

företaget bäst i att söka sig till en marknad där dessa hinder inte existerar. Fogmaker har 

hanterat de statliga barriärerna som berör ofördelaktig lagstiftning och restriktioner på båda de 

sätt som beskrivits i teorin. Detta genom att i ett första stadium försöka att anskaffa de 

certifikat och licenser som krävs av marknaden. Alternativt att anpassa hela eller delar av 

produkten så att prestandan stämmer överens med vad den nya marknaden kräver. På de 

marknader där detta konstaterats inte vara möjligt genom intensivt informationsarbete har 

företaget i ett senare skede valt att inte agera på denna marknad. Därtill har både Holtab och 

Fogmaker möjliggjort ett agerande på en sådan marknad genom att upprätta filialer som på så 

sätt kan stå för de rättsliga följder och den problematik som kan förknippas med de regler som 

figurerar på värdmarknaden. Genom att göra detta kan de båda företagen minska sina 

kostnader för informationsarbete samtidigt som det rättsliga ansvaret skjuts bort ifrån 

företaget själva. På så sätt kan de mindre företaget fortfarande i många fall agera på 

marknader där restriktioner annars gjort det svårt eller omöjligt. Holtab som arbetar med att 

sälja produkter som är anpassade till var och en av företagets kunder har inte beskrivit 

anpassning av kärnprodukten som ett sätt att hantera problematiken. Detta till skillnad från 

Fogmaker som närmast möjligt har standardiserat produkten beskriver anpassningen som ett 

sätt att möjliggöra marknader där produkten annars inte kunnat säljas. Holtabs anpassning till 

var och en av sina individuella kunder är möjlig då företaget agerar på ett fåtal internationella 

marknader, medan möjligheten att arbeta på samma sätt för Fogmaker hade gjort att 

kostnaden på produkten gjort den omöjlig att sälja till internationella kunder.  
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Genomförandesbarriärer 

Författaren Leonidou (2004) och Abu med flera (2011) förklarar att för att kunna komma över 

hinder i samband med den internationella kundens attityder och vanor krävs det en intensiv 

informationssökning som ofta kräver mycket tid och pengar. Det är inget av företagen som 

använder sig av informationssökning för att eliminera hindret med kundens attityder och 

vanor (se tabell 2). Fogmaker är det enda företaget som anser att detta är ett hinder, 

anledningen till det är att vissa länder inte anser att det borde vara ett krav att ha släcksystem 

och därmed försvinner också efterfrågan. Vissa marknader ställer även olika krav på 

produkten vilket leder till att verksamheten måste anpassa sig till kundens krav. Att vissa 

länder inte har krav på släcksystem gör också att dessa länder uteblir då det inte finns någon 

marknad att erbjuda företagets produkt till. Varken IV Produkt eller Holtab anser att detta är 

ett problem för verksamheten. Detta kan bero på det faktum att de använder sig av partners 

och mellanhänder som i sin tur sköter kontakt med kunderna. Detta gör att företagen förlitar 

sig på sina mellanhänder vid förståelsen för den internationella kundens efterfrågan. På så sätt 

är detta i mångt och mycket en kostnads och tidsproblematik som företagen själva inte 

behöver hantera.  

Författaren Lascu (2008) menar att företag kan nischa sin produkt för att på så sätt minska 

konkurrensen istället för att försöka tävla på pris. Något som sällan gynnar exporterande 

företag, då den inhemska produkten i mångt har möjlighet att erbjuda lägre priser. Fogmaker 

samt IV Produkt menar att företagens produkter är så pass unika att de inte heller har någon 

konkurrens, och därmed inte heller har upplevt detta som något hinder (se tabell 2). Holtab 

däremot ser konkurrensen som ett hinder, detta framför allt då de inte har kompetens eller 

finansiell möjlighet att anpassa sin produkt till alla marknaders olika elnät. Ett sätt att 

möjliggöra detta är genom samarbeten med andra företag på den främmande marknaden. 

Detta då det skulle innebära att företaget får den kunskap som behövs samtidigt som de inte 

behöver stå för hela kostnaden själv. Anledningen till att varken Fogmaker eller IV Produkt 

har samma problem som Holtab kan bero på att dessa företag har kommit längre i sitt arbete 

med export och söker inte heller aktivt nya internationella marknader. Holtab befinner sig 

däremot fortfarande i ett initialt skede av exporten där man i dagsläget fortfarande exporterar 

relativt lokalt, då dessa kunder ofta har samma vanor och attityder som på hemmamarknaden. 

För Holtab är detta ett kritiskt moment som hämmar deras internationella tillväxt och 

expansion, något som hade kunnat möjliggöras genom att använda sig av samarbeten på de 

nya marknaderna.  
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Miljöbarriärer 

Leonidou (2004) samt Johnson och Bard (2010) menar att miljöbarriärer är av ekonomiska, 

politiska, juridiska och sociokulturella miljön på den utländska marknaden och är oftast 

oförutsägbara och svåra att kontrollera. Detta är något som Leonidou (2004) menar med att 

olika länder har olika kultur och är något som präglar hur man beter sig och för sig olika 

situationer. När det gäller kulturskillnader beskriver samtliga företag att det som möjliggör 

deras arbete med länder av annan kultur är användandet av mellanhänder eller återförsäljare 

(se tabell 2). Dessa mellanhänder fungerar som kundens kontakt med företaget och på så sätt 

minskar företaget problematiken rörande kulturskillnader som annars kunnat komma att 

uppstå. Detta då dessa är medvetna om vilken kultur som existerar i landet och hur denna 

kultur fungerar och påverkar marknaden. Däremot beskrivs inte mellanhänder i studiens 

teoribas som något som kan minska detta hinder, eller fungera som en möjlighet att hantera 

sådana hinder (Landström & Löwegren, 2009; Lenonidou, 2004; Nillsson & Waldermarsson, 

2007).  

Leonidou (2004), Kong Wong och Yin Yick (2004) samt Hansson med flera (2007) menar att 

exportföretag i stor utsträckning har blivit påverkade av valutarisker, importkostnader och 

tullavgifter som gjort avtryck på världshandeln, detta då priset på export. Dessa hinder menar 

Leonidou (2004) att företag kan minska genom att exportera inom EU något som även IV 

Produkt beskriver genom att företaget inte har några problem i och med de lagar och regler 

som existerar. Däremot kan dessa avgifter och handlingar orsaka problem vid affärer med 

vissa marknader men att det i många fall från IV Produkts sida känns oförutsägbart vilka 

handlingar och avgifter som kan komma att användas. Fogmaker påverkas endast av 

handelshinder då det kan saknas viss dokumentation eller dokumentation på värdlandets 

språk. Ett annat sätt att komma undan dessa barriärer är genom vad Braunerhjelm (1991) 

menar ned att outsourca arbetet till en annan part något som Holtab gör med sina stationer då 

företaget levererar till hamnar som fungerar som tullfria zoner. Genom dessa levereras 

varorna sedan vidare dit de ska, vilket leder till att Holtab kan undvika tullavgifter. Samtliga 

företag använder sig av olika sätt för att hantera miljöbarriärer och påverkas också i olika 

omfattning, Holtab som endast exporterar relativt lokalt undviker på många sätt de flesta 

miljöbarriärer. Detta medan IV Produkt som exporterar med lite större geografisk spridning 

måste ta till fler åtgärder för att minska de kostnader som kan uppstå vid export och 

dokumentation av sådan. Fogmaker som exporterar med störst geografisk spridning påverkas 

också av fler potentiella miljöbarriärer, men använder sig också av fler hanteringssätt för att 



 

 

78 

 

hantera och försöka undvika dessa kostnader. Fogmaker är också det företag som varit mest 

beroende av exporten, därför har de också använt sig av fler åtgärder för att möjliggöra 

exporten i den omfattning som anses nödvändig.  
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6. Slutsats 

Denna slutsats svarar på den problemformulering som presenterades i inledningen som lyder 

hur hanterar svenska små och medelstora exportföretag upplevda exportbarriärer? 

Hur de studerade företagen har hanterat de exportbarriärer som de upplevt är väldigt 

situationsbetingat och beror på mer än en variabel. Beroende på vilket geografiskt område 

företaget valt för export kommer de också att uppleva varierande barriärer och då också 

behöva använda hanteringsåtgärder anpassade utefter detta. Detta då vissa marknader bidrar 

med fler barriärer som också kommer att kräva fler och större åtgärder, medan en mer lokal 

marknad använd för export i studien också visat att färre och mindre omfattande åtgärder 

krävts. 

Vilka hanteringssätt företagen valt att använda beror också i många fall på hur länge de 

exporterat, där desto längre tid företag använt sig av export har en positiv relation till hur 

många och omfattande hanteringsåtgärder företaget använt. Detta då ett mer erfaret företag 

har upprättat fler kontakter, anskaffat mer kunskap och byggt ett stadigt finansiellt läge som 

möjliggör användandet av fler hanteringsåtgärder. Det sätt som samtliga företag möjliggjort 

ett internationellt verkande i stor mån, är genom användandet av mellanhänder. Genom att 

företagen som ligger till grund för studien upprättat mellanhänder har de kunnat hantera 

många av de barriärer som uppkommit på ett sätt som medför mindre finansiella följder samt 

mindre tid och arbete för det enskilda företaget. 

Det kan också konstateras att små och medelstora företag är beroende av dessa 

hanteringsåtgärder för att överleva finansiellt, vilket också medför ett stort administrativt 

arbete för samtliga företag. Att som små och medelstora företag i Sverige använda sig av 

export som strategi för ett internationellt verkande kräver ett stort engagemang i samtliga 

delar av företaget. Därtill krävs det att företaget lägger mycket tid och resurser på att anskaffa 

information om både marknader och hur företaget kan hantera det barriärer de kan komma att 

stöta på.  
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7. Reflektion 

Författarna valde i ett tidigt skede att fokusera på svenska exporterande företag då det ansågs 

smalna av studien och få en större relevans än om studien inte skulle vara lokalt inriktad. I 

samband med detta gjordes också valet att göra en explorativ undersökning med en kvalitativ 

inriktning. Anledningen till detta var att författarna ansåg att detta skulle ge en djupare 

förståelse över hur barriärer av olika karaktär överkoms och hanteras, då det ansågs vara av 

stor vikt att ha personliga intervjuer med involverade personer i exportarbetet. Detta för att få 

så utförliga svar som möjligt använde sig författarna även av ett bekvämlighetsurval, detta har 

underlättat intervjutillfällena och gett möjligheter till återträffar om behovet har funnits. De 

personer som använts till de tre intervjuerna har alla varit personer som sitter i ledningen på 

respektive företag, anledningen till detta är då dessa personer har varit verkande i företaget i 

många år och har god inblick över hur verksamheten arbetar. Hade intervjuer gjorts med 

exempelvis personer som endast arbetar med produktion av produkter hade det kunnat ge en 

missvisande bild av hur barriärerna hanteras. 

Då hantering av barriärer ännu är ett relativt obeforskat område samt att de källor som finns är 

överlag utdaterade har strukturen av denna studie övergripande varit beroende av Leonidou. 

Förklaringen till detta är att Leonidou själv använder sig av en struktur som går in mer 

detaljerat på både externa och interna exportbarriärer samt att författaren återkopplar till 

urkällor vilket har stärkt argumentet till att utnyttja strukturen av dessa barriärer. 

Anledningen till att författarna har valt att belysa hanteringen av både de interna och externa 

barriärerna var för att ge en så verklighetsförankrad bild av de hinder små och medelstora 

företag dagligen stöter på. Att begränsa sig och endast använda antingen de interna eller 

externa barriärerna hade kunnat ge en orättvis bild av vilka hinder svenska exportföretag 

faktiskt stöter på och tvingas att hantera. 
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8. Förslag för fortsatt forskning 

Författarna har genom att genomföra denna studie kommit i kontakt med flertalet områden 

som kan komma att ligga till grund för fortsatt forskning. Den teoretiska referensram som 

ligger till grund för hantering eller överkommande av barriärer är bristfällig och den teori som 

existerar är oftast begränsad till ett geografiskt område eller en bransch. Eftersom författarna 

efter denna studie insett problematiken med att genomföra en sådan generell studie kunde 

kommande forskning att kunna avhandla en liknande studie med en kvantitativ inriktning. 

Detta för att kunna bidra med en mer generell bild av problematiken rörande barriärer. 

Alternativt genomföra en longitudinell studie med start i ett företags begynnande export och 

den problematik detta företag genomgår för en mer djupgående forskning med fokus på ett 

enskilt företag.  

 

Författarna till denna studie har avgränsat sig till de barriärer som de studerade företagen 

upplevt och hanterat. Vid framtida studier inom området hade forskning kunnat genomföras 

med fokus på specifika barriärer exempelvis interna eller externa sådana. 
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Bilaga 1 

Intervju 1 Fogmaker  

När grundades företaget och hur ser det ut idag?  

Företaget Fogmaker startades 1995 men däremot har företaget varit registrerat sedan 1965. 

Fogmaker har idag 30 stycken anställda i Växjö och har funnits i sina nuvarande lokaler sedan 

två år tillbaka. Omsättningen uppgick år 2008 till 56 MSEK men har stigit rejält till 100 

MSEK år 2012.  

 

Av vilka grundades företag?  

Företaget grundades av Kenneth Samuelsson som även har uppfunnit produkten och är idag 

patentägare för det patent som gäller för den ventil och den slang som skiljer Fogmakers 

produkt från övriga konkurrenters produkter.  

 

Varför grundades företaget?  

Produkten uppkom då det 1980 diskuterades ett förbud av haloner som användes på 

släckningsmedel inom racing. Kenneth började då att fundera på hur man kunde ersätta 

haloner, då han tidigare hade erfarenhet av höga tryck och vattenånga började han 

experimentera med detta. Behovet av ett rent släckmedel som inte förstör motorerna på 

racingbilar som också fungerade om bilen skulle krascha eller hamna uppochner. Produkten 

som företaget idag erbjuder växte fram och ett patent anskaffades på denna produkt år 1995. 

 

Beskriv er produkt och vad ni gör?  

Verksamheten producerar idag brandsläckare som med hjälp av vattenånga släcker eld i 

motorrum och slutna utrymmen och verksamheten är idag marknadsledande i Europa. 

 

Vilka är era kunder och målgrupper?  

Företaget fungerar idag som underleverantör till företag runt om i världen där målgrupperna 

både kan vara privata som statliga.  

 

Varför och till vilka marknader började företaget exportera till?  
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Exporten började som ett måste för att kunna sälja produkten, detta då det fanns restriktioner 

på hemmamarknaden skapade av försäkringsbolagen då företaget inte hade de certifikat som 

krävs. Hade företaget inte börjat exportera hade det förmodligen inte funnits kvar idag. 

Företaget började exportera till Norge då försäkringsbolagen inte gav företaget godkännande i 

Sverige. 

 

Hur stor andel av företaget är export? (procent)  

85 % av företagets försäljning sker idag via export.  

 

Var och i hur många länder exporterar företaget till idag?  

Har idag ingen koll på till hur många länder företaget exporterar till, men vet att exporten 

sträcker sig till alla kontinenter i världen.  

 

Hur många återförsäljare har företaget?  

Fogmaker har många återförsäljare på alla olika kontinenter och kan inte uppskatta hur många 

det är då det finns många olika sorters bolag och former av dessa som fungerar som 

återförsäljare av företagets produkt. Återförsäljare kontaktar Fogmaker och inte tvärtom. I 

dagsläget söker företaget inte utländska återförsäljare då Andreas som idag är VD och 

marknadschef i Fogmaker som anställdes i början av företagets utveckling gjort grovjobbet 

genom att resa runt till olika fabrikörer för att visa upp produkten. Idag kommer företaget 

mest i kontakt med återförsäljarna genom mässor och Word of Mouth då andra sett och hört 

hur väl produkten fungerar. Idag kontaktar återförsäljare företaget istället för att Fogmaker 

aktivt söker dessa som de gjort tidigare.  

 

Hur många anställda i företaget arbetar med exportverksamheten? (Har detta gjort att 

företaget har haft ”för lite tid” att sköta export) 

Tiden har aldrig varit ett problem för att sköta exporten i företaget. Företaget är så pass litet 

och exporten så pass stor att alla berörs av den på något sätt.  

 

Vilken är företagets viktigaste exportmarknad?  

Det är svårt att säga vilken som är företagets viktigaste utan det beror på vad återförsäljarna 

finns men generellt sätt är det i Europa då företaget är störst där.  
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Intervju 2 Fogmaker 

Vilka motiv hade ni för att börja exportera? (Har förändringar i samhället bidragit till 

er expansion? Ex. EU och lagstiftningar) 

Kenneth anser att lagstiftningen inte är något som hindrar eller har hindrat företagets export 

arbete. Däremot beror möjligheterna till export mycket på försäkringsbolag och dess 

restriktioner, vilket bestämmer huruvida produkten är obligatorisk eller inte. Det är också 

därför företaget började exportera sina produkter, då försäkringsbolag hindrade dem från att 

göra detta på hemmaplan. Kenneth säger att ”försäkringsbolagen hindrade oss från att 

implementera systemen i dessa (fordon på brandfarliga bolag) då de ansåg att produkten inte 

hade de certifikat som krävdes”. 

 

Detta fungerade som en push för företaget och var tvungen att söka sig till marknader utanför 

den svenska marknaden. Det var också på den vägen som företaget kom i kontakt med 

bussbranschen där det vid denna tid var drabbade av mycket bränder då det var varma motorer 

i små och trånga utrymmen. Fogmakers då enda anställde Andreas uppfattade ett behov att 

använda sig av släcksystem och började bearbeta dessa genom att besöka dessa länder. Första 

kunden som företaget kom i kontakt med fanns i Norge, en norsk importör vid namn West 

Buss. Fogmaker fortsatte sedan att besöka bussfabrikanter runt om i Europa och år 2003 hade 

företaget byggt en marknad i Skandinavien och i Polen. 

Har vissa marknader varit svårare att exportera till och varför?  

Kenneth menar att de länder som inte har tvingade bestämmelser från försäkringsbolag har 

varit svårare att etablera sig i. Han beskriver också vidare hur det blivit svårare att exportera 

produkterna till exempelvis Norge sedan Sverige gått med i EU medan Norge inte gjort detta.  

Generellt säger Kenneth att det har varit enkelt att ta beslut om att exportera inom EU då det 

finns öppna gränser finns det få hinder som hindrar företaget från att exportera. 

I vilken utsträckning har relationer och kontaktnät varit betydande i er export?  

Kenneth säger att de informella kontakterna inte har varit speciellt betydande för företaget och 

deras exportverksamhet. I början av export arbetet var kontakterna inte av vikt då produkten 

var helt ny och marknaden och blivande kontakter söktes upp av Andreas. Idag ligger de 

kontakter Andreas skapade i denna fas till grund för de kunder som företaget har idag. 

Exempelvis Mercedes busstillverkning som än idag är företagets enskilt största kund. Kenneth 
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beskriver vidare att nya kontakter idag anskaffas genom ”möte med dessa via mässor eller 

genom möte via andra tidigare kunder”. 

Hur har företaget gått tillväga för att samla in den information som varit relevant för 

exportverksamheten?  

Kenneth beskriver att någon information relevant för exportverksamheten inte anskaffats i det 

tidigare skedet av företagets exportverksamhet. Kenneth säger att ”man visste att det fanns ett 

behov och sedan sålde man in produkten till en kostnad som ansågs vara acceptabel”. Han 

menar vidare att idag genomför företaget grundläggande marknadsplaner, något som inte 

gjordes innan.  

Hur insåg ni att den fanns potential för er produkt på den nya marknaden? 

Kenneth påpekar att som tidigare beskriver så var det försäkringsbolagens restriktioner och 

företagets brist på certifikat som fick företaget att söka efter en marknad utanför Sverige. 

Kenneth beskriver exportverksamheten och det internationella sökandet efter en annan 

marknad som ”ett måste för att kunna sälja produkten, detta då det fanns restriktioner på 

hemmamarknaden. Hade inte detta (exportverksamheten) skett hade företaget förmodligen 

inte funnits kvar idag”. 

Har kommunikationen mellan företaget och kund påverkats av det faktum att de 

befinner sig i olika länder?  

Kenneth beskriver två olika aspekter som måste tas i åtanke vid frågan om kommunikation. 

Dels är det på grund av det faktum att de två partnerna inte talar samma språk, vilket han 

beskriver inte har varit något större hinder för Fogmaker och dess exportverksamhet. Detta då 

de företag som företaget kommit i kontakt med ofta har en baskunskap i Engelska som 

underlättar kommunikationen. Han berättar vidare att ”har de man förhandlat med inte haft 

tillräckliga engelskkunskaper har det funnits någon annan på bolaget som kunnat föra en 

givande konversation”. Han säger också att idag sker oftast kommunikationen med storkunder 

som VOLVO och liknande, vilka i sin tur kommunicerar ut till återförsäljarna och de kunder 

som använder Fogmakers produkt. På så sätt påverkas företaget inte väsentligt av de olika 

språk som pratas då de större bolagen har god kunskap i engelska, precis som de anställda på 

Fogmaker.  
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Därtill beskriver Kenneth att det geografiska avståndet sinsemellan också kan hämma 

kommunikationen, däremot menar han att detta inte heller varit ett större problem då 

majoriteten av kommunikationen mellan Fogmaker och andra bolag sker via telefon. På 

marknader där avståndet orsakat problem på grund av tidsskillnader och liknande har 

företaget upprättat filialer på dessa platser, exempelvis Fogmaker Australia. Han beskriver 

vidare att ”vid akuta problem så flyger Andreas till de olika återförsäljarna” och kan på så sätt 

hantera det geografiska avståndet. 

Upplevde ni att personalen hade all den information som behövdes innan nya 

marknader tillträdes? Ex. kultur, tid och extra arbete  

Kenneth menar att de anställdas kunskap inte har påverkat besluten om till vilka länder 

företaget valt att exportera. Han menar vidare att företaget genom Andreas inte påverkats av 

kulturskillnader, då han inte anpassat sitt sätt att föra sig och att göra affärer till det berörda 

landets kulturs normer och regler. Detta är en av de saker som gjort mötenas utfall positiva. 

Däremot tror de inte att detta påverkat affärerna på något negativt sätt, utan produkten säljer 

sig själv i många fall.  

Har företaget upplevt att produktionskapaciteten varit ett problem vid 

exportverksamheten? 

Produktionskapaciteten har aldrig varit ett hinder för företagets export enligt Kenneth. 

Företaget bytte lokaler för att kunna producera i större skalor för att förhindra att detta 

uppdagades som ett problem. 

Många företag väljer att inte exportera pga. att det kräver kostsamma resurser för 

företaget, har ni alltid känt att ni har haft tillräckligt med finansiella medel för att 

exportera eller har ni behövt ta extern hjälp?   

Kenneth beskriver att vid starten av Fogmaker agerade det under VIAB som Kenneth också 

ägde, på så sätt så krävdes inga investerare eller banklån. Han säger också ”Andreas som var 

den enda anställde behövde bara göra nog med affärer för att kunna täcka upp för sin egen lön 

då övriga kostnader betalades av VIAB”. Han beskriver att företaget är medvetet om den hjälp 

som finns för att stödja export arbetet, men vid lanseringen av företaget på exportmarknaden 

var detta inget Fogmaker var beroende av. Kenneth beskriver vidare att ”bankerna och ALMI 

kräver marknadsundersökningar för att satsa pengar, vilket företaget inte upprättade några i 
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början. De personer som gick in i bolaget investerade pengar i det, på så sätt tjänade 

verksamheten pengar från början och gjorde inte finansiell hjälp nödvändigt”. 

Hur har någon del av produkten behövt anpassas till de olika marknaderna?  

Kenneth menar att produkten inte har behövt anpassas i någon större utsträckning. Mindre 

ändringar som att släckmedlet i själva behållaren kan behöva alterneras beroende på klimat 

och liknande. Han ger ett exempel ”produkten måste i Sverige ha frostskydd medan det inte är 

nödvändigt i andra länder som inte har det kalla klimat som finns här”. Därtill beskriver han 

hur det finns krav på att produkten måste uppnå till amerikanska standarder där de standarder 

som accepteras av EU och Sverige inte räcker (dvs. CE-märkning exempelvis), utan där måste 

en visst mått av modifikationer genomföras för att kunna säljas i USA. För att komma förbi 

detta hinder produceras släckaren i USA för att komma runt regelverken. Han menar vidare 

att mindre ändringar som att de etiketter som finns på produkterna anpassas så att 

informationen på dessa finns beskrivet i ländernas talade språk. Enligt Kenneth så anpassas 

priset till viss del men detta påverkas inte av marknaden produkten säljs på, utan istället på 

den volym som säljs. 

Även marknadsföringen har behövt anpassas till viss del i vissa länder även om som Kenneth 

beskriver det som att ”företaget förlitar sig inte på marknadsföring utan mest på 

ryktesspridning (WOM)”. Däremot beskriver han mindre modifikationer som måste göras vid 

marknadsföring av produkten i broschyrer och liknande då produkten i USA exempelvis inte 

får kallas för ”brandsläckare” utan för ”brandbekämpare” då om produkten inte skulle släcka 

branden har företaget använt sig av falsk marknadsföring.  

Hur fungerar de distributionskanaler företaget använder sig av på den internationella 

marknaden? 

Kenneth berättar att Andreas har upprättat de distributionskanaler som företaget använder sig 

av idag genom sina resor som skett längre tillbaka i tiden. Företaget distribuerar produkter via 

lastbil och båt då produkten inte får färdas med flyg om den är trycksatt. Han menar att detta 

är mycket tidskrävande och det är också det tillfälle då det geografiska avståndet har skapat 

svårigheter. Genom att minska problemet som kan komma att uppstå då det tar så lång tid, har 

alltid återförsäljarna ett mellanlager med produkterna så att tiden inte skall vara ett problem. 

Företaget har däremot inte speciellt mycket kontroll över distributionen av företagets 
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produkter utan använder sig endast av spårbara kolli ID och fraktsedels nummer. Detta då 

som Kenneth beskriver det ”om kunden inte hör av sig så finns det inte heller någon funktion 

som bevakar sådana transporter”. Denna spårning sker endast om tull eller kund hör av sig 

och en order inte kommit fram eller det finns otillräckliga medel för att få skicka varan genom 

tullen.  

Har ni stött på hinder som tullavgifter och liknande hinder som är tvunget att ha i 

beaktning vid export?  

Kenneth menar att de hinder som företaget påverkas av i form av handelshinder är oftast bara 

missförstånd i tullen då det kan saknas viss dokumentation eller dokumentation på 

värdlandets språk. Han menar att detta är oftast enkelt att ta sig över då den rätta 

dokumentationen går att skicka till de som behöver informationen. 

Hur har efterfrågan från kund på den nya marknaden påverkat företaget? (kredittider, 

fler anställda etc. etc.) 

Kenneth menar att den enda skillnaden i attityder samt beteende som företaget upplever 

mellan marknaderna är huruvida släcksystemet är obligatoriskt eller inte. Han beskriver att 

”länder som inte bygger bussar eller är beroende av bussar har ingen efterfrågan på produkten. 

Dessutom finns det mindre eller ingen efterfrågan på de marknader där det inte finns regler 

som reglerar huruvida släcksystem måste finnas i bussar och andra transportmedel. I dessa 

länder använder de sig då inte av dessa system då det inte måste finnas, då är det bara en 

utgift som inte ger någon utdelning”. 

Vilka lagar och regler har ni stött på i andra länder som skulle kunna varit ett hinder i 

er export och hur tog ni er över dessa? (Skattesatser, priskontroller, 

förseningsrestriktioner, implementering av produkten, ”diskriminering av utländska 

produkter”) 

Kenneth beskriver hur det i många av länderna finns det regleringar som existerar för att 

skydda den inhemska marknaden. Han ger ett exempel på hur företaget blivit hindrade av 

detta i USA där minst 67 % av produkten måste vara producerad i USA för att staten ska 

kunna spendera sina pengar på det. Därför skickas delarna av produkten till USA så att den 

skall sättas ihop i landet, på så sätt kan företaget komma runt de regler och produkten kan då 

den anses vara ”made in the US”. Företaget har också upprättat en egen juridisk enhet/filial i 
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både USA och Japan som nästan fungerar som en franchise. Företaget har också valt att inte 

använda återförsäljare i Indien då staten kräver att de måste gå in som delägare i det indiska 

bolaget för att få sälja produkten i landet, något som företaget inte är intresserade av att göra. 

I vilken valuta sker försäljningen i och varför?  

Kenneth beskriver att i början av Fogmakers internationalisering skedde försäljningen främst i 

EURO förutom på den Svenska samt den Norska marknaden där företaget sålde produkterna i 

SEK. Idag sker försäljningen främst i de stora valutorna USD, PUND samt EURO. Detta är 

ett medvetet val som är gjort då det kan vara bra att ha en valutakassa då vissa inköp görs i de 

olika valutorna. Han menar vidare att ”majoriteten av försäljningen sker i EURO då 

medlemmarna i EU-länderna är de främsta kunderna”. 

Hur har företaget påverkats av det politiska klimat som råder i de länder som företaget 

valt att exportera till?  

Den politiska ställningen i de olika länderna har påverkat företaget i stor omfattning. Kenneth 

beskriver att ”anser företaget att det politiska klimatet är ostabilt eller inte kan anses vara 

”rena” affärer säljer vi (verksamheten) helt enkelt inte till de berörda länderna”. 

Har ni stött på olika kulturskillnader i ert export arbete och hur har ni hanterat dessa?  

Kenneth menar att företaget inte har stött på några större kulturskillnader då Andreas som 

sysslat med internationell kundkontakt inte har tagit någon speciell hänsyn till sådana saker. 

Han menar att det inte heller utvecklats till ett problem idag då företaget främst sysslar med 

indirekt export vilket gör att kulturskillnaderna blir mindre relevanta för företaget. Detta då de 

inte hanterar kontakt med slutkund utan kommunikationen däremellan sker av mellanhänder 

som är lokaliserade på samma ställe som slutkund och ofta delar samma kultur. 

Hur har konkurrenter påverkat er strategi internationellt? 

Kenneth beskriver att när företaget startades fanns det konkurrande brandsläckningssystem 

men dessa använde sig av annan teknik än Fogmaker. Företaget påverkas enligt Kenneth till 

större del av de konkurrenter som finns på den svenska marknaden eftersom de är de som är 

direkt konkurrerande med företaget eftersom de konkurrerar om samma kunder på 

hemmamarknaden. Strategin har dock inte påverkats av konkurrenterna då fokus har legat på 

att lägga fram de fördelar som finns med produkten då försäkringsbolaget klassificerat de 
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olika systemen som likvärdiga i prestanda. Däremot har företaget etablerat sig i USA för att få 

ett First Mover Advantage gentemot konkurrenterna, Kenneth säger vidare att ”den 

amerikanska marknaden är inte lika stor som på andra ställen runt om i världen”.  
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Bilaga 2 

Intervju 1 IV Produkt 

När grundades företaget och hur ser det ut idag?  

IV Produkt grundades 1969 och har idag cirka 195 fast anställda och mellan 25-30 personer 

inhyrda inom produktion och teknik. Företaget omsatte 2012 ca 460 miljoner kronor.  

Av vem eller vilka grundades företaget?  

Företaget grundades egentligen av ”kunderna”, d.v.s. det var en grupp 

ventilationsentreprenörer som inte var nöjda med priser, service och den typ av produkter som 

befintliga leverantörer tillhandahöll på marknaden 

Varför grundades företaget?  

Som ovan beskrivit grundades företaget av den anledning att det fanns en grupp som inte var 

nöjda med vad de befintliga leverantörerna då kunde tillhandahålla 

Beskriv er produkt och vad ni gör?  

IV Produkt utvecklar, producerar och säljer innovativa och energieffektiva ventilations- och 

luftbehandlingsaggregat. 

Vilka är era kunder och målgrupper?  

Kunden för företagets produkter är nästan uteslutande ventilations- eller 

installationsentreprenörer, men i vissa större projekt säljer dem direkt till slutkunden. 

Målgruppen är offentliga och privata fastighetsägare med s.k. kvalificerade fastigheter med 

höga krav på kvalitet, energieffektivitet och flexibla installationer. IV Produkt säljer både till 

renoveringar och nyproduktion. 

Varför och till vilka marknader började företaget exportera till? 

Företaget började sälja till de nordiska grannländerna samt case by case på andra marknader 

under tiden som Skanska-ägt bolag. Målet från början var att öka sin försäljning utöver det 

dem redan utvecklade och sålde i Sverige. 

Hur stor andel av företaget är export? (procent)  
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Cirka 1/3 av omsättningen utgörs av export till marknader utanför Sverige 

Var och i hur många länder exporterar företaget till idag?  

IV Produkt finns i ca 20 länder och har sin främsta export i Europa, de nordiska länderna 

framförallt. 

Hur många återförsäljare har företaget?  

Antalet återförsäljare finns det ingen exakt siffra på, dock existerar dem i varje exporterande 

land. 

Hur många anställda i företaget arbetar med exportverksamheten? (Har detta gjort att 

företaget har haft ”för lite tid” att sköta export) 

För att inte bygga overhead och administrativa kostnader, är merparten av exportförsäljningen 

integrerad i den ordinarie verksamheten. En task-force av tre personer; En Export Chef samt 

två Area Sales Managers driver det tekniska och kommersiella supportarbetet riktat till deras 

Återförsäljare. 

Vilken är företagets viktigaste exportmarknad?  

Våra nordiska grannländer i form av Danmark, Finland och Norge 

Intervju 2 IV Produkt 

Vilka motiv hade företaget för att börja exportera? (Har förändringar i samhället 

bidragit till er expansion? Ex. EU och lagstiftningar) 

Det som motiverade ett internationellt deltagande var först den möjligheten det bidrog med  

till större försäljningsvolymer. Därtill även hur det internationella agerandet över tid fick ökad 

vikt och betydelse för företaget då energieffektiviserings mål fick ökad betydelse 

internationellt. Denna förändring på marknader utanför Skandinavien bidrog till en ökad 

möjlighet till internationalisering samt en ökad försäljning på dessa marknader.  

 

Har vissa marknader varit svårare att exportera till och varför? Ge exempel.  

Manuel Swärd på IV Produkt beskriver att samtliga marknader där man idag agerar inte var 
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lika enkla att besluta om att använda sig utav. Manuel ger också förslag på sådana marknader 

där han nämner Östeuropa och Baltikum till viss del. Denna anledning är då enligt honom 

”längre tekniska och energirelaterade krav”. Han menar också att dessa krav i kombination 

med den lågprisfilosofi som han beskriver finns i dessa länder. 

I vilken utsträckning har relationer och kontaktnät varit betydande i företagets export? 

Manuel menar att relationer och kontakter är av stor vikt då företaget skall gå in på en ny 

marknad. Vidare beskriver han också att de partners som verkligen har ett gott kontaktnät och 

relationer med beslutsfattare säkrar affärer oavsett konjunktur, medan de som mer säljer mot 

RFQ´s etc. oftast snabbt tappar försäljning i ”dåliga tider”.” Detta gör att företaget också 

aktivt söker partners som har ett brett kontaktnät som kan säkra affärer för IV Produkt även i 

sämre ekonomiska tider. 

Hur har företaget gått tillväga för att samla in den information som varit relevant för 

exportverksamheten?  

För att samla in relevant information för att understödja och möjliggöra exportverksamheten 

har företaget främst använt sig av tre alternativa vägar. Manuel beskriver att företaget 

antingen förlitar sig på information från de återförsäljare eller existerande partners som finns 

på den lokala marknaden. Skulle denna källa för information inte vara tillfredställande eller 

existera kan företaget istället använda sig av information som grundar sig i Europeiska 

Centralorganisationen Eurovent och dess års- och kvartalsstatistik. Den information man får 

ut ifrån detta kan också understödjas av exportrådets Market Survey, vilket publiceras fyra 

gånger per år.  

Hur insåg ni att den fanns potential för er produkt på den nya marknaden? 

I IV Produkts största marknader i form av Sveriges grannländer blev företaget kontaktad av 

både privata personer och återförsäljare som uttryckte intresse av att köpa eller sälja företagets 

produkter på deras lokala marknad. Manuel menar att på de närliggande marknaderna var det 

kunderna som uttryckte ett behov av produkterna och agerade då som en ”pull” för att 

företaget skulle söka sig till dessa marknader.  

I vilken utsträckning har kommunikationen mellan företaget och kund påverkats av det 

faktum att de befinner sig i olika länder? (exempelvis språk och avstånd)  
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Manuel på IV Produkt beskriver att den kommunikation som sker mellan dem och 

internationella kunder eller återförsäljare fungerar i stort bra då båda parter i sådana fall 

använder engelska som arbetsspråk. Han beskriver vidare att i stort har språket inte varit något 

hinder för genomförandet av affärer eller exportmöjligheter.  

 

I vilken omfattning upplevde ni att personalen hade tillräcklig information som 

behövdes innan nya marknader tillträdes? Ex. kultur, tid och extra arbete 

Manuel beskriver att både IV Produkt och andra svenska företag när det gäller kultur och 

kulturskillnader har mycket att lära. Han menar också att detta är ett område där företaget 

måste utvecklas och där det finns möjlighet att göra mer. Han menar att det är av stor relevans 

att vara medveten om kulturskillnader men också att vara accepterande och ödmjuk emot det 

som skiljer sig från den svenska kulturen och det svenska språket, eller ”det som inte är som 

hemma” som han uttrycker det.  

På vilket sätt har företaget upplevt att produktionskapaciteten varit ett problem vid 

exportverksamheten? 

För att inte uppleva att produktionskapaciteten kan komma att vara ett hinder för företaget, så 

arbetar IV Produkt kontinuerligt med kapacitetsutvecklingar. Däremot beskriver Manuel att 

de svenska sommarsemestrarna gör att leveranskapaciteten på vissa marknader kanske inte 

uppnår den standard som organisationen önskat. Sådana tidsproblem kan komma att upplevas 

runt högtider som jul och nyår, Manuel beskriver detta som ”ett reellt problem på vissa 

marknader”.  

Många företag väljer inte att exportera pga. att det kräver kostsamma resurser för 

företaget, har ni haft tillräckligt med finansiella medel för att exportera eller har ni 

behövt ta extern hjälp?   

Manuel menar att detta inte varit ett problem för företaget och menar att ”Vi har god 

lönsamhet i bolaget och kan hantera de kostnader som uppstår.” På grund av detta har 

företaget inte varit beroende av extern finansiell hjälp.  

  

Hur har produkten (pris, plats, påverkan) behövt anpassas till de olika marknaderna? 

Manuel menar att någon anpassning av produkten i stort sätt inte görs då den produkt som 

företaget idag erbjuder är mycket flexibel och kundanpassat, däremot kan det skilja sig mellan 

olika marknader i form av prestandakrav och liknande. Anpassning av priset har gjorts i 
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mindre omfattning då, som tidigare redogjort, Baltikum och Östeuropa har en utpräglad 

lågpriskultur och kräver då en viss anpassning av pris. Däremot är priset i övrigt ganska 

likadant i Norden och Kontinentaleuropa. 

 

Hur använder sig företaget av distributionskanaler på den internationella marknaden? 

Företaget använder sig av ett antal återförsäljare med vilka man i många fall har exklusiva 

samverkansavtal. Detta gör att IV Produkt säljer till återförsäljarna som i sin tur säljer 

produkten på sin hemmamarknad.  

I vilken utsträckning har ni stött på hinder som tullavgifter och liknande hinder som är 

tvunget att ha i beaktning vid export?  

Företaget beskriver att tullavgifter och likande handelshinder är något de upplevt i olika 

omfattning beroende på vilken marknad exporten skett till. Manuel menar att inom EU är 

detta inget problem på grund av de lagar och regler som existerar. Han menar att till 

Nordamerika är detta något som företaget måste ta hänsyn till men att det inte är av 

extremkaraktär. Däremot kan dessa avgifter och handlingar orsaka problem vid affärer med 

Ryssland och Vitryssland. Manuel menar att det i många fall från IV Produkts sida känns 

oförutsägbart vilka handlingar och avgifter som kan komma att användas. Han beskriver 

vidare att detta är något som man lägger mycket administration och tid vid att försöka anpassa 

sig till.  

Hur har efterfrågan från kund på den nya marknaden påverkat företaget? (kredittider, 

fler anställda etc. etc.) 

Manuel beskriver att en stor efterfrågan har gjort att företaget under flera år ökat antalet 

anställda då tillväxten för företaget både nationellt och internationellt har gått både fort och 

varit av stor karaktär. Han menar dock att kassaflödet påverkats negativt då man anpassat 

kredittiderna till sina internationella marknader och kunder. Han säger då att ”vi lyckas bara 

delvis kompensera oss för detta vid inköpen”.  

 

Vilka lagar och regler har ni stött på i andra länder som skulle kunna varit ett hinder i 

er export och hur tog ni er över dessa? (Skattesatser, priskontroller, 

förseningsrestriktioner, implementering av produkten, ”diskriminering av utländska 

produkter”) 

Manuel beskriver att lagar och regler inte har hindrat företaget i sin exportverksamhet utan 
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snarare kan det vara bristen på lagar och regler som kan orsaka problem då företaget inte 

konkurrerar på samma likheter.  

I vilken valuta sker försäljningen i och varför?  

IV Produkts försäljning sker i en kombination av EURO och SEK. Detta gör företaget för att 

många av organisationens kunder använder sig helt av EURO i sin affärsverksamhet eller så 

använder de sig av en valuta som är direkt knuten till EURON. Mindre marknader handlar 

oftare i SEK så valutakurser fluktuerar och på så sätt kan man förhindra att båda parter 

behöver ta en större valutarisk.  

Hur har företaget påverkats av det politiska klimat som råder i de länder som företaget 

valt att exportera till?  

Manuel på IV Produkt menar att det generella politiska klimatet i ett land inte påverkar 

företagets vilja eller möjlighet att exportera till dessa, däremot kan den politiska ambitionen 

eller viljan att utveckla byggande, energi och miljö påverka möjligheterna företaget har till 

försäljning på dessa marknader.   

I vilken utsträckning har ni stött på olika kulturskillnader i ert export arbete och hur 

har ni hanterat dessa?   

Manuel beskriver att om man ska vara generalistisk finns det tre typer av kulturskillnader som 

företaget måste ta hänsyn till vid sitt export arbete. Han beskriver de som: 

Skillnaden mellan USA och Sverige; ”där kontakter, krav samt eventuell kritik och 

synpunkter från våra amerikanska kunder och partners oftast upplevs som hård och 

pressande”. I dessa fall informerar jag bara om att detta oftast är den ”amerikanska 

affärstonen” och att det inte behöver vara något allvarligt.” Han menar då att kunskapen hos 

den svenska personalen som bemöter detta inte är till fullo medvetna om det hårda 

affärsklimat som råder i dessa länder och att detta kan orsaka onödiga missförstånd mellan de 

olika parterna.  

Skillnaden mellan Frankrike och Sverige där feedback och follow-up många gånger är av 

otillfredsställande karaktär och då skapar onödiga stressmoment och svårigheter i detta 

samarbete. För att underlätta arbetet mellan de två parterna och för att minska de upplevda 

kulturskillnaderna beskriver Manuel att ”om möjligt försöker vi jobba med längre 
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tidshorisonter men även vara klara och tydliga med vad vi behöver och när”.  Han beskriver 

vidare att mycket fokus ligger på det administrativa arbetet och att detta i många fall orsakar 

tidsförseningar som inte överensstämmer med den svenska traditionen eller de 

överenskommelser som gjorts. Han beskriver också att skillnaden mellan Östeuropa och 

Sverige kan orsaka problem då företaget enligt utsago ”brottas med en tradition och ett arv av 

brutna löften i form av falska tekniska utfästelser med mera”. Detta gör att återförsäljarna i 

dessa länder stundom kräver extremt mycket dokumentation, intyg och garantier. För att 

hantera denna kulturskillnad försöker IV-produkt vara så tillmötesgående som möjligt och gör 

vad man känner är rimligt för den affär som den utländska organisationen kan komma att 

bidra med.  

Hur har konkurrenter påverkat er strategi internationellt? 

Manuel beskriver vatt på vissa marknader har organisationen etablerat sin verksamhet eller 

etablerat återförsäljare då det funnits ett behov av att följa sina större konkurrenter med 

liknande produkter. Genom att se att de större företagen sett ett behov på denna marknad kan 

IV Produkt som mindre företag dra nytta av den undersökning som det större företaget 

genomfört.  
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Bilaga 3 

Intervju 1 Holtab  

När grundades företaget?  

Holtab grundades år 1973 och omsätter idag 292 miljoner kronor. Företaget har ca 100 

anställda och producerar 2800 enheter/år.  

Av vem eller vilka grundades företaget?  

Företaget grundades av Bengt Holberg 

Varför grundades företaget?  

Patrik berättar att Bengt har jobbat med transformationsstationer sedan 40-talet. Han arbetade 

tidigare som försäljningschef på ett antal olika företag, efter dispyter med sin dåvarande chef 

bestämde sig Bengt tillslut för att starta egen verksamhet. Planen var från början att starta upp 

Holtab i Mora då man hade fått visat intresse från dess kommun. I samband med planering av 

uppstart drog Mira kommun sig ur samtidigt som Tingsryd började intressera sig av företagets 

produkt. Detta var anledningen till att företaget idag är placerat i Tingsryd. 

Beskriv er produkt och vad ni gör?  

Holtab bygger transformatorstationer och teknikhus i plåt och betong. Dem gör såväl 

standardstationer som unika arkitektritade byggnader. Verksamheten nischar sig mot fyra 

olika områden; Energi, vindkraft, industri och spårtrafik. 

Vilka är era kunder och målgrupper?  

Patrik förklarar att då företaget riktar sig mot fyra olika segment varierar även kunder och 

målgrupper. Energi har den största kundgruppen på ca 60-70% där företaget har kunder som 

vattenfall, Eon och Växjö energi, det kan vara både statligt ägda- och privata företag. När 

fokus ligger mot industrier är kunden en entreprenör eller leverantör. Spårtrafik och vindkraft 

kommer Holtab aldrig i kontakt med slutkunden då leveransen sker till mellanhänder, ett 

exempel är Vattenfall som äger vindkraftparkerna men slutkunden blir bonden som har 

marken är vindkraftverken står. 
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Varför och till vilka marknader började företaget exportera till? 

Patrik berättar att det finns olika anledningar till varför företaget började exportera vill vissa 

marknader. Sedan början av 80-talet har Holtab exporterat till Finland, Danmark och Norge. 

Anledningen till detta har varit att företaget vill vara marknadsledande i Norden, samt att elnät 

och språk är liknande så att det varit en enkel väg för Holtab att gå. Estland blev också till en 

satsning då dem också använder sig av liknande elnät, dock stängdes dessa dörrar i samband 

med att ABB startade verksamheter där i början av 2000-talet.  

Ett annat sätt som gör att Holtab når ut på nya marknader är då dem blir underleverantörer till 

stora projekt. När redan befintliga stora kunder väljer att äntra nya marknader och anta nya 

projekt får verksamheten en förfrågan om dem kan leverera tranformationsstationer till detta 

projekt, då dem redan har ett gott rykte hos sina kunder faller dem in som ett naturligt val. 

Detta gör att Holtabs transformationsstationer idag finns i över 40 länder. 

Hur stor andel av företaget är export? (procent)  

10 % av omsättningen idag är tack vare företagets exportverksamhet. Då kärnverksamheten 

ligger i Sverige och fokus har varit på att bli ledande på hemma marknaden och exporten sets 

som ett långsiktigt mål. Dock är exportverksamheten nu i utvecklingsfas och räknas stå öka 

Holtabs lönsamhet i framtiden.  

Var och i hur många länder exporterar företaget till idag?  

Företagets tranformationsstationer finns idag i över 40 länder. De stora marknaderna Holtab 

har i dagsläget är Finland och Danmark, samt ser dem även Tyskland som en framtida stor  

Hur många återförsäljare har företaget?  

Patrik berättar att Holtab har två tycken filialer, en i Finland och en i Danmark. Dessa två kan 

på ett sätt ses som återförsäljare. De kunder företaget levererar till i samband med stora 

projekt i andra länder kan även dem ses som återförsäljare då dem ger möjligheter för Holtab 

att äntra nya marknader. 

Hur många anställda i företaget arbetar med exportverksamheten? (Har detta gjort att 

företaget har haft ”för lite tid” att sköta export) 

Patrik menar på att dem lägger den tiden det behövs för exportverksamheten och i dagsläget 
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räcker det till för både upprätthållning och utveckling. Förutom de två filialerna så finns det 

en anställd som jobbar heltid med exportverksamheten i Tingsryd. Det är en säljare som också 

hjälper till med offerter. 

Vilken är företagets viktigaste exportmarknad?  

VD:n Patrik förklarar att det finns olika sätt att se på denna fråga. Finland är just nu den 

marknad som är viktigast i den aspekten att dem dominerar den finska marknaden. Samtidigt 

så är det också viktigt att lägga fokus på Danmark där företaget för tillfället håller på att 

stabilisera sig vilket gör att det i en aspekt kan ses som den viktigaste marknaden. Ytterligare 

håller Holtab på att starta export till norra Tyskland vilket kan öppna många nya dörrar för 

verksamheten. Detta betyder alltså att om man kolla på lönsamheten i dagsläget är Finland 

den viktigaste marknaden då dem omsätter mest pengar för Holtab. Kollar man däremot 

långsiktigt är Tyskland och Danmark två oerhört väsentliga och viktiga exportmarknader då 

dem kan göra att Holtab kan ta betydligt större marknadsandelar. 

Intervju 2 Holtab  

Vilka motiv hade företaget för att börja exportera? (Har förändringar i samhället 

bidragit till er expansion? Ex. EU och lagstiftningar) 

Patrik berättar att Holtabs vision sedan start har varit att vara marknadsledande i Norden. 

Denna vision har gjort att export till sina nordiska länder har varit en naturlig strategi, förutom 

visionen så finns det andra motiv till varför Finland och Danmark har legat som fokus för 

Holtabs expansion. Finland använder sig av samma elnät som Sverige vilket gör att det är en 

enkel marknad för verksamheten att etablera sig på. Den danska marknaden har varit 

intressant då språkbarriärerna är betydligt mindre, samtidigt har grundarens son Anders 

Holberg arbetat i Danmark och på så vis knutit kontakter där vilket är en av anledningarna till 

att det gick lättare att äntra den marknaden. Andra motiv till expansion framförallt utanför 

Nordens gränser är ifall företaget har fått en förfrågan att delta i projekt där dem endast 

behöver agera underleverantörer vilket Patrik ser som ett förenklat sätt att nå ut på andra 

marknader. 

 

Har vissa marknader varit svårare att exportera till och varför?  

Transformationsstationer är en del av infrastrukturen, dessa stationer är beräknade att stå 

mellan 60-70 är. Detta i sin tur är en väldigt konservativ bransch och är därför inte heller 
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öppen för nya influenser. Vissa marknader är ett hinder då företag har monopol vilket gör att 

det inte finns någon marknad för Holtab där. Frankrike och Storbritannien är två exempel på 

länder där handelshindren i dagsläget är för stora för att företaget skall kunna exportera dit 

Frankrike använder sig utav ett annat elnät och språkbarriärerna är stora, detta gör att 

resurserna för att utveckla stationer som är funktionella där samtidigt som det kommer att ta 

mycket tid till att förstå och kunna ta fram dessa lösningar gör att dem inte kan äntra denna 

marknad. Storbritannien i sin tur använder sig av andra mått att mäta sin el på, Holtab har 

varken kunskapen eller kapaciteten i Tingsryd att tillverka de transformationsstationer som 

krävs för att konkurrera på deras marknad. 

Dock menar Patrik Persson på att för att kunna etablera sig på andra marknader i deras 

bransch måste företaget tänka långsiktigt. Företaget tog för fem år sedan valet att i samband 

med Eon äntra den tyska marknaden, trots det faktum att svenska och tyska marknaderna har 

sina likheter gällande elnät är det en lång process som kräver långsiktigt tänkande. Till en 

början så behövde företaget på en klassificering för att få godkännande på sina produkter, 

detta tog tre år. Sedan fick dem ta fram en transformationsstation som följde marknadens krav 

för att även den få bli godkänd, detta tog tre år. Nu är Holtab i fasen där dem i två år skall 

testa sina produkter på den tyska marknaden för att bli utvärderade och sedan få börja 

expandera. Patrik trycker hårt på att vid export i deras bransch måste man oavsett marknad 

lägga tid och resurser för att kunna få ett långsiktigt fördelaktigt resultat. 

I vilken utsträckning har relationer och kontaktnät varit betydande i företagets export?  

Patrik berättar att kontakter är a och o för företaget. Det är via kontakter, redan befintliga 

kunder och ett gott rykte dem har möjligheten att kunna exportera idag. Utan kontakter hade 

dem inte kunnat existera idag. Deras produkter är menade att hålla nästan en livstid, utan 

kontakter kan Holtab inte växa. De enda gånger då Holtab själva möter nya kunder är via 

mässor där dem får möjligheten att knyta nya kontakter, utöver det är det via redan befintliga 

kontakter och mun-till-mun metoden som nya kunder och möjligheter skapas. 

Hur har företaget gått tillväga för att samla in den information som varit relevant för 

exportverksamheten?  

Holtab har som tidigare berättat två filialer, dessa två är de som samlar nödvändig information 

för att kunna utvecklas på dessa marknader. Patrik menar på att de att de har befunnit sig på 
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den finska och danska marknaden i över 20 år och besitter därför redan den kunskap som 

krävs för att exportera till dessa länder. Exporten till Tyskland har skett i samarbete med Eon 

hittills, och därför har dem stått för att den information som har behövt insamlas och Holtab 

har endast behövs uppfylla de krav som kunden på eget bevåg kräver. Likadant har det 

fungerat med alla projekt företaget har deltagit i, förarbetet har gjorts av partners eller kunden 

dem levererar till innan Holtab blir kontaktade. Detta förklarar Patrik är fördelaktigt för dem 

då de slipper lägga ner tid och resurser på marknadsundersökningar och liknande. 

Hur insåg ni att den fanns potential för er produkt på den nya marknaden? 

I dagens läge är alla människor beroende av el, därför finns det en klar efterfrågan av 

transformationsstationer, och detta säger Patrik blev extra tydligt då dem inte påverkades av 

finanskrisen 2008, deras tjänst är inget man inte behöver. Eftersom att det alltid funnits stora 

potentialer på andra marknader än den svenska, ett exempel på tydlig potential var att Finland 

använde sig av samma elnät vilket gjorde exportmöjligheterna till deras marknad väldigt 

synlig samt effektiv. Potentialen för att exportera till Tyskland upptäcktes i samband med att 

Eon ville expandera dit, företaget såg då en möjlighet till ett partnerskap dem emellan. Ett 

samarbete dem emellan gör att en etablering på en ny marknad underlättar för Holtab och 

möjliggör en export som annars kanske inte hade varit möjligt, i alla fall inte i dagens läge. 

I vilken utsträckning har kommunikationen mellan företaget och kund påverkats av det 

faktum att de befinner sig i olika länder? (språk + avstånd)  

Kommunikationsproblem ha visat sig vara ett större problem för Holtab än de först trodde. 

Gällande exporten till Finland vad det ett problem att det stod Holtab på fakturan och alla 

kontrakt och fakturor var tvungna att översättas till finska. Till en början använde sig företaget 

av en översättningsfirma, detta visade sig dock inte vara en hållbar lösning då det fortfarande 

inte blev korrekt översatt. Lösningen på detta blev att filialen i Finland får agera mer än bara 

säljare och hjälper nu även till men kommunikation och översättning kunder och Holtab 

emellan. Samma sak gäller när det kommer till kunderna i Danmark, de har annorlunda 

avgifter, moms och arbetar annorlunda rent bokföringsmässigt. Här har alltså filialen behövt 

besitta ytterligare kunskaper och hjälper till med dessa skiljaktigheter. Gällande de övriga 

projekten runt om i Europa har varken språk eller avstånd varit något problem då dem endast 

har kontakt med de kunder Holtab levererar sina produkter till. 
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I vilken omfattning upplevde ni att personalen hade tillräcklig den information som 

behövdes innan nya marknader tillträdes? Ex. kultur, tid och extra arbete  

Patrik förklarar att extra arbete i form av nyanställning har Holtab aldrig varit i behov av. 

Extra arbetet hamnar framförallt hos ledningen då det är företaget som tar beslut om 

exempelvis export till nya marknader och produktionsförbättringar som kan behöva 

tillkomma. Därefter är det vissa i produktionen som behöver bli delaktiga ifall förändringar 

bör ske, men det är en liten procent av företagets anställda som påverkas av export och 

expansion överlag. Det är alltså tiden som anses vara det största hindret för Holtab, mycket tid 

läggs ner innan export till nya marknader kan ske. Kultur är också en faktor som måste tas i 

märkbar beaktning, dock kan dessa överkommas med hjälp av filialer på de marknader där de 

arbetar fristående. Dessa sköter den främsta kontakten men kunderna och förstår sig på den 

rådande kontakten. 

På vilket sätt har företaget upplevt att produktionskapaciteten varit ett problem vid 

exportverksamheten? 

Produktionskapaciteten är aldrig något som Holtab upplevt som ett hinder, de har den 

kapacitet och kunskap som behövs för att kunna exportera. Nyanställning kan komma att bli 

aktuellt i framtiden men om företaget växer oberoende av tillväxt på svenska eller utländska 

marknaden. 

Många företag väljer inte att exportera pga. att det kräver kostsamma resurser för 

företaget, har ni haft tillräckligt med finansiella medel för att exportera eller har ni 

behövt ta extern hjälp?  

Patrik berättar att de jobbar hela tiden långsiktigt, export möjliggörs genom vinsten företaget 

drar in från redan befintliga marknaden. Företaget har på så sätt inga lån utan genererar 

pengarna själva. Patrik tror att det kan vara den småländska andan i företaget som har fått dem 

att resonera på detta sätt. Presterar företaget bra resultat så ger det möjligheter till vidare 

tillväxt. 

Hur har produkten (pris, plats, påverkan) behövt anpassas till de olika marknaderna?  

Patrik menar att eftersom att varje land har byggt upp sina egna elnät under de senaste hundra 

åren vilket gör att i många fall fungerar de inte på samma sätt som i Sverige, det betyder alltså 

att det inte går att arbeta på samma sätt i Sverige som i andra länder. Holtab har därför en 
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strategi där dem arbetar med kundanpassning, företaget måste lyssna på hur andra länders 

krav ser ut för att kunna anskaffa sig kunder. Även om Finland har likadant elnät måste dem 

även där kunna anpassa dig så de kan ha olika syn på exempelvis vissa standarder. Dock finns 

det en nackdel med att jobba helt kundanpassat i samband med att Holtab växer och blir 

större, i framtiden kan de komma att förlora kunder om lönsamheten inte finns där. 

Hur använder sig företaget av distributionskanaler på den internationella marknaden? 

Problematik uppstår på marknader där företaget har konkurrenter som är marknadsledande 

och de blir då lätt osynliga. Holtab köper komponenter och produkter från globala spelare så 

som ABB och Siemens för att bygga sina tranformationsstationer, företaget har god kontakt 

med dessa och då de ställer ut på mässor och genom projekt blir dem automatisk synliga och 

promotade. En annan distributionskanal är via deras filialer där det finns säljare som ständigt 

sprider deras namn på deras marknader. 

I vilken utsträckning har ni stött på hinder som tullavgifter och liknande hinder som är 

tvunget att ha i beaktning vid export?  

Patrik anser att detta inte alls är ett problem då företaget arbetar tullfritt. Det enda landet som 

använder sig av tullavgifter på sina produkter är Norge, dock levererar Holtab sina stationer 

till hamnar som sedan levererar dem vidare dit dem ska. Detta gör att de aldrig stöter på 

tullavgifter. 

Hur har efterfrågan från kund på den nya marknaden påverkat företaget? (kredittider, 

fler anställda etc. etc.) 

Som tidigare förklarat så har det aldrig funnit ett behov av fler anställda däremot finns det 

andra saker som företaget har varit tvungna att se över och förändra. Exempelvis så skiljer 

försäkringar i olika länder vilket dem måste ta hänsyn till. Samt kan även kredittider skilja, ett 

exempel är Danmark där företaget har fått göra överenskommelser så inga dispyter behöver 

uppstå. 

Vilka lagar och regler har ni stött på i andra länder som skulle kunna varit ett hinder i 

er export och hur tog ni er över dessa? (Skattesatser, priskontroller, 

förseningsrestriktioner, implementering av produkten, ”diskriminering av utländska 

produkter”) 
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Patrik menar på att lagar och hinder inte är ett problem i någon större utsträckning. Det största 

problemet kan vara då produktkraven kan se olika ut i olika länder, samt att det kan finnas 

tekniska lokala krav. Detta blir ett problem för stunden om det är avgörande mellan Holtab 

och ett annat företag som kan leverera direkt. Dock är detta i normala fall överkomligt då de 

flesta kunder kommer till Holtab och inte vice versa, de kunder har då överseende med detta 

och företaget får chans att anpassa stationerna till de krav som krävs. Danmark har 30 dagars 

fri betalningstid, här har företaget varit tvungna att hitta mellanvägar så båda parter blir nöjda. 

I vilken valuta sker försäljningen i och varför?  

I Finland sker försäljningen i Euro och i Danmark följer företaget den danska kronan men 

försöker i största möjliga mån göra försäljningar i svenska SEK. Detta är dock ett problem i 

samband med att den svenska kronan nu är stark vilket leder till att företaget kan behöva 

anpassa sig mer än företaget egentligen önskar. 

Hur har företaget påverkats av det politiska klimat som råder i de länder som företaget 

valt att exportera till?  

När företaget exporterade till Estland var det i samband med att Berlinmuren hade fallit och 

företaget möttes då av en oerhört korrupt värld. ABB byggde senare upp en infrastruktur i 

samarbete med maffian, detta var omöjligt för Holtab att ta sig runt och ledde till att dem inte 

längre kunde exportera till den estländska marknaden. Utöver detta märker företaget att när 

det råder ekonomiska kriser i vissa länder vänder dem sig inåt landet istället för att importera. 

I vilken utsträckning har ni stött på olika kulturskillnader i ert export arbete och hur har 

ni hanterat dessa?   

Kulturskillnader anser Patrik vara ett av de vanligaste hinder företaget stöter på, dock även de 

som är lättast att ta sig över. Det finns mycket som skiljer utländska marknader från den 

svenska exempelvis när det kommer till avtal och språk. Anskaffar man sig rätt hjälpmedel 

genom filialer eller använder sig av mellanhänder är detta hinder som är tacksamma att 

överkomma.  

Hur har konkurrenter påverkat er strategi internationellt? 

Detta är något Holtab inte direkt har påverkats av. Målet är att vara marknadsledande i Norden 

och är därför inte beroende var konkurrenterna finns. 
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Bilaga 4 

Nedan följer en sammanställning av de tre företagens svar på huruvida de upplevt barriärerna 

presenterade till vänster eller inte. Det är denna information som ligger till grund för Tabell 2 

som presenteras i analyskapitlet. Analys där endast de barriärer som upplevts av ett eller flera 

företag har använts i Sarah Philipsons Pattern Finding metod.  
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. 

Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning 

och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället. Linnéuniversitetet 

erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 

 

 

Linnéuniversitetet 

391 82 Kalmar/351 95 Växjö 
Telefon 0772-28 80 00 


