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SAMMANFATTNING 

Titel: Svenska Exportrådet i Tyskland – En studie om att skapa djupare 

kundrelationer 

Seminariedatum: 2008-06-02 

Ämne/kurs: FEKP01 Examensarbete Magisternivå 15 poäng. Fördjupning: 

Strategic Management. 

Författare: Niki Jennische och Per Meurling 

Handledare: Christer Kedström 

Nyckelord: Exportrådet, Djupare kundrelationer, Nätverkseffekter, 

Deltamodellen, Kunduppfattat värde 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur Exportrådet i 

Tyskland kan skapa fördjupade kundrelationer med svenska företag 

som har en etablerad verksamhet i Tyskland och om detta kan leda 

till nätverkseffekter. 

Metod: För att uppnå syftet har författarna utgått ifrån en egenkomponerad 

teoretisk referensram och valt att genomföra en kvalitativ fallstudie 

med semistrukturerade intervjuer.  

Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen länkar samman teorier som behandlar 

begreppen djupare kundrelationer, kunduppfattat värde och 

nätverkseffekter. 

Empiri: Examensarbetet är en studie som genomförts på uppdrag av 

Svenska Exportrådet i Berlin och det empiriska materialet består 

utav 18 semistrukturerade intervjuer med svenska beslutsfattare 

inom svenska företag som har en befintlig verksamhet i Tyskland 

samt tre intervjuer med beslutsfattare inom Exportrådet i Berlin och 

Svenska Handelskammaren i Düsseldorf. 

Resultat: Författarna har dragit slutsatserna att Exportrådet i Tyskland kan 

skapa djupare kundrelationer med de nämnda företagen genom att 

utveckla kompetensen inom marknadsanalyser, lokal kunskap och 

säljförmåga. Vidare föreslår författarna att Exportrådet ska utvidga 

sitt nätverk genom ett utökat samarbete med Svenska 

Handelskammaren för att säkerställa att svenska företag i Tyskland 

har en samarbetspartner i hela internationaliseringsfasen. 
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ABSTRACT 

Title: Swedish Trade Council in Germany – A study about creating 

deeper customer relations 

Seminar date: 2008-06-02 

Course: FEKP01 Master thesis in business administration, 15 University 

Credit Points (15 ECTS). Major: Strategic Management 

Authors: Niki Jennische and Per Meurling 

Advisor: Christer Kedström 

Key words: Swedish Trade Council, Deeper customer relations, Network 

effects, The Delta Model, Customer Perceived Value 

Purpose: Our purpose is to examine how the Swedish Trade Council in 

Germany can create deeper customer relations and if this could lead 

to network effects. 

Methodology:  In order to achieve the purpose the authors have emanated from a 

self-composed theoretical framework and chosen to conduct a 

qualitative case study with semi-structured interviews. 

Theoretical perspectives:  The theoretical framework links together theories that deal with the 

concepts of deeper customer relations, customer perceived value 

and network effects. 

Empirical foundation: The thesis is a study that has been conducted by appointment of the 

Swedish Trade Council in Berlin and the empirical data consists 

out of 18 semi-structured interviews with executives at Swedish 

companies that have current operations in Germany and three 

interviews with executives at the Swedish Trade Council in Berlin 

and the Swedish Chamber of Commerce in Düsseldorf. 

Conclusions: The authors have come to the conclusion that the Swedish Trade 

Council in Berlin can create deeper customer relations with the 

stated companies by developing the competence within market 

analysis, local knowledge and sales ability. Further do the authors 

suggest that the Trade Council expand their network by an 

extended collaboration with the Swedish Chamber of Commerce to 

make sure that Swedish companies in Germany have a potential 

partner throughout the whole internationalization process. 
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1. Inledning 
Klimatet för företag har under de senaste decennierna förändrats i en mycket snabb takt. För 

att kunna förstå och utnyttja de möjligheter som uppstår i och med den ökade globaliseringen 

på marknaden blir det allt viktigare för företagen att knyta sina kunder närmare till sig och 

öka förståelsen för dessa. Detta examensarbete kommer att behandla hur ett företag i 

praktiken kan skapa djupare relationer med sina kunder och vad detta kan ha för 

konsekvenser för ett företags nätverk. 

Den industriella revolutionen ledde till en rad omfattande förändringar i samhällsstrukturen, 

bland annat hade den en stark inverkan på de sociala förhållandena, det ekonomiska 

tankesättet och teknologiska förändringarna (Stearns, 1998).  Dessa framsteg ledde ur ett 

företagsperspektiv till såväl bättre produktionsmöjligheter som en större geografisk spridning 

av produkter. De drivande krafterna för företagsledare var att maximera produktionen och 

minska kostnaderna i största möjliga mån. Detta tankesätt har präglat företagsledares 

uppfattning om hur man driver ett effektivt företag ända sedan den industriella revolutionen 

under 1800-talet och enligt Henry et al (2006) så ser företagsledare än idag kunder som en 

homogen grupp där endast maximering av försäljning är den drivande kraften och för att 

uppnå detta strävar man efter skalekonomier och operationell effektivitet.  

Men den förändring som skett på marknaden under de senaste decennierna har inneburit 

förändringar som nästan är lika omfattande som den industriella revolutionen, IT har förändrat 

förutsättningarna för att sprida information och de teknologiska framstegen har skett i en allt 

snabbare takt. Detta har inneburit att marknaden har förändrats snabbare än vad företagen har 

lyckats göra och därmed korrelerar inte kundernas preferenser med vad företagen gör i samma 

utsträckning som tidigare. Kunderna har idag mer information om alternativa produkter och i 

större utsträckning väger de olika alternativ mot varandra och detta i kombination med den 

ökade globaliseringen utgör nya förutsättningar som företagen måste anpassa sig efter 

(Slywotsky et al, 2006).  

Globaliseringen har medfört stora möjligheter för företagen att skapa en bättre affärsmodell 

och inte bara outsourca produktion till lågkostnadsländer, utan snarare finna nya kundsegment 

på nya marknader och möjligheter till samarbeten med andra organisationer oberoende av 
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landsgränser (Slywotsky et al, 2006). Det blir allt vanligare att man förlägger backoffice 

aktiviteter i andra länder, och organisationens fysiska gränser suddas därmed ut. Men 

globaliseringen har även ökat konkurrensen och företags värdekedjor blir allt mer lättsårbara 

och frågan är hur många aktiviteter ett företag kan förlägga utanför den egna organisationen 

utan att tappa värde för kunderna in-house. Enligt Slywotsky et al (2006) finns det framförallt 

två faktorer ett företag kan använda sig av för att skapa värde och dessa är djupare 

kundrelationer och kundrelevant innovation. Den största förändringen hos kunderna i den 

globala ekonomin är att de i allt högre grad eftersträvar individuellt anpassade varor och 

tjänster. Massmarknadsföringen är inte lika effektiv längre utan företagen letar efter 

möjligheter att utnyttja skalfördelar genom att marknadsföra sig över flera olika marknader 

(Henry et al, 2006). Att kunderna på den globala marknaden blir alltmer heterogena ger 

upphov till nya svårigheter för företag i och med att marknaden blir svårare att förstå. En 

djupare relation och förståelse är det som Slywotsky et al (2006) presenterar som motdrag till 

globaliseringen. Han menar att företagen måste lära sig hantera ett större antal kundsegment 

än vad man tidigare varit vana vid, genom att fördjupa sin förståelse om kunderna och bättre 

tillgodose dess preferenser och önskemål. Graden av anpassning av produkten eller tjänsten 

blir ett dilemma för företaget, då det inte blir kostnadseffektivt att individanpassa allt utan en 

viss standardisering är ett måste. Det är i detta skede företaget måste ha en tydlig 

segmentering av sina kunder och därigenom kunna serva ett antal kundsegment med vad de 

vill ha. För att lyckas i dagens globala värld behöver företagen således komma närmare sina 

kunder. Med andra ord, om målet är att långsiktigt öka företagets tillväxt krävs det att man 

skapar djupa relationer.  

 

1.1 Uppdraget 

Ett bra exempel på en organisation som upplever ett samband mellan problemen att 

långsiktigt öka sin tillväxt och skapa djupa relationer med sina kunder är Svenska 

Exportrådet. Författarna kan uttala sig om detta eftersom de båda har en bra insyn i 

organisationen, dels har en av författarna praktiserat på Exportrådets kontor i Berlin och 

vidare har båda författarna därigenom skapat personliga kontakter med personal på detta 

kontor. Organisationen är i Sverige känd för att hjälpa svenska företag att etablera sig på 

utländska marknader (Swedishtrade, 2008-04-07). Chefen på Exportrådet i Berlin och 

handelssekreterare i Tyskland, Johan Holmberg, beskriver att hans organisation erbjuder en 



 9

rad olika tjänster som är utformade för att hjälpa svenska företags internationalisering. När 

författarna i ett personligt samtal med Johan Holmberg förklarade deras synpunkter på 

Exportrådets svårigheter att skapa djupa relationer med sina kunder höll han med: Även om 

han anser att Exportrådet i Tyskland är mycket kompetenta på att bistå svenska företag vid 

deras etablering så är de mindre bra på att agera som en mer långsiktig samarbetspartner i 

Tyskland (Johan Holmberg, 2008-04-07). Efter detta samtal fick författarna i uppdrag att 

utveckla detta problem och återkomma till Exportrådet. Men innan läsaren kan sätta sig in 

Exportrådets problematik krävs det en bättre insyn i organisationen. 

 

1.2 Fakta om Svenska Exportrådet 
 

Svenska Exportrådet skapades 1972 efter ett riksdagsbeslut och organisationens verksamhet 

finansieras sedan början av be båda ägarna staten och näringslivet. Huvudkontoret ligger i 

Stockholm och i dagsläget finns det kontor i över 50 länder. Kontoret i Tyskland ligger i 

Berlin och det är ett av de största sett till antalet anställda och omsättning. Under de senaste 

åren har de haft i genomsnitt ca 18-20 anställda och det har nästan uteslutande handlat om 

svenskar som talar tyska. Uppdrag genomförs i projektform i grupper om två till fyra personer 

och de anställda ingår oftast i flera olika projekt samtidigt. Handelssekreteraren på 

Exportrådet i Berlin, Johan Holmberg, uttrycker Exportrådets affärsidé på följande sätt: 

”Vår affärsidé är att hjälpa svenska företags internationalisering” (Johan Holmberg, 2008-04-07) 

 

Målsättningen är att de ska kunna hjälpa samtliga svenska företag oavsett i vilket skede av sin 

utveckling de befinner sig i, dvs. oavsett om de endast har tankar på att etablera sig 

utomlands, redan befinner sig i en etableringsfas eller redan har en befintlig verksamhet på 

den utvalda marknaden. Exportrådets organisationsstruktur kan enligt dem själva delas upp i 

fyra olika verksamhetsområden som presenteras i figur 1  
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Figur 1 

(S

wedishtrade, 2008-04-07) 

Det kan sägas att de tjänster som erbjuds sträcker sig ifrån förberedande information om 

exportmarknader som är statligt finansierad till skräddarsydda affärsutvecklingsprojekt som 

finansieras helt av uppdragsgivaren. Exportrådet har ett uppdrag av svenska staten att främja 

svensk export och resultatet av detta uppdrag är den grundläggande exportservicen. 

Tjänsterna är kostnadsfria och erbjudandet som bland annat innefattar information om allt 

som rör export och förutsättningar på utländska marknader är främst riktat till små- och 

medelstora företag. Vidare så drivs det en webbaserad informationstjänst med över 10,000 

besökare varje dag (Swedishtrade, 2008-04-07). Vid sidan av den statligt finansierade 

verksamheten finns det även en konsultverksamhet som är företagsfinansierad och där staten 

inte har något inflytande. Inom dessa företagsspecifika affärsutvecklingsprojekt erbjuds det 

tjänster som kartläggning av marknader, sökning av distributörer eller återförsäljare, 

bolagsbildning, rekrytering samt säljstöd och marknadsföring av produkter och tjänster. Dessa 

projekts omfattning och upplägg bestäms tillsammans med kunden efter företagets behov 

(Swedish Trade, 2008-04-08). 

Utöver dessa två huvudverksamheter så genomför Exportrådet en del aktiviteter för att stödja 

kompetensutvecklingen inom svenska företag när det gäller exportaktiviteter.  Företagarna får 

då hjälp och råd genom de regionala exportrådgivare som finns representerade i varje län. Till 

slut så genomförs det också en del riktade insatser för att främja internationaliseringen inom 

vissa specifika branscher (t.ex. livsmedel, miljöteknik och underleverantörer till 

fordonsindustrin). När Exportrådet försöker beskriva sina konkurrensfördelar finns det två 

faktorer som ofta framhävs som deras främsta egenskaper: först så är det den långa 

erfarenheten inom verksamhetsområdet, organisationen har arbetet med internationaliseringen 

av svenska företag i över tre decennier. Det andra är den unika kännedom om olika marknader 

som möjliggörs genom den lokala närvaron de har etablerat på så många ställen i världen. De 
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arbetar med filosofin att ha kontor i de historiskt sett största exportländerna och ett nära 

samarbete ned ambassaden och handelskammaren i de länder där Exportrådet inte har någon 

egen representation. 

 

1.3 Problemet del ett 

 

Nu när läsaren har den rätta bakgrundsinformationen för att förstå problemformuleringen kan 

författarna utveckla denna. Det inledande samtalet med de två högsta cheferna på Exportrådet 

i Berlin, Johan Holmberg och Titti Lindell, uppenbarade följande problematik: En 

genomsnittig kundrelation varar i ungefär tre till fem månader och enligt Johan Holmberg 

skulle det vara önskvärt att ha relationer som varar i ett till två år. Han anser att de potentiellt 

skulle kunna vara en attraktiv samarbetspartner till svenska företag under en längre tid än 

etableringen (Johan Holmberg, 2008-04-07).  

Författarna till examensarbetet konstaterar att Exportrådet har problem att skapa 

djupa och långvariga relationer med sina kunder. 

En viktig fråga som läsaren kan ställa i sammanhanget är vilket incitament det finns för 

Exportrådet att skapa djupare relationer med sina kunder när de vanligtvis enbart agerar som 

en engångskonsult och samarbetspartner i en etableringsfas. Johan Holmberg svarar på denna 

fråga genom att förklara hur Exportrådet i Stockholm har målsättningen att öka sin omsättning 

från ca 600 miljoner SEK idag till en miljard inom de närmaste åren och centralt pågår det 

just nu en process där det utreds hur Exportrådet ska uppnå detta mål (Johan Holmberg, 2008-

04-07). Han anser att i Tyskland finns det stora tillväxtmöjligheter för en organisation som 

Exportrådet eftersom den stora representationen av svenska företag utgör det ett stort underlag 

för att skapa djupare kundrelationer. För att utveckla detta resonemang följer nu en del fakta 

om vad som kännetecknar förbundsrepubliken Tyskland som marknad och vilken 

handelsrelation landet har med Sverige. 

1.4 Fakta om den tyska marknaden 
 

Med sina runt 83 miljoner invånare så är Tyskland det största landet inom EU och med sin 

arbetskraft på över 39 miljoner människor och ett BNP på 2,2 triljoner euro innehar de inte 
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bara positionen som kontinentens största ekonomi utan också som världens tredje största 

industrination (Swedishtrade, 2008-04-07). Tyskland har traditionellt sett alltid varit en viktig 

affärspartner för Sverige och de har länge varit Sveriges största exportmarknad (10 % av hela 

exporten under 2006). Det intressanta i sammanhanget är att Sverige trots det har en negativ 

bytesbalans med Tyskland eftersom de med sina 19 % av Sveriges totala import även utgör 

det överlägset största importlandet. Vidare så har Sverige en stark ställning genom de över 

700 svenska dotterbolag som finns registrerade i Tyskland. Svenska Handelskammaren anger 

att dessa bolags totala omsättning under 2006 uppgick till 400 miljarder SEK. Många kända 

svenska företag som H&M och IKEA har sina största marknader här och allmänt sett så är 

Sverige ett mycket väl ansett land i tyskarnas ögon. Exportrådet anser att trots att Tyskland 

redan är Sveriges i särklass största affärspartner, finns det en stor potential att utveckla detta 

förhållande eftersom den tyska marknaden är tio gånger större än den svenska och köpkraften 

per capita generellt sett är större (Swedishtrade, 2008-04-07). 

 

1.5 Problemet del två 

Det föregående kapitlet visar att det finns stora möjligheter för svenska företag i Tyskland och 

att många företag redan utnyttjar dessa möjligheter genom en etablerad verksamhet i landet. 

Exportrådets affärsidé är att hjälpa samtliga svenska företags internationalisering, oavsett 

vilket skede företagen befinner sig i. Efter samtalen med Exportrådet kom författarna och 

cheferna fram till att internationaliseringen av ett svenskt företag rimligtvis inte behöver sluta 

efter etableringen. Uppdraget utvidgades till att även behandla ifall det vore möjligt för 

Exportrådet i Berlin att skapa dessa djupare relationer med svenska företag som har en 

befintlig verksamhet i Tyskland. De få gångerna de har jobbat med dylika kunder är oftast när 

ledningen i Sverige byts ut och när denna försöker omstrukturera sin verksamhet i Tyskland 

Författarna till examensarbetet konstaterar att Exportrådet har problem att skapa 

relationer med svenska företag som har en befintlig verksamhet i Tyskland. 

Ett annat tema som kom på tal under diskussionen om hur Exportrådet kan få bättre kontakt 

med etablerade svenska företag i Tyskland var vilka möjligheter det finns att utöka samarbetet 

med en annan svensk organisation som jobbar med svenska företag i Tyskland, nämligen 

Svenska Handelskammaren i Tyskland. Handelskammaren är en medlemsförening för 

svenska företag i Tyskland, och eftersom Exportrådet redan samarbetar med 
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Handelskammaren på vissa punkter ombads författarna att även undersöka vilka potentiella 

möjligheter det finns för Exportrådet att dra nytta av Handelskammarens nätverk av svenska 

företag i Tyskland. Skillnaden mellan Exportrådet och Handelskammaren kan vara 

svårbegriplig för läsaren och därför följer här en beskrivning av Svenska Handelskammarens 

verksamhet i Tyskland. 

 

1.6 Fakta om Svenska Handelskammaren 
Handelskammaren är en intresseorganisation för svenska företag och organisationer som har 

verksamhet i Tyskland och de har sitt huvudkontor i Düsseldorf, men de har även en 

representant i Berlin (Schwedenkammer, 2008-04-21). De tjänster de erbjuder består utav 

allmän informationsutdelning om den tyska marknaden, import- och exportförfrågningar, 

förmedlande av affärskontakter och sist men inte minst lobbyverksamhet i det tyska 

parlamentet. 

 

”Handelskammarens syfte är att övergripande vara det svenska näringslivets intresseorganisation i 

Tyskland. Detta gäller såväl stora företag som medelstora företag och då pratar jag framförallt om 

företag som är etablerade i Tyskland” (Göran Svensson, 2008-05-09) 

 

Handelskammaren är en medlemsorganisation och huvudintäkten är medlemsavgiften som 

medlemmarna betalar och de har ingen koppling till den svenska staten. Dock samarbetar med 

svenska departement och myndigheter för att främja svenska företag i Tyskland, framförallt 

när det gäller lobbyverksamheten. Handelskammaren och Exportrådet har ett samarbetsavtal 

som inleddes 1992 när Exportrådet flyttade sitt kontor till Berlin från Düsseldorf som innebär 

att export- och importförfrågningar gällande västra Tyskland sköts av Handelskammaren. 

Enligt Göran Svensson, VD på Svenska Handelskammaren i Tyskland, är skillnaden mellan 

Handelskammaren och Exportrådet främst att Exportrådets huvudsakliga uppgift är att 

uppmuntra och stödja företag som vill ut på exportmarknaden medan Handelskammarens 

uppdrag från näringslivet är att vara en intresseorganisation som syftar till att ta hand om 

redan etablerade företag i Tyskland (2008-05-09).  

 

Handelskammaren bedriver förutom informationstjänster även lobbyverksamhet för de stora 

svenska företagen i Tyskland. Detta förutsätter i Tyskland att man är registrerad i 

Förbundsdagen, något som Handelskammaren är och därmed resulterar i att de kan påverka 
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departement att verka i svenska företags intressen. Till viss del erbjuder de även tjänster som 

överlappar med Exportrådets verksamhet, de kan till exempel erbjuda marknadscheckar. Men 

de större marknadsanalyserna överlåter de åt Exportrådet. Anledningen till detta är att 

Handelskammaren inte har de resurser som krävs för att genomföra omfattande 

marknadsanalyser, och enligt Göran Svensson är det heller ingenting som de eftersträvar utan 

skickar hellre vidare dessa företag till Exportrådet (2008-05-09). För att förbättra samarbetet 

mellan organisationerna sitter även Göran Svensson i Exportrådets styrelse och 

handelssekreterare Johan Holmberg sitter i Handelskammarens styrelse, detta görs på frivillig 

basis och endast för att främja utbytet mellan de bägge organisationerna.  

 

1.7 Sammanfattande problemdiskussion 

Författarna till detta examensarbete fick efter ett inledande samtal med Exportrådet ett 

uppdrag som löd att de skulle utreda hur organisationen skulle kunna skapa djupare relationer 

med svenska företag som har en befintlig verksamhet i Tyskland. Historiskt sett har de 

traditionella kunderna oftast varit små- och medelstora företag som vänder sig till Exportrådet 

för att få hjälp med internationaliseringen av sitt företag. I dessa fall handlar det nästan alltid 

om att få en fot in på marknaden och som författarna till examensarbetet beskrivit tidigare så 

erbjuder de en rad olika tjänster för att tillgodose dessa kunders behov. Om man studerar 

under vilken fas Exportrådet har en relation med svenska företag i Tyskland så är det nästan 

uteslutande under deras etableringsfas. I de allra flesta fall slutar relationen till kunden efter 

det utförda affärsutvecklingsprojektet och långvariga kundrelationer kan betraktas som ett 

undantag. Internationaliseringen av ett svenskt företag borde rimligtvis inte vara en process 

som slutar efter etableringen, det borde vara en fortlöpande process under vilken ett företag 

konstant kan dra nytta av extern hjälp. Svenska bolag som är etablerade i Tyskland är en 

kundgrupp Exportrådet har haft lite kontakt med, men som potentiellt skulle kunna utgöra ett 

användbart nätverk för dem i arbetet med att skapa längre relationer med kunder. Särskilt när 

det finns stort antal svenska företag som redan har etablerade tyska dotterbolag, i nuläget 

finns det över 700 registrerade dotterbolag i Tyskland (Schwedenkammer 2008-04-07), och 

ett stort antal företag som har verksamhet på plats. Svenska Handelskammaren i Tyskland är 

en organisation med liknande intressen som Exportrådet. Genom att Handelskammaren har 

över 600 svenska dotterbolag som medlemmar och anordnar olika arrangemang för att 

sammanföra dessa företag förfogar de över ett enormt nätverk. De har redan ett befintligt 
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samarbete med Exportrådet och därmed kan det finnas möjligheter för ett utökat samarbete 

som gynnar båda parterna. 

Författarna till examensarbetet har konstaterat att Exportrådet har problem att skapa 

djupa och långvariga relationer med sina nuvarande kunder samt med svenska företag 

som har en befintlig verksamhet i Tyskland. 

Utifrån dessa premisser kan de problem Exportrådet har i dag sammanfattas med att korta 

kundrelationer leder till en hög omsättningshastighet bland kunderna och därmed måste nya 

kontakter knytas oftare än inom andra organisationer. Ett system som inte är optimalt, 

eftersom nya relationer och kontakter måste knytas för varje ny kund och detta kostar såväl 

pengar som tid. Det skulle, ur Exportrådets synvinkel, därför vara önskvärt att behålla de 

befintliga kunderna under en längre period, samtidigt som de blir en mer attraktiv 

samarbetspartner för att på så sätt locka nya kunder. För att lyckas med detta måste de 

fördjupa kunskapen om såväl de befintliga kunderna som potentiella kunder för att se vilka 

åtgärder som borde vidtas för att förlänga relationen. I och med att de närmar sig kunderna 

och ökar förståelsen för dessa finns det möjlighet att knyta till sig specifika tjänster eller 

produkter till Exportrådet som kunderna efterfrågar för att om möjligt skapa nätverkseffekter. 

 

1.8 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Exportrådet i Tyskland kan skapa fördjupade 

kundrelationer med svenska företag som har en etablerad verksamhet i Tyskland och om detta 

kan leda till nätverkseffekter. 
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2. Metod 
Detta kapitel är uppbyggt för att guida läsaren genom hela tankeprocessen som ligger bakom 

metodvalen och datainsamlingen. Först förklaras ansatsen till hela studien, sen motiveras de 

val som gjordes och till slut dokumenteras datainsamlingen utförligt. Anledningen till den 

utförliga dokumentationen är att ge en klar bild av metodvalen, allt för att undvika potentiella 

felkällor och säkerställa studiens trovärdighet. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

studiens tillförlitlighet. 

2.1 Val av ansats 
 

Intresset för fallföretaget väcktes under en av författarnas praktik hos Exportrådet under en 

utbytestermin i Berlin. Detta gjorde att personliga kontakter redan fanns på fallföretaget innan 

arbetet med examensarbetet inleddes vilket underlättade den fortsatta relationen. Författarna 

inledde arbetet med öppna sinnen och en teoretisk referensram som var mycket löst 

definierad. Utgångspunkten för hela idén var en informell intervju med Johan Holmberg som 

har varit chef för Exportrådet i Tyskland sedan tre år tillbaks. Under denna diskussion 

framkom det att ett problem Exportrådet upplever för tillfället är hur de ska kunna öka sin 

tillväxt långsiktigt. Författarna fick uppdraget att undersöka ifall Exportrådet i Tyskland kan 

lösa detta problem genom att skapa djupare relationer med svenska företag som redan har en 

befintlig verksamhet i Tyskland. Förbättrade och utökade kundrelationer är ett ämne som 

debatteras flitigt bland strateger och ett annat aktuellt ämne som författarna anser vara nära 

besläktat med kundrelationsteorier är teorierna kring nätverkseffekter. Efter att ha studerat 

båda teorier var för sig anser författarna även att det är möjligt att kombinera teorier och 

modeller inom dessa två områden för att undersöka ifall fördjupade kundrelationer i 

Exportrådets fall kan leda till nätverkseffekter. 

 

2.1.1 Val av teoretisk ansats 

 



 17

Planen var från början att utgå ifrån en teoretisk referensram bestående av teorier och 

modeller kring djupare kundrelationer och nätverkseffekter och med hjälp av dessa undersöka 

vilka åtgärder Exportrådet borde vidta för att skapa relationer med svenska företag som har en 

befintlig verksamhet i Tyskland. Den teoretiska ramen fungerar som en utgångspunkt till 

utformningen av ett lämpligt och ändamålsenligt verktyg till insamlingen av det empiriska 

materialet. Efter genomförandet av de empiriska undersökningarna kommer materialet att 

återkopplas till teorin för att analyseras. Ett klassiskt exempel på en induktiv ansats, enligt 

Reinecker et al (2002). 

 

”När man arbetar induktivt har man en del data som man vill ha behandlade med teori, begrepp 

och modeller. Man går från det speciella till det generella. Ett deduktivt samband handlar 

däremot om att man har en teori som man vill pröva, bekräfta eller avvisa på vissa data, man går 

från det generella till det speciella.” (Reinecker et al, 2002, sid. 160) 

 

Författarna anser dock att den induktiva ansatsen blir för snäv för att fullt ut kunna besvara 

studiens syfte. Utgångspunkten är som sagt den teoretiska referensram och intervjuguiderna 

baseras på denna. Tanken var att återkopplingen i empirin skulle bli lätt och tydlig för läsaren 

att förstå. Dock kommer författarna att anpassa teorierna för att vara relevanta till empirin och 

därmed underlätta kopplingen för läsaren mellan teori, empiri och analys. Detta innebär att 

ansatsen även skulle kunna klassas som deduktiv då det kan hävdas att en teori testas. 

Författarna väljer att se det som att det finns såväl deduktiva som induktiva inslag i 

fallstudien, vilket innebär att ansatsen kan beskrivas som abduktiv. Den abduktiva ansatsen är 

enligt Alvesson et al (1994) även passande för fallstudier vilket lämpar sig väl för detta 

examensarbete. Samtliga frågeställningar som behandlas i denna studie är direkt relaterade till 

ett företag, Exportrådet i Berlin, och författarna klassar examensarbetet därmed som en 

fallstudie. Inom ramen av en fallstudie ämnar de samla in primärdata med hjälp av en 

kvalitativ metod, ett val som kommer att förklaras och motiveras utförligare i ett senare 

kapitel. Bryman och Bell belyser fördelen kvalitativa metoder kan ge en forskare inom ramen 

för en fallstudie: 

 

”Fallstudier utgör ett medel med vars hjälp ett flertal kvalitativa metoder kan kombineras och 

därigenom undvika att man förlitar sig i alltför stor utsträckning på en enda metod eller ett enda 

angreppssätt.”(Bryman och Bell, 2005) 
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Därmed stämmer valet av metod väl överens med det tidigare resonemanget hur studien 

varken har en rent deduktiv eller induktiv ansats utan snarare en abduktiv ansats. Vidare 

passar det bra ihop med författarnas planerade undersökningsmetod vilken kommer att bestå 

av såväl informella ostrukturerade intervjuer med personal på Exportrådet som 

semistrukturerade kvalitativa intervjuer med både intressenter utanför organisationen och 

personer inom Exportrådet.  

 

2.1.2 Val av teori 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur Exportrådet i Tyskland kan skapa fördjupade 

kundrelationer med svenska företag som har en etablerad verksamhet i Tyskland och om detta 

kan leda till nätverkseffekter. För att genomföra en studie som potentiellt ger ett lämpligt svar 

på denna fråga började författarna med att skapa sig själv en teoretisk förståelse för teorierna 

kring fördjupade kundrelationer och nätverkseffekter. Målet var att skapa en teoretisk 

referensram som ligger nära forskningsfronten men samtidigt är lätt för läsaren att förstå. Det 

sistnämnda sporrade författarna att inkludera Kim et als (2002) Strategy Canvas som är en 

modell avsedd att kartlägga och visualisera ett företags strategiska position. Författarna har 

konstaterat att kunskapen om Exportrådet är relativt låg bland potentiella läsare och därför 

anser de att ett Strategy Canvas kan vara ett mycket effektivt och enkelt verktyg för att 

visualisera både Exportrådets nuvarande strategiska position och de förändringar som föreslås 

jämfört med utgångspositionen. Viktigt att betona i sammanhanget är att Strategy Canvas är 

en modell som kommer användas i förklarande syfte medans resten av den teoretiska 

referensramen kommer användas för att skapa intervjuguider och analysera det empiriska 

materialet. Dock kommer även författarnas Strategy Canvas att baseras på det empiriska 

materialet och inte på författarnas egna åsikter. 

 

När det kommer till teorier om kundrelationer hade författarna en del förkunskaper och de 

valde att utgå ifrån den kända Deltamodellen (Hax et al, 2001). De ansåg att den visar ett 

tydligt förhållande och samband mellan strategi och fördjupade kundrelationer och vad som är 

viktigt med dessa. Det är en omfattande modell och författarna valde att använda de delar som 

är applicerbara till studien syfte. Grunderna om nätverkseffekter tydliggörs med hjälp av 

Metcalfs Law (Metcalf, 1995) och för att sedan tydlig bild av den nyare forskningen inom 

området används Tseng et al (2007) och Hansen et al (2008). Genom att kombinera teorier 
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och modeller inom dessa två områden är målsättningen att skapa en egen modell där 

författarna illustrerar ett möjligt samband mellan fördjupade kundrelationer och 

nätverkseffekter. 

 

2.1.3 Val av population 

 

Detta avsnitt beskriver hur författarna gick tillväga när de valde ut företagen till den empiriska 

undersökningen. Efter en diskussion med Exportrådet fastställdes ett par viktiga kriterier. Som 

tidigare beskrivit var grundkriteriet att de är ett svenskt företag och enligt författarnas 

definition uppfyller de detta kriterium ifall de har sitt huvudkontor i Sverige. Vidare skulle 

dessa svenska företag ha en befintlig verksamhet i Tyskland och i denna grupp inkluderades 

således både de företag som har etablerade dotterbolag i Tyskland samt de som bedriver 

verksamhet genom återförsäljare eller liknande. Det inkluderas både företag som har varit 

kunder hos Exportrådet samt de som aldrig jobbat med dem. Detta är följaktligen studiens 

population. Genom att inkludera samtliga svenska företag med verksamhet i Tyskland 

hoppades författarna få en bredare bild och bättre förståelse för problematiken. Vidare skulle 

urvalet bestå utav små- till medelstora företag, måttstocken som gavs var att företagen ifråga 

borde ha en omsättning på ungefär en miljard SEK. Orsaken till det är antagandet att större 

koncerner med en högre omsättning har en mindre benägenhet att använda sig av Exportrådets 

tjänster samt att små- och medelstora alltid utgjort Exportrådets primära målgrupp. Även den 

statliga utredningen ”Expert på export?” kommer till slutsatsen att Exportrådet borde fokusera 

på denna målgrupp (Expert på export?, SOU 2000:102). Efter diskussionerna med 

Exportrådet delades urvalet i fyra subgrupper för att visualisera den empiriska basen. 

Skillnaden mellan grupperna är utsträckningen av deras historiska och nuvarande relation med 

Exportrådet: 
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Figur 2 

 

 
 
 
 
 

A. Befintlig historisk relation men obefintlig relation under ett senare skede: Företag 

som etablerade sig på den tyska marknaden med hjälp av Exportrådets tjänster men 

som inte använder sig av tjänsterna längre. 

B. Befintlig historisk samt befintlig relation under ett senare skede: Företag som 

etablerade sig på den tyska marknaden med hjälp av Exportrådets tjänster och 

fortfarande använder sig av tjänsterna.  

C. Obefintlig historisk samt obefintlig relation under ett senare skede: Företag som 

etablerade sig på den tyska marknaden utan att ha använt sig av Exportrådets tjänster. 

D. Obefintlig historisk relation men befintlig relation under ett senare skede: 

Företag som etablerade sig på den tyska marknaden utan hjälp av Exportrådets tjänster 

men som har använt sig eller använder sig av Exportrådets tjänster i dagsläget.  
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I det fortsatta arbetet kommer det att refereras till dessa fyra grupper när författarna redogör 

vilken sorts relation företag har med Exportrådet i Tyskland.  

 

Nästa steg var att fastställa kriterierna för respondenterna som skulle intervjuas. Ett kriterium 

som utsågs att vara det viktigaste var att respondenten borde ha en god insyn i både sitt 

företags etablering samt nuvarande verksamhet på den tyska marknaden. Vidare skulle 

respondenterna endast bestå utav svenska beslutsfattare. Det resonerades att tyska 

beslutsfattare inom svenska företag med verksamhet i Tyskland inte har incitament nog att 

köpa tjänster av Exportrådet. Det sista steget i denna urvalsprocess var att utse företag som 

motsvarade kriterierna som ställts. Eftersom urvalsgrupperna A, B och D bestod av företag 

som har varit eller är kunder hos Exportrådet försedde de oss med en rad olika alternativ 

genom att samtliga medarbetare på kontoret i Berlin uppmanades att komma med förslag. I 

vissa fall förmedlades även kontaktdata till specifika personer. När det kommer till 

urvalsgrupp C valde genomförde författarna själva urvalet av företag. Detta skedde först 

genom efterforskningar på internet och senare genom Handelskammarens lista på svenska 

dotterbolag i Tyskland som Exportrådet tillhandahöll. Under denna process skapades en 

databas där samtlig kontaktdata sparades.  

 

2.1.4 Undersökningsmetod 

 

Det empiriska materialet samlades ihop genom kvalitativa metoder. Efter en diskussion beslöt 

författarna sig för att genomföra en rad kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att få 

maximalt utbyte ifrån de studier som skulle genomföras. Det låg nära till hands att välja denna 

sorts intervjuer eftersom det som var av största intresse var intervjupersoners egna åsikter och 

uppfattningar samt att författarna helst vill ha omfattande svar på frågorna som ställs. Det som 

kommer att läggas störst vikt på är ordet och enskilda åsikter snarare än kvantifierbar data när 

det empiriska materialet samlas och analyseras. En viktig fördel som en kvalitativ intervju 

medför jämfört med en kvantitativ är hur mycket enklare det är att röra sig i olika riktningar 

(Bryman och Bell, 2003). Denna möjlighet är ytterst viktig när författarna går in på frågor om 

hur de olika företagen uppfattar Exportrådet. Eftersom inga variabler kommer att mätas 

kommer det inte heller att äventyra undersökningens reliabilitet och validitet. Det öppnar även 

möjligheten att kunna kontakta intervjupersonerna en andra gång ifall en detalj missades 

under intervjun. De respektive respondenterna kommer att inneha ovärderliga och unika 
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kunskaper inom området och författarna ser det som högsta prioritet att genom en mycket väl 

genomtänkt intervjuguide kunna erbjuda såväl en ram att hålla sig inom som också 

möjligheten att röra sig i olika riktingar.  

 

2.1.5 Intervjuguider 

 

De aspekterna som lades stor vikt på var att utforma ett ändamålsenligt instrument för att 

undersöka studiens syfte. För att underlätta för både intervjuarna och respondenterna var 

tanken från början att utforma anpassade intervjuguider. Till slut utformades fyra olika 

intervjuguider som var specifikt anpassade till de fyra olika urvalsgrupperna. Guiderna och 

frågorna delades upp i tre olika kategorier där frågorna behandlade olika tidsperioder i det 

respektive företagets tyska verksamhet. Det ansågs vara ändamålsenligt att dela upp guiden 

efter tidsperioder eftersom frågorna skulle undersöka tidsaspekten och djupet i 

kundrelationerna. Den första kategorin behandlar tiden innan etableringen och de 

diskussionerna som fördes innan företagets tyska internationalisering. Den andra kategorin är 

utformad till att undersöka tiden under etableringen och frågorna i den tredje och sista 

kategorin handlar om tiden efter etableringen samt den nuvarande verksamheten på den tyska 

marknaden. Efter dessa huvudfrågeställningar inkluderades en del följdfrågor som bland annat 

behandlar relationen till Svenska Handelskammaren och synen på den tyska marknaden och 

affärskulturen.  
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2.2 Dokumentering av intervjuer 
 

I detta kapitel följer en noggrann dokumentering av den genomförda datainsamlingen under 

de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna.  

 

2.2.1 Etablering av kontakt 

 

Efter att databasen med de fyra olika urvalsgrupperna var klar påbörjades kontakterandet av 

de olika fallföretagen. Första steget var alltid att ringa de respektive huvudkontoren och be att 

få tala med någon i organisationen som var ansvarig för den tyska verksamheten. Därefter 

handlade det om att fråga sig runt och försöka hitta den personen som var bäst lämpad för att 

svara på våra frågor. Den ideala respondenten var enligt författarna en medarbetare som hade 

god insyn i både det respektive företagets etablering och nuvarande verksamhet på den tyska 

marknaden. Efter ett par samtal uppenbarade det sig att det oftast endast är två personer som 

har den sortens kunskap i en organisation. Först och främst är det den ansvariga chefen för 

den tyska verksamheten, oftast har dess personer titeln export-, marknads- eller regionchef. 

Men ibland fanns det ingen som hade denna position eller så var den ansvariga personen 

ingen svensk beslutsfattare och i dessa fall försökte författarna nästan alltid att etablera en 

kontakt med företagets svenska VD. När kontakten med den önskade personen hade etablerats 

informerades han eller hon om varför de blev kontaktade och ifall det vore möjligt att boka in 

en telefonintervju med dem. Ifall respondenterna ifråga tackade ja bokades ett datum och 

tidpunkt för intervjun samt att de fick ett e-brev med en bifogad kopia av intervjuguiden. 

Syftet med det var att förbereda respondenterna på bästa sätt och ge dem möjligheten att läsa 

igenom frågorna innan intervjutillfället. Företagen vägdes inte mot varandra utan de som 

intervjuades var i stort sett de första 20 som tackade ja till en intervju. Det enda som togs 

hänsyn till, var att få en någorlunda jämn fördelning mellan de fyra urvalsgrupperna. 

Sammanlagt kontakterades runt 60 företag. 

 

2.2.2 Genomförandet av intervjuer 
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Vid genomförandet av intervjuerna användes en fast telefon med inbyggd högtalarfunktion 

och två bärbara datorer med inbyggda mikrofoner. Denna kombination av teknologier gav 

författarna möjligheten att spela in samtliga intervjuer digitalt med hög kvalitet samtidigt som 

båda författarna samtidigt kunde delta i utfrågningen av respondenten. Intervjuarna slapp även 

skriva ner de svaren som respondenterna gav direkt utan kunde koncentrera sig fullt på de 

svar de fick och på att ställa följdfrågor, en mycket viktig detalj för att fullt kunna utnyttja de 

kvalitativa semistrukturerade intervjuernas potential att utforska respondentens åsikter och 

kunskap kring temat. Självfallet tillfrågades alltid respondenterna innan inspelningen av 

samtalet påbörjades. Därefter genomfördes intervjuerna med intervjuguiderna som en lös 

referensram. Respondenterna informerades även om att de inte behövde hålla sig till 

intervjuguiden. Under varje intervju hade en av intervjuarna huvudrollen medans den andra 

intervjuaren höll sig i bakgrunden och bidrog med relevanta följdfrågor som inte fanns med i 

intervjuguiden. Genomförandet med två personer som ställde frågor resulterade i att många 

relevanta följdfrågor ställdes, författarna var överens om att intervjuerna inte hade varit lika 

utförliga ifall de endast hade använt en intervjuare. Efter intervjuns slut tillfrågades 

respondenterna ifall de önskade vara anonyma eller om deras namn och företag kunde 

användas i studien. Vidare utlovades en digital kopia av den färdiga studien. 

 

2.3 Datahantering 
 

Eftersom intervjuerna spelades in digitalt blev sammanställningen av det empiriska materialet 

relativt enkel, författarna kunde lyssna på intervjuerna och transkribera dem i skriftlig form 

samtidigt. Detta skedde i två omgångar där varje författare lyssnade på intervjuerna och 

antecknade det som ansågs vara relevant för att svara på undersökningens syfte. Författarna 

identifierade tolv stycken återkommande konkurrensfaktorer i intervjuerna och empirikapitlet 

kommer att inledas med ett Strategy Canvas som baseras på dessa tolv faktorer och visar 

Exportrådets nuvarande strategiska position. Presentationen av intervjuresultaten är uppdelad 

efter dessa tolv faktorerna och tanken är att det ska bli lätt för läsaren att förstå det empiriska 

materialet och det öppnar även möjligheten att återkoppla till intervjuresultaten på ett smidigt 

sätt. 

 

Istället för att renskriva intervjuerna valde författarna att bifoga en DVD med de digitala 

inspelningarna till examensarbetets bilagor. Anledningen till detta är att renskrivningen av 20 



 25

intervjuer som är i genomsnitt 30 minuter långa ansågs vara en orimlig arbetsinsats som inte 

skulle bidra till examensarbetets slutresultat. Författarna ansåg det vara mer förnuftigt att 

lägga tid på analysen av det relevanta empiriska materialet.  

 

2.4 Kritisk granskning av studien  
 

En studies pålitlighet och trovärdighet kan enligt Bryman och Bell (2003) sammanfattas med 

begreppen reliabilitet och validitet. Hur pålitlig och trovärdig denna studie är avgörs enligt 

Bryman och Bell (2003) i första hand av huruvida samma studie skulle uppvisa samma 

resultat om den görs om den vid ett annat tillfälle, detta eftersom studier kan påverkas av 

slumpmässiga variabler och felkällor. Författarna anser att studien uppfyller de nämnda 

kriterierna väl eftersom det har lagts stor vikt på att undvika dylika variabler och felkällor. 

Dessutom har insamlingen av det empiriska materialet förberetts och dokumenterats mycket 

noga. Läsaren har fått möjligheten att sätta in sig i författarnas sätt att resonera och tänka 

vilket förhoppningsvis har resulterat i att han eller hon anser studien vara både trovärdig och 

pålitlig. 

 

2.4.1 Objektivitet 

 

Målsättningen var att genomföra en objektiv studie där det tas hänsyn till så många olika 

åsikter så möjligt. Författarna anser att de har lyckats väl sett till den relativt korta tidsramen 

under vilken studien genomfördes. Sammanlagt har det genomförts 20 intervjuer med olika 

företag, 2 intervjuer med de högsta cheferna på Exportrådet i Berlin och en intervju med 

chefen för Svenska Handelskammaren i Düsseldorf. Utöver detta har det förts informella 

samtal med andra anställda på Exportrådet.  

 

2.4.2 Kritisk granskning av urval 

 

Urvalet består utav de 18 intervjuade företagen och det är viktigt att granska urvalet eftersom 

dessa intervjuer utgör den empiriska basen författarna kommer att grunda sin slutsats på. 

Företagen valdes ut slumpvist, det enda författarna tänkte på var att få en någorlunda jämn 

fördelning mellan de fyra olika urvalsgrupperna. Författarna anser att ett urval med ett större 
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antal företag skulle resulterat i en bredare bild. De kände sig dock tvungna till att begränsa 

antalet företag eftersom de såg risken att tiden inte skulle räcka för att bearbeta och analysera 

ännu mer empiriskt material. Det kan dock konstateras att 18 stycken intervjuer är en hög 

siffra jämfört med liknande undersökningar.  

 

2.4.3 Kritisk granskning av undersökningsmetod 

 

Ett exempel på en slumpmässig variabel i denna studie är intervjuareffekt då det empiriska 

materialet nästan uteslutande baseras på intervjuer. För att minimera risken för 

intervjuareffekt var intervjuguiden utformad att utesluta ledande frågor för att på så sätt 

undvika att lägga värderingar eller personliga åsikter i frågorna. Genom att utforma anpassade 

guider hoppades författarna få en högra kvalitet på svaren. Vidare informeras alla 

respondenter noggrant om studien och dess syfte. Genom att vara noggranna och undanröja 

osäkerheter för respondenterna ville författarna verka förtroendeingivande i respondenternas 

ögon och få dem att ge sanningsenliga och uppriktiga svar. De spelade även in alla intervjuer 

för att på så sätt undvika missförstånd eller att information går förlorad. Författarna erkänner 

att det hade varit fördelaktigt att besöka respondenterna och genomföra intervjuerna på plats i 

en miljö där de känner sig trygga. Dock fanns det varken tid eller resurser för at genomföra ett 

sådant projekt och författarna anser att de genomförda telefonintervjuerna utgjorde ett bra 

alternativ.   

 

2.5 Källkritik 
 

När författarna använt sig av källor har de alltid ifrågasatt tillförlitligheten. Källorna som 

granskas i följande kapitel är samtliga viktiga länkar i den kedja som utgör studiens helhet. 

Målet med granskningen är att erbjuda läsaren möjligheten att avgöra huruvida studien i sin 

tur kan betraktas som en säker källa. 

  

2.5.1 Teori 

 

Materialet till den teoretiska referensramen har i första hand sammanställts ifrån olika 

fackvetenskapliga artiklar som utgör kunskapsfronten inom kundrelations- och 
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nätverksteorier. Samtliga artiklar har publicerats i erkända tidskrifter och bara det ger 

författarna en hög tillförlitlighet som källa. Sen kan det hävdas att det finns många andra 

personer som har forskat inom dessa områden och det inte har tagits hänsyn till i studien. 

Författarna anser dock att med tanke på tidsramen för studien har de tagit hänsyn till en 

relativt stor mängd forskning. 

 

2.5.2 Elektroniska källor 

 
De elektroniska källor som använts är främst Exportrådets och Svenska Handelskammarens 

hemsidor. Det är alltid svårt att avgöra ifall en hemsida är tillförlitlig eftersom internet 

generellt sett klassas som den mest opålitliga källan. Dessa källor har dock använts i en 

mycket liten utsträckning och borde inte äventyra hela studiens tillförlitlighet. 

 

2.5.3 ”Expert på Export?” 

 

Statens rapport ”Expert på export?” med Annika Åhnberg som tillsatt utredare har använts 

som sekundärkälla. Eftersom det är en offentlig utredning blev Ekonomistyrningsverket 

(ESV) utsett att yttra sig angående utredningens pålitlighet och ge kommentarer angående de 

slutsatser som dras (Betänkande av exportrådsutredningen SOU 2000-102, Handläggare 

Magnus Hedenskog). Det är som relevant i detta sammanhang är hur ESV anser att 

utredningen uppfyllt de komplexa direktiven väl och tagit till sig de synpunkter och förslag 

som lämnats av ESV. Baserat på detta officiella uttalande och de höga kraven en statlig studie 

har kan dokumentet enligt författarna klassas som en mycket tillförlitlig källa. 
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3. Teori 
I det följande kapitlet kommer den teoretiska referensramen att presenteras. Inledningsvis 

presenteras Strategy Canvas som visar hur ett företags strategiska position ser ut i dag och 

vart det vill komma. Utgångspunkten är Deltamodellen, där ett flertal strategiska positioner 

presenteras, för att sedan gå in på vilka effekter djupare kundrelationer har på ett företags 

attraktionskraft för att till sist beröra nätverkseffekter. Målet är att skapa en modell utifrån 

dessa parametrar. 

3.1 Inledning 
 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen att presenteras. I slutet av kapitlet 

kommer författarna att presentera en egen modell som illustrerar ett möjligt samband mellan 

fördjupade kundrelationer och nätverkseffekter.  

 

3.2 Strategy Canvas 
 

För att lättare förstå den strategiska positionen ett företag innehar i dag och se vart de är på 

väg presenterar Kim et al (2002) en modell som syftar till att visualisera den strategiska 

profilen av ett företag i kontexten av dess marknad genom att teckna en så kallad Strategy 

Canvas. Meningen med att teckna en strategiduk är att visa det stora perspektivet och 

därigenom göra den lättförståelig för medarbetare vilket förbättrar den interna 

kommunikationen, förståelsen, kreativiteten och engagemanget för företagets strategi. Duken 

målas upp för att presentera tre olika variabler i en grafform: 

 

 Industrins strategiska profil 

 Nuvarande och framtida konkurrensfaktorer 

 Den egna strategiska profilen, nuvarande och framtida 
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Dessa olika delar presenteras i en graf där den horisontella axeln visar konkurrensfaktorerna 

för industrin, och den vertikala axeln visar i vilken grad företaget och dess konkurrenter 

investerar i de olika faktorerna. De olika punkterna binds ihop med en linje och därmed ser 

man till slut tre olika linjer: en för företagets konkurrenter, en för den egna nuvarande 

strategiska positionen och en för den önskade framtida strategiska positionen. Författarna 

kommer dock endast att använda modellen för att visualisera Exportrådets strategiska 

positioner eftersom den empiriska undersökningen inte inkluderar Exportrådets konkurrenter. 

Det finns fyra steg som Kim et al (2002) presenterar för att teckna en strategiduk, dessa är: 

 

 Visuellt uppvaknande: Rita en graf över industrin i dag och se vad konkurrenterna gör 

och försök därefter hitta vart strategin bör förändras för att uppnå konkurrensfördelar. 

 Visuell exploatering: Fältstudier för att förstå kunderna bättre och undersöka 

fördelarna med alternativa produkter och tjänster. Målet är att hitta alternativa sätt för 

att tillfredställa kundernas behov. 

 Visuell strategimarknad: Baserat på fältstudierna som gjordes under den visuella 

exploateringen, utformas 5-10 nya förslag på strategiska positioner. Dessa presenteras 

på en strategimarknad för företagets kunder, förlorade kunder, konkurrenters kunder, 

medarbetare och andra intressenter. Feedback på de föreslagna strategierna ges på 

strategimarknaden, och förslag som inte kan presenteras på cirka tio minuter anses 

vara för komplicerade. 

 Visuell kommunikation: Det är här duken färdigställs och presenteras. Graferna visar 

den tidigare strategiska positionen samt den önskade strategiska positionen och även 

vilka konkurrensfaktorer som är viktiga i industrin. 

 

Kim et al (2002) säger vidare att den färdiga duken ska distribueras till de anställda på 

företaget för att tydliggöra och visualisera den önskade framtida positionen. Fördelen med att 

använda sig av en strategiduk är att den blir lätt att förstå, samtidigt som den konkret pekar på 

vilka områden ett företag måste investera mer eller mindre resurser inom. Kim et al (2002) 

menar vidare att en effektiv strategi karakteriseras av att den har ett tydligt fokus, är 

avvikande och har en tydlig och tilltalande etikett. Dessa tre faktorer är viktigt att ha i åtanke 

när man utformar förslagen som presenteras under strategimarknaden. Författarna till detta 

examensarbete kommer inte använda Strategy Canvas i exakt dessa sammanhang, dvs. det 
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kommer inte genomföras någon strategimarknad som Kim et al (2002) beskriver den. I denna 

studie används modellen för att visualisera Exportrådets nuvarande och önskade framtida 

position för läsaren och uppdragsgivaren. 

 

3.3 Deltamodellen 
 

 

Deltamodellen (Hax et al, 2001) består av fyra delar som syftar till att införa ny kunskap inom 

strategisk ledning. De fyra delarna är: Triangeln, den Adaptiva Processen, Metrik och 

Experiment och Feedback. Syftet med modellen är att anpassa strategierna till dagens 

snabbföränderliga omvärld, där fokus på produktionseffektivitet minskar och djupare 

kundrelationer eftersträvas.  

 

Figur 3 

 

 

Ur denna modell kommer Triangeln och den Adaptiva Processen att användas, metrik syftar 

till att kvantifiera en strategi i mätbara termer, men då det i detta examensarbete inte kommer 

att presenteras några siffror för olika strategiska positioner kommer Metrik inte att behandlas. 

Vidare kommer inte heller Experiment och Feedback att användas då denna del syftar till att 

utvärdera den initiala positionen i Triangeln som ett företag väljer att inta.  

3.3.1 Triangeln 

 

Det första steget i modellen är att bestämma sin strategiska position, enligt Hax et al (2001) 

har ett företag tre strategiska positioner som ett företag initialt kan välja för att på olika sätt 

uppnå vad författarna kallar för kundbindning. Dessa tre positioner presenteras i följande figur 

och kallas för Triangeln. 

 

Figur 4 
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(Hax et al, 2001, sid. 381) 

 

Best Product: Företagets produkt är i fokus och kunderna förväntas välja den bästa produkten 

baserat på antingen lägre kostnad än konkurrenterna vilket medför ett lägre pris på produkten 

eller så differentierar företaget sin produkt och erbjuder därmed en unik produkt som 

kunderna kan betala ett premiumpris för. 

The Total Customer Solution (TCS):Kundrelationerna är det centrala i denna strategiska 

position. Fokus flyttas från produkten till förståelsen och relationerna med företagets kunder. 

Att använda sig av TCS syftar till att fördjupa relationerna med kunderna och därigenom 

kunna använda den informationen de får om kundernas preferenser till att anpassa 

produkterna eller tjänsterna utifrån detta. Anpassningen av produkten ska enligt Hax et al 

(2001) öka bindningen mellan företaget och kunden. Även relationerna med leverantörerna är 

viktiga då hela leverantörskedjan, kunderna och företaget måste sträva efter samma mål. Det 

är även viktigt att inte styras av konkurrenterna då benchmarking inte utvecklar relationerna 

med kunderna, utan att de snarare ser till nya möjligheter att serva kundernas behov genom att 

se till att hela leverantörskedjan tillför värde för kunden.  

The System Lock-In (SLI): Komplementära varor och tjänster bör knytas nära företaget och 

därmed skapa en stängd marknad som gör det svårt för konkurrenter att ta sig in på 

marknaden. Har likheter med TCS då kunden fortfarande är i fokus, men skillnaden är att 

företaget här försöker att låsa hela system kedjan ett företag arbetar med och inte bara 

leverantörskedjan. Nyckeln i denna position är samarbetet med de komplimenterande 

företagen och ju fler komplimenterande företag man har och desto djupare relationerna är med 

dessa, desto mer låst är kedjan för konkurrenterna.  
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3.3.2 Adaptiva Processen 

 

Den adaptiva processen handlar om hur man kopplar samman strategi och utförandet av 

denna. Varje position i Triangeln ger ett företag en rad unika möjligheter till olika aktiviteter, 

gemensamt för positionerna är enligt Hax et al (2001) att det finns tre typer av processer som 

kan sammanfatta ledningens alternativ och spelutrymme, de adaptiva processerna: 

 

 Operational Effectiveness – Produktionen och leveransen av varor och tjänster. 

 Customer Targeting – Förhållningssättet till kunderna. 

 Innovation – Ny produkt utveckling 

 

Triangeln kan ses som företagets affärsmodell och de adaptiva processerna utgör de 

interaktioner som finns inom triangeln. Enligt Hax et al (2001) ser de flesta i lednigen på ett 

företag de adaptiva processerna ur en Best Product strategi, som genom att uppnå operationell 

effektivitet minimerar de interna kostnaderna och försöker ha det mest heltäckande 

distributionsnätverket. Men författarna menar att man kan tillämpa modellen lika bra för 

företag som använder sig av en Total Customer Solution- eller System Lock-In strategi. Inom 

TCS syftar operationell effektivitet till att maximera värdeerbjudandet till kunden, genom att 

anpassa värdekedjan i företaget till att passa kunden. Men enligt Hutt et al (2006) kan även 

interna relationer främja den operationella effektiviteten. Enligt deras studie kan 

nätverkseffekter uppstå internt om de anställda interagerar med varandra och utbyter 

information som leder till att effektiviteten höjs samt att man förstår kunderna bättre.  

 

“By increasing the number of direct exchange partners in the network, an account manager 

increases the amount of information, ideas, and resources available for developing customer 

solutions” (Hutt et al, 2006, sid. 469).  

 

Customer Targetings mål inom TCS är att fördjupa relationen med kunderna genom att öka 

informationen som ligger till grund för marknadsföringen och öka gränssnittet gentemot 

kunderna, något som även enligt Hutt et al (2006) främjas av ett välutvecklat internt nätverk 

som drar nytta av kunskapen som finns inom organisationen för att fördjupa kunskapen om 

kunderna.  
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I innovationsfasen bör man enligt Hax et al (2001) integrera kunderna i utvecklandet av 

produkter eller tjänster för att på så sätt möta kundernas krav och förväntningar bättre. Lane 

(2008) menar att en effektiv innovation bygger på fyra grundpelare: Fortsatta investeringar, 

disciplinerad inställning, brett perspektiv samt att arbeta mot samma mål. Dessa fyra 

grundpelare ska enligt Lane (2008) uppmuntra till effektiv innovation i ett företag genom att 

bredda dess perspektiv och ta tillvara på möjligheter. 

 

“By nurturing innovation from a shapeless idea to a prized customer solution, innovation leaders 

have the opportunity to propel a good business to a great business, thus delighting all with a stake 

in their companies, and contributing to the quality of life and human flourishing for all”. (Lane, 

2008, sid. 29) 

 

Detta citat understryker vikten av innovation när man skapar sin affärsmodell. Det visar även 

på att de flesta delarna av värdekedjan, från kunder till aktieägare, främjas om man använder 

sig av innovation i organisationen. 

 

3.4 Leverera ett högre kunduppfattat värde 
 

Hansen et al (2008) menar att det inom service och tjänstebranschen finns stora vinster i att 

utbyta information med företagets kunder och vara flexibel till deras önskemål, ett 

resonemang som påminner om Hax et al (2001) strategiska position TCS. Informationsutbytet 

mellan kund och företag är det centrala temat i studien, där utgångspunkten är en ekvation för 

att beräkna det kunduppfattade värdet CPV=(∑Bi)/(∑Si) där CPV är det kunduppfattade 

värdet, summan av fördelarna är B (benefits) och summan av uppoffringarna är S (sacrifice). 

För att påverka fördelarna positivt lyfts informationsutbytet fram som ett medel för företaget 

att påverka detta positivt 

 

“Examples of such features range from the results of price comparisons and future price changes, 

to new products, services, and organizational changes. This sharing of information should 

contribute to a more efficient relationship, in addition to a reduction of information asymmetry 

and performance ambiguity. Again, information sharing disbelieved to influence the customer’s 

perception of the cost–benefit ratio.” (Hansen et al, 2008, sid. 208) 

 

Informationsutbytet kan leda till ett större förtroende från kundens sida, genom att man delger 

såväl positiv som negativ information exempelvis förändringar på marknaden som kunden har 
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svårt att uppfatta själv, och informationen gör att kunden har en möjlighet att förbereda sig 

inför dessa förändringar. Detta kan i sin tur leda till att adoptionskostnaderna minskar när 

företaget förändras på grund av marknaden. Men informationsutbyte behöver inte endast ske 

med kunderna, Hansen et al (2008) menar vidare att man kan påverka kostnadssidan av 

ekvationen (S) genom att utöka informationsutbytet med leverantörerna och på så sätt få en 

leverantörskedja som arbetar mer effektivt tillsammans med företaget.  

 

Hansen et al (2008) undersökte även hur ett företags rykte påverkar kundernas val vid köp av 

icke påtagliga tjänster, och de identifierade framförallt två områden som gynnas av ett gott 

rykte. Dels blir det en signaleffekt till marknaden i övrigt och de potentiella kunderna som 

finns, då ett företag inte uppnår ett gott rykte utan att leverera en bra tjänst och att kunden kan 

uppfatta tjänstens värdeerbjudande som bättre än vad den egentligen är om ett gott rykte 

driver upp förväntningarna och därmed även det uppfattade kundvärdet. Det andra argumentet 

som lyfts fram i artikeln är i enighet med transaktionsekonomiska teorier om att 

övervakningskostnaderna mellan kund och leverantör minskar ju mer förtroende man har för 

varandra. Ytterligare en variabel som enligt Hansen et al (2008) påverkar det kunduppfattade 

värdet är flexibilitet. Flexibilitet handlar enligt Hansen et al (2008) om tjänsteleverantörens 

möjlighet att anpassa sig till situationer där kunderna efterfrågar tjänster som avviker ifrån det 

vanliga tjänsterbjudandet. Två termer som är nära relaterade till varandra är flexibilitet och 

reaktionsförmåga och graden av dessa variabler avgörs av hur villig en leverantör är att snabbt 

ändra sina tjänster. När kunder upplever en hög grad av flexibilitet och förmåga att reagera av 

sin tjänsteleverantör blir resultatet ett högre kunduppfattat värde eftersom risken för oväntade 

ekonomiska förluster pga. externa händelser minimeras. Som kontrast kan man säga att 

leverantörer som motsätter sig snabba förändringar i sitt tjänsterbjudande uppfattas som 

mindre värdeskapande av sina kunder. Ifall en leverantör betraktas som oflexibel spenderas 

enligt Hansen et al (2008) oftast mer resurser på att utforma ett mer specifikt kontrakt. 

Resultatet blir att initieringskostnaderna för en relation mellan kund och leverantör kan bli 

högre plus att även övervakningskostnaderna mellan parterna kan stiga. Slutsatsen Hansen et 

al (2008) drar är att flexibilitet har en positiv effekt på det kunduppfattade värdet. 

 

 Nästa del av modellen som Hansen et al (2008) presenterar är hur ett företags rykte kan 

påverka det kunduppfattade värdet. Ryktet avser inte endast företaget gentemot dess kunder, 

utan ryktet spelar även in i företagets relation med leverantörerna: 
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“The supplier would benefit from the positive word-of-mouth of the buyer, as this contributes to a 

better corporate reputation, and might also directly convince new customers to try the services 

offered. For the buyer, positive word-of-mouth would demonstrate commitment to the 

relationship”. (Hansen et al, 2008, sid. 209) 

 

Word-of-mouth leder till att företaget får lättare att attrahera nya kunder då kunder som är 

nöjda har en tendens att sprida detta vidare till andra potentiella kunder (Dick et al, 1994). 

Detta beror främst på att man sätter sitt eget rykte på spel när man refererar till ett företag, och 

därmed tenderar den som rekommenderar att vara noggrann med vilka de rekommenderar. Ett 

rykte gör även att kunderna inte lika aktivt söker efter en ny andra alternativ, men om man 

inte levererar ett högt kunduppfattat värde kommer kunderna att söka nya relationer med 

företagets konkurrenter och därmed är informationssökandet en signal om att man inte 

levererar ett tillräckligt högt kunduppfattat värde. Ett bra rykte kan även hjälpa till att 

generera nätverkseffekter när ett företag erbjuder tjänster: 

 

”One type of signal is the reputation of the service supplier. In the absence of intrinsic cues for 

value assessment, brand name or corporate reputation might be taken as shorthand for quality of 

the service” (Hansen et al, 2008, sid. 207) 

 

Ett företags rykte är i många fall den avgörande faktorn för att lyckas särskilja företagets 

värdeerbjudande jämfört med konkurrenternas och rykte och image kan även påverka en 

kunds uppfattning om en tjänst. Hansen et al (2008) sammanfattar de variabler som påverkar 

det kunduppfattade värdet med följande modell som presenteras i figur 5. 
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Figur 5 

 

(Hansen et al, 2008, sid. 213) 

 

I modellen visas de tre sakerna som genererar positiva effekter på det kunduppfattade värdet: 

rykte, informationsutbyte och flexibilitet. Word-of-mouth ses som en positiv produkt av ett 

högt kunduppfattat värde och sökandet efter alternativ som ett tecken på att det 

kunduppfattade värdet inte är i paritet med kundernas förväntningar. 

 

3.5 Nätverkseffekter 
 

Klassificeringen av ett nätverk är en aning flytande, det behöver inte vara ett fysiskt nätverk 

som exempelvis ett telefonnät utan kan även vara icke påtagligt som en kundgrupp eller 

användare av en hemsida på Internet. Men det som alla nätverk har gemensamt är att det är 

användarbasen som styr hur värdefullt ett nätverk är, i enighet med Metcalf´s Law (1995) som 

säger att värdet på ett nätverk ökar exponentiellt med antalet användare. Men hur ökar man 

användarbasen för ett nätverk för att på så sätt öka värdet av detsamma? Såväl Tseng et al 

(2007) som Hansen et al (2008) presenterar två teorier som innebär att ett högre kunduppfattat 

värde kan leda till nätverkseffekter. Skillnaden mellan de båda teorierna är att Hansen et al 

(2008) har ett kundperspektiv och därmed är de nätverkseffekter som studien avser en ökad 

kundgrupp det vill säga att attrahera kunder för att därmed öka användarbasen av nätverket.  
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Tseng et al (2007) studerade teknikintensiva branscher för att se hur man genom förvärv och 

allianser kan leverera ett högre kunduppfattat värde. Det nätverket som här åsyftas är alltså att 

ett företag knyter kringtjänster eller ytterligare service till ett företags värdeerbjudande, vilket 

då skulle leda till såväl ett högre kunduppfattat värde som att företagets nätverk skulle utökas 

med samarbetspartners och en utökad produktportfölj. 

 

Kotler och Kellers (2006) definition på kunduppfattat värde är den som kommer att användas 

i de kommande avsnitten, och även den definitionen som Tseng et al (2007) använder. Enligt 

denna definition är det kunduppfattade värdet skillnaden mellan det totala kundvärdet och den 

totala kundkostnaden. Kundvärdet är det sammanlagda monetära värdet av produktens 

ekonomiska, funktionella och psykologiska värde och kundkostnaden är kostnaden för kunden 

gällande utvärdering, anskaffning, användande, tid och de monetära kostnaderna för en 

produkt eller tjänst. En annan avgörande faktor är att det är kundens uppfattning om värdet av 

en tjänst eller produkt  

 

”Customer value is something that is determined by customer perceptions and not the suppliers 

assumptions or intentions” (Bhattacharya et al, 2008, sid. 65). 

 

Detta är det dilemmat som ett företag står inför när de försöker öka det kunduppfattade värdet, 

då det i slutändan är kundernas uppfattning som styr och inte företagets uppfattning om det 

värdet de levererar. 

 

3.5.1 Nätverkseffekter enligt Hansen 

 

Enligt Hansen et al (2008) försöker en köpare av en icke påtaglig tjänst att kvantifiera detta i 

monetära termer. Detta innebär att kunder har en klar uppfattning om vilket värde en tjänst 

har för dem och att det är denna uppfattning ett företag måste påverka för att kunna leverera 

ett högre kunduppfattat värde. Enligt Hansen et als (2008) modell som presenterats i kapitel 

3.4 kan ett högre kunduppfattat värde generera i positiv ryktesspridning i form av word-of-

mouth. Word-of-mouth attraherar nya kunder på grund av ett företags förbättrade rykte vilket 

leder till att företagets kundgrupp ökar och därmed även värdet på det nätverket som 

företagets kunder utgör, vilket enligt Hansen et al (2008) innebär att nätverkseffekter uppstår 

och värdet på kundnätverket ökar i enighet med Metcalf´s Law (Metcalf, 1995). Som tidigare 
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nämnts syftar Hansen et als (2008) nätverkeffekter därmed till att ett positivt rykte attraherar 

kunder och denna utökade kundgrupp innebär ett utökat nätverk. 

 

3.5.2 Nätverkseffekter enligt Tseng 

 

Tseng et al (2007) utgår också från samma tes som Hansen et al (2008) och menar att ett 

högre kunduppfattat värde kan leda till nätverkseffekter. Men till skillnad från Hansen et al 

(2008) tar Tseng et al (2007) sin utgångspunkt i företagets perspektiv. De nätverkeffekter som 

åsyftas här är de som ett företag kan uppnå genom förvärv, allianser, höja standarden eller att 

addera ytterligare tjänster till bastjänsten i syfte att öka det kunduppfattade värdet. 

Utgångspunkten för resonemanget är att öka värdet för den enskilda medlemmen i ett nätverk, 

detta kallar Tseng et al (2007) för stand-alone värdet. Stand-alone värdet utgör tillsammans 

med det totala värdet på nätverket det totala kundvärdet, detta kan ses som en funktion där 

totalt kundvärde = stand-alone värdet + nätverksvärdet. Det är dessa variabler som ett företag 

kan påverka för att höja det totala kundvärdet och därmed även det kunduppfattade värdet i 

enighet med Kotler och Kellers (2006) definition och det kunduppfattade värdet och därmed 

nyttan av ett nätverk måste vara positivt för att medlemmarna ska stanna kvar i det. 

 

Tseng et al (2007) anser att det finns tre sätt att uppnå nätverkseffekter. Det första är att höja 

det totala kundvärdet genom att höja antingen stand-alone värdet eller nätverksvärdet. Detta 

kan ett företag göra genom att addera tjänster utöver basutbudet eller förbättra 

kommunikationen mellan medlemmarna i nätverket. Den andra metoden är att reducera de 

totala kundkostnaderna genom att exempelvis sänka kostnaderna på en fast tjänst som ett 

företag erbjuder, höja standarden eller addera ytterligare tjänster till basutbudet. Dock medför 

en höjning av standarden enligt Tseng et al (2007) att kunderna blir mer känsliga för 

fluktuationer i tjänstekvaliteten trots att de betalar samma pris, de blir helt enkelt mer 

kvalitetskänsliga relativt priset. Det tredje sättet är att utöka nätverket och därmed öka det 

totala nätverksvärdet. Detta kan bland annat göras genom förvärv eller allianser, vad Tseng et 

al (2007) kallar horisontell integration, och denna blir kraftfullare om de nätverk de integrerar 

befinner sig på olika geografiska platser. Alla dessa metoder utgår från företaget och vad 

företaget kan göra för att öka värdet på nätverket. Detta skiljer sig från Hansen et al (2008) 

som enbart ser nätverkseffekter som en utökad kundgrupp genom ett gott rykte. Dock bör det 

tilläggas att även Tseng et al (2007) menar att ett gott rykte kan hjälpa till att attrahera nya 
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kunder och därmed öka nätverket, men de anser att det är för höga kostnader förknippade med 

att locka nya kunder och att de förespråkar ett utökat nätverk med hjälp av allianser eller 

förvärv i första hand. 

 

3.6 Länk mellan Total Customer Solution och 
Nätverseffekter 
 

För att binda samman de olika delarna i teorin, ämnar nu författarna till detta examensarbete 

att presentera en egen modell för att visa ett möjligt samband mellan fördjupade 

kundrelationer och nätverkseffekter. Utgångspunkten för modellen är ett företag som intar 

positionen TCS i Hax et als (2001) Deltamodell och därmed anpassar företagets värdekedja 

för att passa kunderna bättre. Detta kan leda till att det kunduppfattade värdet höjs i och med 

att de fördjupar relationen till kunderna och därmed förstår deras preferenser bättre. Detta 

leder enligt såväl Tseng et al (2007) som Hansen et al (2008) till att ett företag har möjlighet 

att uppnå nätverkseffekter som enligt Hansen et al (2008) genom positiv word-of-mouth kan 

leda till en attraktion av nya kunder. Nedan följer en presentation av hur de olika stegen i 

modellen hänger ihop med varandra. 

 

Figur 6 

 

(Jennische och Meurling, 2008) 
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 Total Customer Solution: Utgångspunkten i denna modell är positionen TCS i 

Deltamodellen (Hax et al, 2001). Denna positions syftar enligt Deltamodellen till att 

anpassa företagets värdekedja för att svara på kundernas önskemål snabbare och tydligare. 

Ett företag som innehar positionen TCS måste därmed öka sin kunskap om sina kunder för 

att sedan anpassa strukturen på värdekedjan. 

 Djupare kundrelationer: I arbete med att förändra värdekedjan till TCS positionen 

krävs det att företagen ökar sin kunskap om vad deras kundsegment efterfrågar. Denna 

fördjupade kunskap om kunderna innebär att ett företag även kan fördjupar sin relation till 

kunderna i och med det ökade informationsutbytet mellan kund och företag (Hansen et al 

2008)  

 Högre kunduppfattat värde: Det utökade informationsutbytet mellan företaget och 

kunderna och den anpassade värdekedjan leder till att företaget enligt Hansen et al (2008) 

har tre variabler att påverka det kunduppfattade värdet nämligen företagets rykte, 

informationsutbytet och flexibiliteten. Om företaget lyckas leverera ett högt kunduppfattat 

värde genererar detta enligt Hansen et al (2008) en positiv effekt i ett ökat word-of-mouth. 

 Nätverkseffekter: Enligt Tseng et al (2007) kan nätverkseffekter uppstå genom att man 

ökar det kunduppfattade värdet, detta för att om det kunduppfattade värdet är positivt 

stannar användarna kvar i nätverket. När det handlar om företag som levererar tjänster 

används rykte och image som variabler för att beskriva vad som attraherar nya kunder. 

Detta sammanfaller med Hansen et al (2008) som menar att ett gott rykte även hjälper till 

att leverera ett högre kunduppfattat värde. Därmed blir ryktet specifikt viktigt för att 

attrahera nya kunder och även för att behålla kunder i nätverket. 

 Attrahera nya kunder: Värdet på ett nätverk ökar enligt Metcalf (1995) av antalet 

användare av ett nätverk. Om man kombinerar Tseng et al (2007) och Hansen et al (2008) 

kan man öka användarbasen av ett nätverk genom att man genom att leverera ett högre 

kunduppfattat värde då detta generera positivt word-of-mouth som i sin tur förbättrar ett 

företags rykte som attraherar nya kunder och behåller befintliga kunder i nätverket. Den 

sista pilen i modellen (mellan attrahera nya kunder och TCS) är till för att illustrera att 

företaget måste fortsätta att ha samma förhållningssätt, TCS, till de nya kunderna i 

nätverket och de befintliga kunderna  
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4. Empiri 
I det följande kapitlet kommer det empiriska materialet sammanställas och baseras på de 

semistrukturerade intervjuerna författarna genomfört. Till en början visas en Strategy Canvas 

för att tydliggöra vart Exportrådet befinner sig i dag och sedan förklaras de olika 

konkurrensfaktorerna baserat på intervjuerna. 

4.1 Strategiska positionen i dag 
 

I teorikapitlet beskrivs hur Strategy Canvas kommer att användas som en modell för att 

illustrera ett företags strategiska profil i grafform (Kim et al, 2002). Baserat på intervjuerna 

som genomförts presenteras i figur 7 Exportrådets strategiska profil som den ser ut i dag. 

Målet med grafen är att visa vilka konkurrensfaktorer som är viktiga för ett svenskt företag 

när de väljer en samarbetspartner för en etablering utomlands och hur Exportrådets nuvarande 

förmåga inom dessa områden ser ut. Sammanlagt har författarna valt att inkludera 12 stycken 

konkurrensfaktorer i Exportrådets Strategy Canvas. Dessa faktorer har sammanställts med 

hjälp av de intervjuer som genomförts med de olika företagen. Under intervjuerna fick 

respondenterna chansen att uttala sig angående vilka faktorer de anser att svenska företag 

efterlyser vid en utlandsetablering. Denna initiala Strategy Canvas syftar därmed till att 

fastställa Exportrådets strategiska profil i dagsläget. I examensarbetets slutsatser kommer en 

ny Strategy Canvas att presenteras som kommer att visa hur författarna till examensarbetet 

anser att Exportrådets strategiska profil bör se ut i framtiden baserat på empirin och analysen. 

 

På den vertikala axeln anges de konkurrensfaktorerna som identifierats och på den vertikala 

axeln anges till vilken grad som företaget, i det här fallet Exportrådet, investerar i dessa 

konkurrensfaktorer.  
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Figur 7 

 

 

Som redan nämnts kommer Strategy Canvas inte användas som ett analysverktyg utan endast 

som förklaringsmodell för att ge läsaren en bättre förståelse för i vilken strategisk position 

Exportrådet befinner sig i dag. Nedan följer en kort förklaring av vad som åsyftas med de 

olika konkurrensfaktorerna. 

 

Lokal kunskap: Förmågan att bibehålla en hög kunskapsnivå om Tyskland (marknaden, 

språket, affärskultur osv.) 

Kunskap om Sverige: Förmågan att bibehålla en hög kunskapsnivå om Sverige (språket, 

affärskultur osv.) 

Multi-market projekt: Förmågan att kunna samarbeta och kommunicera mellan kontoren. 

Exportrådet är representerat i över 60 länder vilket är en enorm fördel om man kan utnyttja 

den. 
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Branschkunskap: Förmågan att vara väl insatt i kundernas respektive branscher när relationen 

inleds. 

Säljförmåga: Förmågan att kunna sälja in en produkt eller tjänst efter en avklarad 

marknadsanalys. 

Marknadsanalys: Förmågan att genomföra en noggrann analys där man avgör om det finns en 

marknad för en produkt på den tyska marknaden. Ett brett begrepp som är anpassat efter 

kunderna. Kommer i examensarbetet att användas synonymt med marknadsundersökning. 

Förmedling av kontakter: Förmågan att kunna förmedla kontakter. Kan handla om allt från 

tjänsteleverantörer som genomför andra tjänster än Exportrådet till viktiga kontakter inom 

tyskt näringsliv och politik. 

Behålla personal: Förmågan att kunna behålla kompetent personal. Exportrådet är ett 

kunskapsföretag och därmed är det viktigt att behålla personalen så länge som möjligt för att 

ta tillvara på humankapitalet. 

Pris: Förmågan att kunna leverera högkvalitativa tjänster till ett bra pris.  

Övriga tjänster: Förmågan att kunna erbjuda övriga tjänster som ett svenskt företag i 

Tyskland skulle kunna efterfråga. Tjänster som Exportrådet i dag inte har som 

kärnkompetens, men skulle potentiellt skulle kunna erbjuda i framtiden. 

Support vid uppstart av bolag: Förmågan att bistå med relevant hjälp och kompetens vid 

bolagsbildning i Tyskland. 

Rykte: Förmågan att framstå som en organisation med ett gott rykte och underhålla detta. 

 

4.2 Presentation av företag i urvalsgrupp 
 

Nedan följer en kort presentation av företagen och dessa delas upp i kategori A-D beroende på 

deras relation till Exportrådet. I fortsättningen kommer även företagen och respondenterna att 

ha dessa benämningar i parentes i anslutning till referenserna för att tydliggöra respondentens 

relation till Exportrådet, exemplevis (namn, kategori, datum). Denna utformning av 

referenserna kommer även att användas i analysen. 
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4.2.1 Kategori A 

– Befintlig historisk relation men obefintlig relation under ett senare skede 

 

Richard Persson, Beijer Electronics: Etablerade sig i Tyskland 2002 och tog då hjälp av en 

svensk med tysk bakgrund för att starta dotterbolaget, men på grund av den byråkratiska 

processen som det innebär att starta dotterbolag tog de hjälp av Exportrådet i det praktiska 

arbetet med att starta detta vad avser de juridiska förhållandena i Tyskland. 

X1, underleverantör i bilindustrin: Gick in på den tyska marknaden och ville växa genom 

förvärv, anlitade Exportrådet för att hitta potentiella förvärv. Har i dag ett helägt dotterbolag 

på den tyska marknaden. 

Jakob Laurin, Smoke Free Systems: Har ett dotterbolag i Tyskland, men detta används endast 

för att kunna bedriva verksamheten, bolaget har ingen försäljningsverksamhet eller service 

utan det har de överlåtit till lokala partners. Exportrådet anlitades för att utföra en 

marknadsundersökning och identifierade potentiella kunder och bokade in de initiala 

säljkontakterna. 

Hugo Petit, 3Nine: Säljer produkter för luftrening inom oljeindustrin via ett dotterbolag på 

den tyska marknaden. Exportrådet utförde marknadsundersökningen åt 3Nine inför 

etableringen. 

Robert Ingvarsson, Janfire: Säljer pellets och utförde sin marknadsundersökning med hjälp av 

Exportrådet. Gick in i Tyskland 2007. 

 

4.2.2 Kategori B 

– Befintlig historisk relation samt befintlig relation under ett senare skede 

 

Ola Holmsved, Almondy: 1991 började Almondy att sälja tårtor på den tyska marknaden 

genom Unilever och 1996 grundade de sitt dotterbolag för att ta sig in i dagligvaruhandeln. 

Exportrådet var involverande i grundandet av dotterbolaget och har efter det haft en rad 

projekt med Almondy i olika företagssamverkansprojekt.  

Peter Krantz, Freshman: Har ett tyskt dotterbolag inom industriella luftrensningssystem som 

grundades 2006, men redan 1996 genomförde de en marknadsundersökning med Exportrådet, 

men ansåg då att det var för tidigt att ge sig in på marknaden och avvaktade tills 2006.  
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4.2.3 Kategori C  

– Obefintlig historisk relation samt obefintlig relation under ett senare skede 

 

Maria Schäder, Baby Björn: Startade försäljning i Tyskland 1965 och är i dag ett business to 

business företag utan egna affärer utan riktar endast in sig på återförsäljare. Har ingen relation 

till Exportrådet. 

X2 svensk möbeltillverkare: Relativt nya på den tyska marknaden och har i dag ett antal 

återförsäljare för företagets produkter. Har ingen relation till Exportrådet utan skötte 

marknadsanalysen och lanseringen internt. 

Anders Davidsson, Bong Ljungdahl AB: Förvärvade år 2000 den tyska marknadsledaren 

inom kuverttillverkning och driver det nu som ett helägt dotterbolag. Har ingen relation till 

Exportrådet utan använde sig av de befintliga kontakterna inom dotterbolaget för att få 

information om den tyska marknaden. 

Carl von Sydow, ITAB Shop Products: Har varit etablerade på marknaden under en lång tid 

via partners och återförsäljare av företagets entrélösningar. Förvärvade en tysk aktör och har 

nu dotterbolaget ITAB Hansa på den tyska marknaden. 

Victor Molander, Netigate: Tillhandahåller en tjänst för att göra undersökningar online. Har 

inget tyskt dotterbolag utan en filial som fungerar som säljbolag. 

X3, svensk hustillverkare: Har ingen relation till Exportrådet i Tyskland, men har använt sig 

av Exportrådet på den asiatiska marknaden. 

X4, leverantör inom processindustrin med ett tyskt dotterbolag. 

 

4.2.4 Kategori D  

– Obefintlig historisk relation men befintlig relation under ett senare skede 

 

Thomas Rosell, SVIA: Gick in på den tyska marknaden 2001, men har inget dotterbolag utan 

jobbar enbart med agenter. 2003 gjorde de en marknadsanalys för att bestämma den framtida 

strategin och denna analys utfördes av Exportrådet. 
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Per G Edliden, Fagerhult: 1976 startade verksamheten i Tyskland och har ett helägt 

dotterbolag. De tog kontakt med Exportrådet för att göra en marknadsanalys och utforma en 

ny strategi för den tyska marknaden. 

Alf Nilsson, Enoc System: Använde sig av Lars Weibull AB för marknadsundersökningen 

och partnersökningen vid etableringen i Tyskland, men inledde ett samarbete med Exportrådet 

under 2007 för att utföra en komplett marknadsanalys. 

Henrik Sandborgh, Alfa Laval: Har varit verksamma i Tyskland i över ett sekel och använde 

sig av Exportrådet för en marknadsanalys och partnersökning av ett specifikt produktområde 

på den tyska marknaden. 

 

4.3 Konkurrensfaktorer i industrin  
 

För att fördjupa relationerna med Exportrådets kunder och samtidigt leverera ett högre 

kunduppfattat värde har det i intervjuerna identifierats ett antal olika områden som kunderna 

tycker är viktiga. Dessa har redan presenterats i en första del av en Strategy Canvas (Kim et 

al, 2002) och förklaringen till dessa konkurrensfaktorer kommer nu att presenteras och hur 

dessa konkurrensfaktorer i förlängningen eventuellt kan leda till fördjupade kundrelationer. 

Som tidigare nämnts kommer det i referenserna att finnas en referens till vilken 

företagskategori (A-D) som respondenterna är i för att tydliggöra deras koppling till 

Exportrådet, dock kommer det inte att dras några generella slutsatser baserade på kategorierna 

då svaren ofta blir väldigt företagsspecifika.  

 

4.3.1 Lokal Kunskap och Kunskap om Sverige 

 

Ett av det mest frekvent återkommande svaren när det handlar om vilka kompetenser 

respondenterna letar efter i etableringsfasen utomlands är kunskap om den lokala marknaden.  

 

”Lokal representation är a och o och i andra hand kunskap om svenska företag och svensk 

affärskultur, och den där kombinationen har Exportrådet för de kan den lokala marknaden men 

också den svenska” (Per G Edliden, D, 2008-05-07) 
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Detta är något som även X1 på en svensk underleverantör i bilbranschen pekar på, han menar 

att Exportrådet inte sticker ut på något sätt när det gäller generell kompetens, utan att de mer 

har lokal kunskap och en förståelse för hur svenska bolag arbetar och vad de efterfrågar (A, 

2008-05-07). Detta kan också ses som en av Exportrådets främsta styrkor, att svenska företag 

känner sig bekväma med att ha en affärspartner utomlands som de facto är svensk men kan 

den lokala marknaden. Men Richard Persson på Beijer menar att om Exportrådet ska ha 

längre relationer med kunderna måste de ta in mer lokal kompetens och inte enbart förlita sig 

på utsända svenskar. Det går inte att ta in Backoffice-tjänster utan att verkligen ha lokal 

kompetens, det får inte råda någon tvekan om vad som ska göras när det inkommer ett papper 

från skattemyndigheten, om ett företag behöver en sådan tjänst kan de lika gärna ta in en lokal 

revisionsfirma (A, 2008-04-30) detta är något som även Ola Holmsved är inne på och menar 

att de skulle kunna tjäna mycket även i förhandlingslägen om de hade en eller ett par tyska 

konsulter anställda (B, 2008-05-09), även om Exportrådet behärskar den språkliga biten är det 

lättare för en tysk som förstår tysk affärskultur bättre att driva förhandlingar. Detta 

resonemang visar på den svåra situation som Exportrådet befinner sig i, de har god kunskap 

om den lokala marknaden men samtidigt finns det lokala aktörer som har en ännu större 

kompetens och kännedom om i det här fallet Tyskland. Men den lokala kompetensen blandat 

med den kunskapen om Sverige kan även omsättas i positiva termer för ett svenskt företag. 

Maria Schäder menar att stöd i frågor om lokala branschspecifika lagar och översättningar till 

det lokala språket är viktigt vid etablering internationellt och det är i sådana situationer 

Exportrådet kan vara behjälpliga (C, 2008-05-06). Anders Davidsson menar att när ett företag 

har kommit ett steg längre än etableringen och har ett fungerande dotterbolag på den lokala 

exportmarknaden försvinner behovet av Exportrådets tjänster i och med att det då är lättare att 

använda sig av cheferna för dotterbolagen som ofta har ett bättre kontaktnät om de ska ge sig 

vidare in på nya marknader. Som exempel nämner han att det skulle kännas konstigt om de 

skulle ge sig in på den ukrainska marknaden ge uppdraget åt en svensk firma istället för att ta 

kontakt med rysslandschefen och utnyttja hans kontakter (C, 2008-05-14). Carl von Sydow på 

ITAB Shop Products är inne på ett liknande resonemang, för om ett företag har ett fungerande 

dotterbolag har de tillräcklig lokal kunskap, men han säger även att de har använt sig av 

Exportrådet på andra marknader än den tyska för att hitta partners och att det troligtvis 

kommer att ske igen i framtiden när de ger sig in på nya marknader (C, 2008-05-13).  
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Sammanfattning: Den lokala kunskapen ansåg respondenter ur samtliga kategorier var en av 

Exportrådets kärnkompetenser. Det avvikande var att respondenten i kategori C ansåg att de 

redan hade en etablerad verksamhet i och med ett fungerande dotterbolag i Tyskland och 

därmed hade all relevant lokal kunskap internt. 

 

4.3.2 Branschkunskap 

 

När man har som främsta kompetens att göra marknadsanalyser, som är Exportrådets 

verksamhetsområde, är det viktigt att ha god kunskap om de olika branscherna kunderna 

verkar i. Detta är något som en del av respondenterna pekat ut som en av Exportrådet 

svagheter, Baby Björn använde sig inte av Exportrådet och Maria Schäder menar att de 

upplever att de själva kan sin bransch bättre än vad Exportrådet gör och därmed är det inte 

aktuellt på en marknad som Tyskland som ligger så pass nära geografiskt med 

hemmamarknaden Sverige (C, 2008-05-06). Men samtidigt är Exportrådet ett 

kunskapsintensivt företag där mycket av kunskapen hänger på personalen, och de har enligt 

Per G Edliden kanske inte de djupa branschkunskaperna men de har en bredd i kunskaperna 

som tillgodoser de önskemål som i alla fall Fagerhult hade. Vidare menar han att Exportrådet 

verkar ha hittat en modell för att överföra kunskap om branscher mellan konsulterna internt på 

ett tillfredställande sätt, istället för att endast slussa igenom konsulter utan 

kunskapsöverföring mellan dem (D, 2008-05-07). Även Alf Nilsson menar att det finns en 

god förmåga internt hos Exportrådet när det handlar om att fånga upp information om 

branschprodukter och ta till sig denna på ett bra sätt (D, 2008-05-09) och även Ola Holmsved 

var nöjd med den branschkunskap som Exportrådet hade (B, 2008-05-09). Förmågan att 

snabbt kunna plocka upp relevant kunskap om branschen menar Hugo Petit att Exportrådet 

var bra på i 3Nines fall (A, 2008-05-14). Henrik Sandborgh menar att Exportrådet inte hade 

någon branschkunskap från början, men att de var duktiga på att förvärva denna genom att 

prata med rätt folk i branschen (D, 2008-05-23). Det gemensamma för dessa respondenter var 

att ingen ansåg att Exportrådet från början hade en god branschkunskap utan att det var något 

som de snarare snabbt lyckades förvärva. Dessa åsikter delades dock inte av Richard Persson, 

som menade att mycket tid i Beijer Electronics arbete med Exportrådet gick förlorad på grund 

av att de var tvungen att lära konsulterna branschen, men att detta samtidigt hänger mycket på 

personalen och deras egna kunskaper (A, 2008-04-30). 
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Sammanfattning: Respondenterna från alla kategorier som haft en relation till Exportrådet (A, 

B och D) ansåg att Exportrådet är snabba på att lära sig kundernas specifika bransch. Det var 

endast en respondent ur kategori A som var missnöjd med Exportrådets förmåga att lära sig en 

specifik bransch och i kategori C ansåg att de kunde sin bransch bättre än Exportrådet. 

 

4.3.3 Säljförmåga 

 

I intervjuerna har det framkommit att Exportrådet är bra på att göra en initial marknadsanalys, 

men att de har svårare att följa upp dessa i en andra fas när det handlar om att sälja in 

produkten på marknaden ”de är väldigt bra på de här första stegen /…/ men sen tycker jag 

inte att de är duktiga säljare för produkten” (Jakob Laurin, A, 2008-05-06). Problemet när 

företag förväntar sig att Exportrådet ska sälja in produkten på marknaden är att det ligger 

utanför deras kärkompetensområde. Detta är något som även handelssekreteraren Johan 

Holmberg är medveten om, och han anser att det finns bättre alternativ när det handlar om 

försäljning och att öka försäljningen på den tyska marknaden och att Exportrådet snarare är 

duktiga på att avgöra om det finns en marknad för en produkt överhuvudtaget (2008-04-16). 

Detta är något som även Jakob Laurin påpekar, nämligen att Exportrådet inte är ett handelshus 

som ska bedriva försäljning och att de inte har bemannat sig som det heller, utan att de är 

duktiga startkonsulter (A, 2008-05-06). Alf Nilsson på Enoc System menar att säljförmåga 

handlar om branschkunskap och att de i en smal bransch har lättare att sälja in produkterna 

själva. 

 

”Den här branschen som vi håller på med är ju inte speciellt stor eller bred utan vi har en 

tämligen god egen kunskap om konkurrenter, kollegor och hur branschen ser ut, så får vi bara 

hjälp med att kartlägga strukturen för ett land och se vilka de starka aktörerna är inom 

återförsäljare och distributörer som finns så är vi kompetenta att köra arbetet själva. För oss som 

ett litet företag är det också mycket en resursfråga.” (Alf Nilsson, D, 2008-05-09) 

 

”Den typen av produkter som vi säljer, kan man inte sälja om man inte kan dem på djupet. De kan 

boka ett första möte och boka en säljkontakt ungefär samma som ett telemarketingföretag kan 

göra, men de kan aldrig fungera som vår partner. Deras konsulter skulle behöva en annan 

bakgrund och det skulle ta för lång tid för oss att träna dem” (Thomas Rosell, D, 2008-05-12) 
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Båda dessa citat visar på svårigheterna för Exportrådet att verka som ett säljande bolag, men 

att en lösning skulle kunna vara att göra som Ola Holmsved föreslår nämligen att plocka in ett 

par tyska konsulter som har lättare för att förhandla med de tyska distributörerna och 

återförsäljarna (B, 2008-05-09). Detta skulle visserligen inte lösa problemet om 

branschkunskap som även Ola Holsved tar upp som ett hinder då Exportrådet inte har 

tillräcklig kännedom om Almondys bransch, men som ett flertal av respondenterna pekar på i 

avsnittet om branschkunskap (kapitel 4.3.2), har Exportrådet förmågan att snabbt lära sig 

specifika branscher. Titti Lindell på Exportrådet håller med om att de ofta inte har så mycket 

branscherfarenhet, utan att de är mer engagerade och att det skulle behövas annan personal för 

att kunna sälja ordentligt på marknaden (2008-04-16). 

 

Sammanfattning: Det främsta argumentet som respondenterna, ur kategori B och D, lade fram 

som anledningen till att Exportrådet inte skulle vara bra säljkonsulter är den bristande 

branschkunskapen. Även respondenten ur kategori A som använt Exportrådet i en säljroll 

ansåg att de inte var bra, samtidigt som en annan respondent i kategori A ansåg att de inte bör 

ha en säljroll. En lösning som presenterades skulle kunna vara att plocka in ett par tyska 

konsulter för att förstärka Exportrådets möjligheter i förhandlingssistuationer. 

 

4.3.4 Marknadsanalys 

 

Flertalet av respondenterna pekade ut Exportrådets främsta kompetens som 

marknadsanalyserna i en initial fas vid etableringen utomlands. Jakob Laurin säger att 

anledningen till att Smoke Free Systems valde att etablera sig med hjälp av Exportrådet i 

Tyskland var att de hade goda erfarenheter av att jobba med dem och att ”det var ett bra och 

professionellt sätt att kolla av marknaden så att vi inte missade något” (A, 2008-05-06). 

Överlag var Smoke Free Systems väldigt nöjda med relationen med Exportrådet, men det 

fanns ingen anledning att fortsätta relationen efter etableringsfasen då de inte har någon 

personal i landet utan endast agenter och den tjänst de köpte in var de mycket nöjda med. Det 

goda utfallet har resulterat i att de använt sig av Exportrådet vid inträde på andra marknader 

(Jakob Laurin, A, 2008-05-06). Även Per G Edliden på Fagerhult pekar ut Exportrådets 

kärnkompetens som marknadsanalyser (D, 2008-05-07). Något som även X1 på en svensk 
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underleverantör i bilbranschen understryker att Exportrådets främsta styrka är att få en snabb 

överblick över hur marknaden ser ut samt kartläggningen av bolagen på marknaden. Dock 

visade det sig i efterhand att den marknadsanalysen Exportrådet gjorde var bristfällig i X1s 

fall och att de till slut hittade ett bolag som var en lämplig uppköpskandidat som inte fanns 

med på Exportrådets lista ”de är ju inte hundra procent kompletta, de har ju missat bolag och 

missat lite grejer och det är väl kanske något man får köpa, jag vet inte” (X1, A, 2008-05-

07). Utöver marknadsanalysen var uppdraget från Fagerhults sida även att presentera en 

strategiplan där slutsatsen var att de skulle växa genom förvärv, men vid tidpunkten för 

intervjun hade fortfarande inget bolag förvärvats på den tyska marknaden (Per G Edliden, D, 

2008-05-07). Dock kan detta bero på att analysen färdigställdes under hösten 2007 och att 

Fagerhult fortfarande letar efter en lämplig uppköpskandidat. Det bör tilläggas att Fagerhult 

redan hade en verksamhet i Tyskland när de köpte projektet av Exportrådet och målet med 

projektet var att återetablera verksamheten. Även Enoc System använde sig av Exportrådet i 

ett senare skede än etableringsfasen, och efter att en ny marknadsanalys presenterats gav de 

även uppdraget till Exportrådet att hjälpa till vid rekryteringen av personal lokalt i Tyskland 

(Alf Nilsson, D, 2008-05-09). Alfa Laval var nöjda med den marknadsanalysen som 

Exportrådet presenterade för dem och enligt Henrik Sandborgh var det en bra studie med en 

bra täckning av marknaden som sattes ihop på ett välstrukturerat sätt (D, 2008-05-23). 

 

Närheten till Tyskland rent geografiskt och att det ofta finns relevant kompetens internt i 

företagen gör att vissa företag väljer att genomföra marknadsanalysen själva, så var fallet för 

såväl Baby Björn, X3, X4, Netigate som Beijer Electronics när de gick in på den tyska 

marknaden (Victor Molander, C, 2008-05-15; Richard Persson, A, 2008-04-30; Maria 

Schäder, C, 2008-05-06; X3, C, 2008-05-16; X4, C, 2008-05-20). Beijer Electronics använde 

sig förvisso av Exportrådets tjänster, men då handlade det framförallt om den juridiska 

aspekten hur de skulle gå till väga vid uppstarten av ett företag i Tyskland och anskaffandet 

av lokaler och inte själva marknadsanalysen som skedde med hjälp av interna kompetenser. 

Även Freshman hade relevant kompetens internt när de skulle etablera sig på den tyska 

marknaden och utnyttjade kontakter för att få relevant kompetens till det nystartade 

dotterbolaget (Peter Krantz, B, 2008-05-19). I efterhand anser Almondy att de kunde ha 

använt sig av Exportrådet i en större utsträckning och även under en längre tid för att göra nya 

marknadsundersökningar för se hur försäljningen kunde förbättras och även hitta nya 

delmarknader, men för ett relativt litet företag blir det en kostnadsfråga och således valde 
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Almondy bort detta (Ola Holmsved, B, 2008-05-09). Även 3Nine pekar på att de kunde ha 

haft en längre kontakt men då främst när det gäller stegen innan etableringen, att ur ett mer 

analytiskt perspektiv se till marknadspotentialen och olika etableringsstrategier (Hugo Petit, 

A, 2008-05-14). 

 

Sammanfattning: Respondenterna i kategorierna A och D var de som köpt in 

marknadsanalyser. De flesta var nöjda med utfallet, men det fanns företag från såväl kategori 

A som D som var missnöjda och ansåg att marknadsanalysen inte varit kompletta.. Den 

främsta anledningen till att respondenterna, främst ur kategori C, inte valt att använda sig av 

Exportrådet är att de ansåg sig ha relevant kunskap internt för att genomföra en 

marknadsanalys av den tyska marknaden. 

 

4.3.5 Förmedling av kontakter 

 

Exportrådet hjälper bland annat företag att komma i kontakt med agenter och återförsäljare på 

de lokala marknaderna, detta är något som Smoke Free Systems till en viss del använde sig av 

då de hittade agenter på den tyska marknaden. Exportrådet satte även företaget i kontakt med 

Handelskammaren i Tyskland när Smoke Free Systems ville hyra lokaler och komma i 

kontakt med advokater och revisorer (Jakob Laurin, A, 2008-05-06). Baby Björn använde sig 

inte av Exportrådet, men något som de pekade ut som värdefulla kontakter som Exportrådet 

skulle kunna erbjuda var expertiskunskap om lokala lagar, branschspecifika regler och lokala 

testinstitut (Maria Schäder, C, 2008-05-06). 

 

”Det finns ingen som kan alltid tillräckligt bra men Exportrådet är den här paraplyorganisationen 

som svenskt näringsliv tycker jag behöver när man ska etablera sig utomlands, de har 

kärnkompetenserna att göra utredningsarbetet och analysarbetet för en liten firma och ta hand om 

allt administrativt och juridiskt in house, och räcker inte deras tjänster till så har de ju ordnat de 

ändå genom någon underkonsult eller någon partner” (Per G Edliden, D, 2008-05-07) 

 

Citatet visar att även om Exportrådet inte har alla kompetenser internt, kan de ändå förmedla 

vissa kontakter som kunderna efterfrågar, något som även Peter Krantz anser att Exportrådet 

är bra på (B, 2008-05-19). Dock pekar X1 ut att Exportrådet kanske inte har de personliga 
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kontakterna på företag som exempelvis McKinsey har därigenom kan erbjuda direktkontakt 

med ledningen. X1 menar vidare att Exportrådet inte heller ska fokusera för mycket på att 

knyta kontakter med jurister och advokater utan att de ska fokusera på att vara de lokala 

konsulterna som hjälper till vid etableringen (A, 2008-05-07). Food from Sweden är ett 

projekt som drivs av Exportrådet för att främja svensk livsmedelsindustri utomlands. I detta 

projekt ingår Almondy, och Ola Holmsved (B) är mycket nöjd med projektet och menar att 

det finns mer för Exportrådet att göra med företagssamverkan. 

 

”Flera företag som går ihop och gör något gemensamt gentemot den tyska marknaden som är 

mycket svår att komma in på då det är mycket stora spelare som är här och då gäller det att ha ett 

bra koncept och visa upp sig på ett bra sätt och det görs bra av Exportrådet” (Ola Holmsved, B, 

2008-05-09) 

 

Framförallt pekar Ola Holmsved på att Exportrådet borde uppmärksamma mindre företag som 

är på väg in på marknaden i en större utsträckning, för den gruppen har det gjorts för lite de 

senaste åren och det är svårt för små företag att ställa upp på Sverigeveckor och likande om de 

inte får uppbackning och stöd både före, under och efter en sådan mässa (B, 2008-05-09). 

 

Freshman har tagit kontakt med Exportrådet för att få hjälp med rekrytering av säljare till den 

tyska marknaden, något som de har erfarenhet av från andra marknader där de använt 

Exportrådet för att hitta personal för när Exportrådet sätter ut annonser är det fördelaktigt då 

deras logga drar till sig bra människor som är lagda åt entreprenörhållet (Peter Krantz, B, 

2008-05-19). Hugo Petit menar att 3Nine kan komma att använda sig av Exportrådet i 

framtiden när det gäller rekrytering av personal då det är svårt för ett företag i Sverige att ha 

koll på lokal kompetens när de ska rekrytera till dotterbolaget i Tyskland, och han anser att 

detta är en tjänst som inte är fullt utvecklad inom Exportrådet (A, 2008-05-14).  

 

Sammanfattning: Exportrådet är enligt respondenter i samtliga kategorier bra på att förmedla 

kontakter för tjänster som de internt inte kan utföra och även rekrytering till de tyska 

dotterbolagen nämndes som positiv enligt respondenter i kategori A och B. Dock var svaren 

väldigt spridda i kategori A då det rådde delade meningar om Exportrådet överhuvudtaget bör 
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förmedla kontakter. Den enda som hade erfarenhet av specifika branschfrämjande projekt var 

ur kategori B och ansåg att detta var något som Exportrådet bör vidareutveckla. 

 

4.3.6 Behålla kompetent personal 

 

Exportrådet har en hög omsättningshastighet på personalen, något som flera av 

respondenterna fått uppleva. Richard Persson var inte särskilt nöjd över att vid kontakten med 

Exportrådets franska kontor fått byta projektledare tre gånger under ett halvår (A, 2008-04-

30). Den höga personalomsättningshastigheten är något Exportrådet försöker jobba med, och 

enligt Titti Lindell har Exportrådet blivit bättre på detta. Hon menar att den limiterade faktorn 

är att det finns begränsade karriärmöjligheter inom organisationen, då hierarkin endast består 

av tre steg, och det är ett klart problem för ett kunskapsföretag att endast behålla personalen i 

ett par år men att det blivit bättre de senaste åren (2008-04-16). Just avsaknaden av erfarenhet 

menar även Ola Holmsved saknas på Exportrådet och han menar att de skulle kunna tjäna 

mycket på att lyfta in ett par äldre konsulter, gärna tyskar, för att få lite mer ”know-how” till 

organisationen eller i alla fall starta ett samarbete med en tysk konsultfirma.  

 

”Ibland framstår det lite grann som att det är mycket engagerade unga svenska ekonomer och 

marknadsförare som jobbar stenhårt och gör jättebra saker men know-how saknas lite grann” 

(Ola Holmsved, B, 2008-05-09) 

 

Detta är även ett problem i de längre relationerna då konsulterna inte stannar tillräckligt länge 

för att skapa en långsiktig relation och just det att det ofta är orutinerade konsulter var något 

som SVIA märkte i deras projekt med Exportrådet då till och med projektledaren byttes under 

tiden för projektet (Thomas Rosell, D, 2008-05-12). Exportrådet har mycket ung personal 

men detta är något som respondenterna menar inte behöver vara enbart negativt. 

 

”Mycket oerfaren personal är väl det ryktet som figurerar, mycket unga nyutexaminerade som gör 

sina första år där. Hungriga och kanske ser saker på ett nytt sätt som inte heller är fel, så det är 

lite tveeggat.” (Robert Ingvarsson, A, 2008-05-13) 
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Men samtidigt bidrar Exportrådets kunder till den höga personalomsättningen då ett flertal av 

respondenterna anställde konsulten som jobbade med dem från Exportrådet till 

tysklandsverksamheten (Hugo Petit, A, 2008-05-14; Ola Holmsved, B, 2008-05-09). 

 

Sammanfattning: Respondenterna i kategori A, B och D identifierade att Exportrådet 

har problem med en hög personalomsättning och att detta kan påverka relationen 

negativt. Samtidigt pekade dock en av respondenterna i kategori A på att detta inte alltid 

behöver vara negativt.  

 

4.3.7 Multi-market projekt 

 

Enligt Jakob Laurin har Exportrådet en väl fungerande modell som de applicerar mellan de 

olika kontoren och är duktiga på att förmedla denna modell mellan de olika kontoren i olika 

länder, och det har passat Smoke Free Systems väldigt bra (A, 2008-05-06). Fagerhult har 

använt sig av Exportrådet på ett flertal olika marknader under ett flertal år och enligt Per G 

Edliden har samarbetet mellan kontoren blivit bättre och bättre genom att Exportrådet gjort 

om sin regionsindelning och strategi för att kunna möta företag som behöver hjälp på flera 

marknader samtidigt (D, 2008-05-07). Detta är något som även Alf Nilsson menar har 

fungerat väldigt bra, och han framhåller framförallt kontoren i Östeuropa som duktiga på att 

samarbeta med varandra (D, 2008-05-09) och Almondy lyfter fram Österrike och Schweiz 

som två kontor med ett väl fungerande samarbete (Ola Holmsved, B, 2008-05-09). I 

Freshmans arbete med Exportrådet hade de tidigare använt sig av kontoret i Norge, och då såg 

handelssekreteraren till att vidarebefordra kunskapen de hade om Freshman där till kontoret i 

Tyskland (Peter Krantz, B, 2008-05-19). Alfa Laval var inte lika nöjda med samarbetet 

mellan kontoren, när de körde ett multi-market projekt skulle den amerikanske 

handelssekreteraren vara koordinator för projektet, något som inte fungerande helt perfekt 

(Henrik Sandborgh, D, 2008-05-23). 

 

Kvaliteten på tjänsterna vid de olika kontoren varierar mycket och detta är något som 3Nine 

märkt även om de inte har kört några multi-market projekt med Exportrådet. Hugo Petit 

menar att kvaliteten har varierat mycket beroende på vilket kontor de har använt sig av, men 

att de generellt är nöjd med det arbete som det tyska kontoret gjorde (A, 2008-05-14), något 
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som även underströks av Beijer Electronics Richard Persson (A, 2008-04-30). Även Henrik 

Sandborgh pekar på att det är en varierande kvalitet på kontoren, men att Alfa Laval var 

mycket nöjda med det jobb som Exportrådet i Tyskland gjorde åt dem (D, 2008-05-23). 

 

Sammanfattning: Respondenterna ur samtliga kategorier som haft kontakt med Exportrådet 

ansåg att det finns en fungerande modell för kunskapsöverföring mellan kontoren, dock fanns 

det även respondenter som inte ansåg att modellen fungerade (A och D). Vidare upplevde 

respondenter ur samma kategori ( A och D) att kvalitetsskillnaderna mellan kontoren är för 

stora. 

 

4.3.8 Prisvärdhet 

 

Enligt Thomas Rosell var priset en av de främsta anledningarna till att de valde att arbeta med 

Exportrådet (D, 2008-05-12). Även i Alfa Lavals fall var det en ren prisfråga, de valde mellan 

Exportrådet och en privat aktör på den amerikanska marknaden och valde Exportrådet på 

grund av att de var mycket billigare. Alfa Laval använde USA som en testmarknad och var 

nöjda med utfallet och fortsatte därefter att använda Exportrådet på ett flertal marknader, 

däribland Tyskland (Henrik Sandborgh, D, 2008-05-26). Enoc System anser att trots att det 

handlar om ganska mycket pengar fick de mycket och väl underbyggt material, men i 

slutändan handlar det om vilket utfall kunden får baserat på materialet. Enoc System hade lite 

blandade resultat i sitt arbete med Exportrådet, på den franska marknaden blev det inget 

konkret utfall utan det blev en ren kostnad men samtidigt var de nöjda med det jobb som 

Exportrådet gjorde åt dem i Tjeckien, Polen, Holland och Tyskland (Alf Nilsson, D, 2008-05-

09). Löpande småprojekt kan bli kostsamma, något som Freshman upplevde på den danska 

marknaden, och Peter Krantz menar att Exportrådets prissättning inte är helt kostnadseffektiv 

och att han gärna skulle se att prisvärdheten förbättrades men att marknadsundersökningarna 

och de konkreta uppdragen dock är prisvärda (B, 2008-05-19). X2 på en svensk 

möbeltillverkare menar att det alltid är en kompromiss mellan hastighet och kostnad, och i 

deras fall var det mer effektivt att sköta marknadsundersökningen internt med stöd av folk i 

organisationen med god kännedom om marknaden än att använda sig av Exportrådet (C, 

2008-04-28). En specifik tjänst som Hugo Petit pekade på var prisvärd är de så kallade BOP-

tjänsterna som är subventionerade (A, 2008-05-14) 
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Sammanfattning: Ur respondenterna i kategori D var priset den främsta anledningen till att de 

valde att arbeta med Exportrådet. Men de löpande projekten kan bli kostsamman enligt en 

respondent i kategori B och i kategori C nämndes att det var mer kostnadseffektivt att utföra 

tjänsterna internt. 

 

4.3.9 Övriga tjänster 

 

I de fall som respondenterna köper in tjänster från tredje part (dvs. att de inte gör det internt 

eller köper det från Exportrådet) handlar det främst om löner, bokföring och redovisning 

(3Nine, A; Janfire, A; Fagerhult, D). X1 förvärvade ett bolag som sedan blev deras 

dotterbolag och i förvärvsfasen köpte de in jurister och skatterevisorer (A, 2008-05-07). X2 

köper in PR och marknadsföringstjänster eftersom de ansåg att det var för tidskrävande att 

göra det själv plus att marknadsföring och PR är väldigt marknadsspecifikt vilket innebär att 

det är svårt att jobba med PR i Tyskland från Sverige (C, 2008-04-28). Janfire köper in 

marknadsföring lokalt och skulle kunna tänka sig att köpa in löner, bokföring och 

marknadsföring från Exportrådet om de skulle erbjuda dessa tjänster (Robert Ingvarsson, A, 

2008-05-13). Just löner och bokföring är tjänster som de internt inom Exportrådet anser att de 

skulle kunna erbjuda för att skapa längre relationer med företaget (Titti Lindell, 2008-04-16), 

men samtidigt finns det svårigheter i det tyska regelverket då det är förbjudet att arbeta med 

exempelvis juridiska tjänster och revision om företagets personal inte har den relevanta 

utbildningen och är registrerad och godkänd i Tyskland. Detta är anledningen till att 

Handelskammaren hellre jobbar med sitt kontaktnät av jurister och revisorer istället för att 

försöka utföra dessa tjänster internt (Göran Svensson, 2008-05-09).). Henrik Sandborgh på 

Alfa Laval menade att Exportrådet vid behov skulle kunna hjälpa till med utformningar av 

strategier och implementeringen av dessa i svenska bolag i Tyskland (D, 2008-05-23). 

Netigate har valt en annan strategi där de försöker att göra så mycket som möjligt internt och 

enligt Victor Molander skulle det krävas en väldigt specifik uppgift som de inte behärskade 

internt för att han skulle överväga att ta kontakt med Exportrådet (C, 2008-05-15). 

 

Sammanfattning: Respondenter ur kategorierna A, C och D köpte in tjänster från tredje part, 

och respondenter ur kategori A skulle kunna tänka sig att köpa in vissa av dessa tjänster om 

Exportrådet utförde dem. En respondent i kategori D menade att Exportrådet även skulle 
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kunna tillhandahålla tjänster som syftar till att utforma och implementera strategier för tyska 

dotterbolag. 

 

4.3.10 Support vid uppstartande av dotterbolag 

 

Almondy använde sig av Exportrådet för att få hjälp vid uppstartandet av ett dotterbolag i 

Tyskland för att kunna ge sig in på dagligvaruhandeln (Ola Holmsved, B, 2008-05-09), och 

det är i dessa projekt som Exportrådet får utnyttja sin lokala kunskap om hur de juridiskt 

skulle gå tillväga vid uppstartandet av ett dotterbolag. Även Beijer Electronics tog hjälp av 

Exportrådet för att få råd och hjälp i frågor som rörde det paraktiska arbetet vis uppstartandet 

av dotterbolaget i Tyskland. Peter Krantz menar att Exportrådets främsta kompetens inte 

enbart är inom marknadsanalyser utan att de även är mycket duktiga på vidare 

etableringsåtgärder, som exempelvis bolagsbildning för att etablera en plattform på en 

utländsk marknad (B, 2008-05-19). 

 

4.3.11 Rykte 

 

Den statliga kopplingen ser de flesta som positiv då den kan hjälpa till att öppna dörrar lokalt 

och även ger ett seriösare intryck (Hugo Petit, A, 2008-05-14; Robert Ingvarsson, A,  2008-

05-13; Thomas Rosell, D, 2008-05-12; Per G Edliden, D, 2008-05-07).  

 

”Exportrådet, vid den tidpunkten (läs 3-4 år sedan), upplevde jag som oerhört kantigt och svårt att 

kommunicera med. Exportrådet har, som jag ser det, förändrat sig oerhört mycket de senaste 3-4 

åren mycket mera flexibelt och det går att arbeta med dem i dag” (Alf Nilsson, D, 2008-05-09) 

 

Men i dag anser Alf Nilsson att Exportrådet har ett bra rykte och även han menar att den 

statliga kopplingen kan hjälpa till att öppna dörrar, främst i det gamla östblocket (D, 2008-05-

09). Även internt anser de att den statliga kopplingen är positiv för Exportrådet, då den ger 

förtroende för verksamheten (Titti Lindell, 2008-04-16) och det är som såväl Göran Svensson 

(2008-05-09) som Per G Edliden (D, 2008-05-07) påpekar, att det är en statlig koppling och 

inte en statlig organisation, utan de har en klar näringslivsprofil. X2 menar att det finns många 

statliga bolag som gemene man uppskattar och att den statliga kopplingen inte är negativ (C, 

2008-04-28). Generellt verkar Exportrådet ha ett bra rykte hos respondenterna och X2 menar 
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vidare att det är bland de första organisationerna som företag tänker på när de vänder sig 

utomlands tillsammans med konsulat och Handelskammaren (C, 2008-04-28). Men det finns 

givetvis de som anser att Exportrådet har ett lite sämre rykte 

 

”Det är väldigt blandat måste jag säga. Jag tycker att det finns en grupp, däribland vi själva, som 

var nöjda med det jobbet som gjordes då och en del som har ett väldigt gott rykte. Men samtidigt 

finns det de som säger att det där, det ger ingenting. Man måste göra det själv och det finns en 

ganska utbredd åsikt att man inte kan ge bort den typen av jobb utan att man måste göra mycket 

av jobbet på egen hand” (Thomas Rosell, D; 2008-05-12) 

 

Exportrådets rykte varierar även med vilken marknad det handlar om, kvaliteten är inte 

likadan på Exportrådets olika kontor, utan är väldigt marknadsberoende (Richard Persson, A, 

2008-04-30). Fagerhult har använt sig av Exportrådet i ett flertal år och har ett väldigt gott 

rykte och de har varit nöjda med utfallet av de tjänster som de köpt genom åren, en fördel som 

Per G Edliden pekar på är att Fagerhult är välkända inom Exportrådet och minskar därmed 

startsträckan för nya projekt (D, 2008-05-07). Ola Holmsved jobbade tidigare på Exportrådet 

innan han började på Almondy och var även den på Exportrådet som hade hand om det 

projekt som Almondy köpte in från Exportrådet. Han menar att Exportrådet under de senaste 

tio åren har utvecklats till att ha en tydligare konsultprofil och att de numera har separerat det 

statliga uppdraget från konsultverksamheten på ett mycket klarare sätt. Detta anser han är 

mycket mer professionellt och därmed har även kommunikationen gentemot kunderna 

förbättrats (B, 2008-05-09).  

 

Sammanfattning: Respondenter ur samtliga kategorier menar att Exportrådet har ett gott rykte 

och att den statliga kopplingen inte påverkar ryktet negativt. Dock finns det givetvis 

respondenter som ansåg att Exportrådets rykte var sämre, men majoriteten var positivt 

inställda. 

 

4.4 Svenska Handelskammaren i Tyskland 
 

Handelskammaren ställer sig aningen kritisk till Exportrådets försök att utöka sin 

tjänsteportfölj för att arbeta mer med svenska företag som är etablerade på den tyska 

marknaden, på frågan om hur samarbetet med Exportrådet fungerar svarar Handelskammarens 

VD Göran Svensson: 
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”Det har fungerat bra i alla år och det fungerar fortfarande bra, men vi har ju tangerat syftet med 

uppsatsen de senaste åren i frågan i sig om Exportrådet ska ändra sin strategi, från att stödja 

svenska exportföretag till att också försöka samarbeta med svenska företag i Tyskland. Enligt min 

uppfattning bör det inte vara deras uppgift för då uppstår en onödig konfliktsituation för ett litet 

land som Sverige”. (Göran Svensson, 2008-05-09) 

 

Göran Svensson menar vidare att det är viktigt med klart definierade roller för Exportrådet 

och Handelskammaren och han menar att det finns goda möjligheter till ett utökat samarbete 

mellan de bägge organisationerna och att det funnits diskussioner om detta i ett flertal år, men 

att diskussionerna just nu befinner sig i ett stilleståndsläge (2008-05-09). Ledningarna för 

organisationerna har enligt Göran Svensson definierat vart gränserna mellan dem går, och han 

anser att det skulle vara olyckligt om dessa gränser rubbades. Handelskammarens främsta 

syfte, och det som framförallt skiljer dem från Exportrådet är att de har en mer nätverkande 

roll genom sin medlemsverksamhet. Men trots att de inom såväl Handelskammaren som 

Exportrådet anser att det finns klart definierade gränser för de olika verksamheterna är det 

ibland svårt för utomstående att förstå skillnaderna mellan dem.  

 

”Ibland så har man ju sagt att man inte riktigt förstår den uppdelningen mellan Svenska 

Handelskammaren och Exportrådet och jag skulle se det som positivt om det fanns ett joint venture 

eller liknande” (Ola Holmsved, B, 2008-05-09).  

 

Men ett flertal av respondenterna menar att deras företag inte skulle profitera från ett utökat 

samarbete mellan svenska företag på den tyska marknaden, utan att det snarare handlar om att 

bygga upp ett eget nätverk av tyska kontakter (Alf Nilsson, D, 2008-05-09; Richard Persson, 

A, 2008-04-30). Baby Björn har ett visst utbyte med svenska företag, men egentligen 

efterfrågar de inte något ytterligare nätverk av svenska företag då det inom handeln inte finns 

så många svenska aktörer på den internationella marknaden (Maria Schäder, C, 2008-05-06). 

Beijer Electronics anställer endast tyskar i Tyskland för att företaget ska få en lokal profil och 

det är anledningen till varför de inte ser ett medlemskap I Handelskammaren som något som 

skulle gynna verksamheten i Tyskland (Richard Persson, A, 2008-04-30). Handelskammaren 

har en social roll, men trots att Freshman är medlemmar anser de inte att de får ut mycket av 

det medlemskapet då det mest är frukostar och träffar som de egentligen inte har tid med. 

Dock har de använt sig av Handelskammarens kontaktnät med jurister då de skulle kontrollera 

avtalen med företagets säljare (Peter Krantz, B, 2008-05-19). Även X3 menar att det kan vara 
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bra i ett tidigt skede att träffa andra svenskar som finns i landet, men att det inte genererar 

särskilt mycket affärer utan att det mest är en social verksamhet som de deltar i vid mån av tid 

men att även det har ett värde (C, 2008-05-16) Fagerhult däremot tycker att 

Handelskammaren skulle kunna erbjuda ett intressant nätverk med andra företag, något som 

de har goda erfarenheter av ifrån sin verksamhet i Polen (Per G Edliden, D, 2008-05-07). 

 

Sammanfattning: Oberoende av kategori såg inte respondenterna något värde med ett utökat 

nätverk av svenska företag, med undantag för en respondent i kategori D. Respondenterna 

pekar snarare på att det är viktigare med ett välutvecklat tyskt nätverk. 
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5. Analys 
I följande kapitel presenteras analysen baserat på den insamlade empirin satt i en teoretisk 

kontext utifrån examensarbetets teoretiska referensram. Utgångspunkten kommer att vara 

modellen som författarna till examensarbetet presenterade i kapitel 3.6 och de olika delarna 

av modellen kommer att analyseras med hjälp av de konkurrensfaktorer som framkommit i 

empirins Strategy Canvas, dessa konkurrensfaktorer kommer att användas som underrubriker 

för att tydliggöra kopplingen mellan empirin och analysen för läsaren. 

5.1 Total Customer Solution 
 

Det centrala i positionen TCS är att skapa en bättre förståelse för kunderna och därmed skapa 

djupare kundrelationer genom att anpassa företagets produkt eller tjänst för att bättre passa 

företagets kunder. Baserat på den information som framkommit i intervjuerna kommer 

utgångspunkten för examensarbetet att vara en position som är i TCS, för att visa på vilka 

olika sätt Exportrådet kan förändra sitt förhållningssätt till sina kunder för att skapa djupare 

relationer med dem. De konkurrensfaktorer som kommer att användas för att illustrera detta är 

Marknadsanalys, Lokal kunskap och Support vid uppstartande av bolag. Som tidigare nämnts 

kommer inte Metrik eller Experiment och Feedback att användas i analysen. 

 

Figur 8 

 

 

5.1.1 Marknadsanalys 

 

Syftet med en position i TCS är att flytta fokusen från produkten eller tjänsten som företaget 

erbjuder till att sätta relationen till kunderna i första hand och därmed anpassa företagets 

värdekedja till att passa kundernas preferenser bättre. Det viktiga är att hela företagets kedja 

tillför värde till kunden och att anpassa företagets produkter eller tjänster efter kundernas 

preferenser (Hax et al, 2001). Ur Exportrådets synvinkel handlar det om att anpassa sina 
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kärnkompetenser till kundernas preferenser för att på så sätt se till att varje del av kedjan 

tillför värde till kunderna. De kärnkompetenser som respondenterna har identifierat hos 

Exportrådet är marknadsanalysen och den lokala. Efter att ha valt den strategiska positionen 

TCS är nästa steg i Deltamodellen den Adaptiva Processen, denna syftar till att koppla 

samman strategi och utförandet av denna. Den adaptiva Processen är uppdelad i tre olika delar 

där den första är operationell effektivitet. Operationella effektiviteten i Exportrådets fall 

handlar framförallt om hur väl underbyggt och korrekt som marknadsanalysen de presenterar 

för kunderna är, för att på så sätt maximera värdeerbjudandet till kunderna genom att anpassa 

värdekedjan som i det här fallet är korrelationen mellan marknadsanalysen och verkligheten. 

Utfallet av intervjuerna var en aning blandad, ett flertal av respondenterna pekade på 

marknadsanalysen som Exportrådets kärnkompetens och var nöjda med utfallet av tjänsten 

och menade att den var mycket professionellt utförd, men samtidigt fanns det de kunder som 

var mindre nöjda. Bland de kunderna som inte var helt nöjda med utfallet av tjänsten 

återfanns bland annat XI som menade att marknadsanalysen var bristfällig och att Exportrådet 

missat en del bolag som hade varit relevanta för företaget att känna till, även Fagerhults 

marknadsanalys har än så länge inte resulterat i något konkret utfall i form av något förvärv 

(X1, A, 2008-05-07; Per G Edliden, D, 2008-05-07). Exemplen ovan visar på att Exportrådet 

marknadsanalyser kan förbättras i enighet med operationell effektivitet, det vill säga att 

producera och leverera bättre marknadsanalyser. Detta kan te sig som en något enkel slutsats, 

men återigen är det Exportrådets kärnkompetens och för att vara en konkurrenskraftig aktör 

på marknaden måste de leverera väl underbyggda och korrekta marknadsanalyser. Nästa del i 

den Adaptiva Processen är Customer Targeting, som enligt Hax et al (2001) syftar till att 

fördjupa relationen till kunderna genom att öka informationsutbytet och därmed kunna såväl 

marknadsföra sig bättre gentemot kunderna som att leverera en bättre produkt eller tjänst. Ur 

denna aspekt är de svar som Ola Holmsved (B, 2008-05-09) gav på frågan om 

marknadsanalysen användbara. Han menade att Exportrådet skulle kunna ha förlängt 

relationen mellan Almondy och Exportrådet genom att göra nya marknadsundersökningar, 

och på så sätt se hur de kunde förbättra försäljningen och även hitta nya delmarknader. Detta 

skulle ge Exportrådet en möjlighet att såväl fördjupa relationen till kunden genom den ökade 

kunskapen de får om ett företag genom att arbeta med dem över en längre tidsperiod, samt 

även ett ökat informationsutbyte mellan de båda företagen. Ola Holsved pratar om en förlängd 

relation efter det att marknadsanalysen gjorts, men det finns även sätt för Exportrådet att 

fördjupa relationen med kunderna innan de genomfört en marknadsanalys. Hugo Petit anser 

att även 3Nine skulle kunna ha haft en längre kontakt med Exportrådet innan etableringen för 
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att ur ett mer analytiskt perspektiv tittat på marknadspotentialen och framförallt olika 

etableringsstrategier (A, 2008-05-14). Här blir skiljelinjerna mellan marknadsanalysen och 

eventuella etableringsstrategier samt marknadspotential en aning oklara då de i grova drag 

kan överlappa varandra. Men klart är ändå att Hugo Petit anser att det finns möjligheter att 

förlänga Exportrådets relationer till företagets kunder genom att ha en längre kontakt med 

dem innan en eventuell etablering på den tyska marknaden. Det sista steget i den Adaptiva 

Processen är det som kallas innovationsfasen. Även denna del syftar till utbytet av 

information för att integrera kunderna i utvecklandet av produkter för att på så sätt motsvara 

kundernas förväntningar på en tjänst bättre. Enligt Lane (2008) bygger effektiv innovation på 

fyra grundpelare; fortsatta investeringar, disciplinerad inställning, brett perspektiv samt att 

arbeta mot samma mål. I Exportrådets fall är det framförallt viktigt med ett brett perspektiv 

samt att arbeta mot samma mål. Det breda perspektivet syftar i Exportrådets fall till att inte 

alltid följa samma modell vid utförandet av marknadsanalyserna utan att se till 

branschspecifika element och inkludera dessa i analysen. Även i denna fråga är det viktigt 

med ett nära samarbete med kunderna för att få så mycket information som möjligt, vilket 

leder in till nästa punkt nämligen att arbeta mot samma mål. Att ha klara mål från såväl 

kunden som företaget förbättrar kommunikationen, och detta är något som skulle ha kunnat 

minska de svårigheter som Beijer Electronics upplevde med Exportrådet, nämligen att de 

kände att mycket tid gick förlorad på grund av bristande branschkunskap (Richard Persson, A, 

2008-04-30). Detta skulle ha kunnat minskas om informationsutbytet hade varit bättre samt 

om gemensamma mål hade slagits fast i enighet med Lane et als (2008) teori om effektiv 

innovation. Då skulle utfallet av tjänsten korrelera bättre med förväntningarna på densamma.  

 

5.1.2 Lokal kunskap och Support vid uppstartande av bolag 

 

När det handlar om den lokala kunskapen som respondenterna pekat på som ytterligare en av 

Exportrådets kärnkompetenser, handlar mycket om att det underlättar informationsutbytet 

mellan ett svenskt företag som ska ge sig in på den tyska marknaden om de har en svensk 

samarbetspartner med lokal kunskap. Ur Deltamodellen är detta applicerbart på en TCS 

position, då syftet enligt Hax et al (2001) är att öka bindningen mellan företaget och 

kunderna. Den lokala kunskapen är främst applicerbar på den Adaptiva Processen ur ett 

Customer Targeting perspektiv då det främst handlar om ett förhållningssätt till kunderna som 

just kunderna efterfrågar. Bland annat menar Per G Edliden att den lokala representationen 
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blandat med kunskapen om svensk affärskultur är det som utmärker Exportrådet (D, 2008-05-

07). Peter Kratz menar att Exportrådet besitter bra kunskap om hur ett företag bör etablerara 

en plattform på den tyska marknaden (B, 2008-05-19). Maria Schäder anser att Exportrådet 

kan vara till hjälp när det handlar om att förstå och tolka lokala lagar och även vid rena 

översättningar (C, 2008-05-06). Men den svenska kopplingen är även det som en del av 

respondenterna pekar på som en svaghet när det gäller kontakten med en tredje part på den 

tyska marknaden. Richard Persson menar att begränsningen ligger i att Exportrådet inte har 

några tyskar anställda utan helt förlitar sig på utsända svenskar vilket försvårar kontakten 

vidare från Exportrådet till intressenter på den tyska marknaden (A, 2008-04-30). Ola 

Holmsved är inne på ett liknande resonemang, men pekar mer på lösningen för vad som 

skulle kunna såväl fördjupa som förlänga relationen mellan Exportrådet och deras kunder. 

Han menar att Exportrådet skulle kunna profitera från att ta in ett par tyska konsulter på 

Exportrådet. Detta menar han skulle underlätta vid förhandlingar på kunders vägnar som 

Exportrådet utför (B, 2008-05-09). Att anställa en eller ett par tyska konsulter passar då väl in 

i Customer Targeting då det underlättar informationsutbytet i hela värdekedjan och inte enbart 

mellan kund och företag. Detta skulle även kunna leda till att den operationella effektiviteten 

höjs internt, i enighet med Hutt et al (2006), då de ökar informationsutbytet internt genom att 

plocka in någon från den lokala marknaden och därmed interagera med de som redan finns på 

Exportrådet vilket då enligt Hutt et al (2006) skulle kunna leda till interna nätverkseffekter 

som främjar den operationella effektiviteten. Detta sker genom att de ökar antalet 

direktkontakter inom ett nätverk, i det här fallet internt inom Exportrådet, för att genom dessa 

kontakter öka informationsspridningen och därmed kunna utveckla bättre lösningar för 

kunderna genom den ökade informationen som är tillgänglig (Hutt et al, 2006). 

 

5.2 Djupare kundrelationer 
 

Att skapa djupare kundrelationer är nästa steg i modellen som författarna till examensarbetet 

skapat. Djupare kundrelationer syftar här främst till hur ett företag kan fördjupa kunskapen 

om dess kunder och samtidigt öka informationsutbytet mellan företaget och dess kunder. 

Hansen et al (2008) presenterar en ekvation för att beräkna det kunduppfattade värdet 

CPV=(∑Bi)/(∑Si) som kommer att vara utgångspunkten för detta avsnitt. Det kommer inte att 

presenteras några konkreta siffror, utan kapitlet kommer framförallt att baseras på de teorier 
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som ligger bakom variablerna. Dessa variabler kommer att förklaras med hjälp av 

Exportrådets konkurrensfaktorer Branschkunskap och Behålla kompetent personal. 

 

5.2.1 Branschkunskap och Behålla kompetent personal 

 

I det föregående kapitlet har det delvis behandlats hur Exportrådet kan knyta djupare 

relationer med kunderna. Hansen et al (2008) menar att det inom service och tjänstebranschen 

finns stora vinster i att utbyta information med företagets kunder och vara flexibel för deras 

önskemål. Detta informationsutbyte syftar till att minska informationsasymmetrin som 

normalt sett finns mellan företaget och dess kunder och därmed även oron från köparen av 

tjänsten avseende kvaliteten på den. Det som framförallt är relevant när det gäller Exportrådet 

är om de kan minska adoptionskostnaderna mellan kunderna och Exportrådet. Detta skulle 

kunna uttryckas som att ju bättre branschkunskap som Exportrådet besitter, desto bättre kan 

de förstå kundernas behov och därmed skulle ett ökat informationsutbyte även kunna leda till 

en mer effektiv relation (Hansen et al, 2008). Såväl kunderna som Exportrådet skulle kunna 

profitera från ett utökat informationsutbyte avseende branscher för att inlärningsfasen om 

kunderna skulle kortas ner ännu mer och därmed skulle även adoptionskostnaderna minska 

och Exportrådet skulle kunna svara på förändringar i branscherna snabbare genom ett ökat 

informationsutbyte (Hansen et al, 2008). Just inlärningsförmågan avseende branscher har 

dock ett flertal respondenter pekat ut som en av styrkorna med Exportrådet (Alf Nilsson, D, 

2008-05-09; Per G Edliden, D, 2008-05-07; Hugo Petit, A, 2008-05-14). Men samtidigt är en 

av svagheterna hos Exportrådet just kunskapen om branscher, något som de även är medveten 

om internt på Exportrådet (Titti Lindell, 2008-04-16). Richard Persson menar att mycket tid 

gick förlorad i arbetet med Exportrådet på grund av bristande kunskap om branschen (A, 

2008-04-30), och detta hänger också ihop med att Exportrådet har en relativt hög 

personalomsättningshastighet på Exportrådet vilket gör att kunskap om branscher går förlorad 

när personal slutar. Informationsutbytet om branscher måste även förbättras internt för att 

minska gapet mellan kundernas förväntningar på branschkunskap och Exportrådets faktiska 

branschkunskap, även om de verkar ha hittat en relativt fungerande modell för att överföra 

kunskap internt. Den gemensamma nämnaren är att det ofta inte finns en tillräcklig kunskap 

initialt om branscherna utan att det är något som de från Exportrådets sida får förvärva vid de 

flesta nya kundkontakterna, men detta är något som Exportrådet skulle kunna kommunicera 
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tydligare gentemot kunderna för att i enighet med Hansen et als (2008) teori om att utbyta 

såväl positiv som negativ information för att främja relationen. Avsaknaden om 

branschkunskap kan delvis förklaras av att Exportrådet har mycket ung personal, något som 

ett flertal av respondenterna nämnt (Robert Ingvarsson, A, 2008-05-13; Ola Holmsved, B, 

2008-05-09; Thomas Rosell, D, 2008-05-12). Detta kan också vara anledningen till varför 

Exportrådets konsulter snabbt lär sig nya branscher, både Ola Holmsved och Robert 

Ingvarsson påpekar att de som jobbar på Exportrådet ofta arbetar mycket och kan på grund av 

sin avsaknad av erfarenhet tackla problem på ett nytt sätt, men det medför givetvis också 

problem i de längre relationerna med kunder om personalen inte finns kvar. Omvandlingen 

från humankapital till strukurkapital är något som är viktigt för ett kunskapsintensivt företag 

och Exportrådet bör finna en modell för överföringen av branschkunskap mellan 

medarbetarna och inte enbart förlita sig på att personalen ska ha förmågan att ständigt lära sig 

nya branscher.  

 

5.3 Högre kunduppfattat värde 
 

Modellen visar de tre variablerna som ett företag enligt Hansen et al (2008) har till förfogande 

för att påverka det kunduppfattade värdet. Denna modell kommer att vara utgångspunkten i 

detta kapitel, men mindre vikt kommer att läggas vid informationsutbytet då detta redan 

behandlats i kapitel 5.2.1.  

 

Figur 10 
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(Hansen et al, 2008, sid. 213) 

 

De konkurrensfaktorer som kommer att användas för att illustrera de olika sätt Exportrådet 

kan använda för att påverka det kunduppfattade värdet är Rykte, Övriga tjänster samt 

Säljförmåga. 

 

5.3.1 Rykte 

 

När Hansen et al (2008) gjorde sin studie konstaterade de hur ett företags rykte påverkar 

kundernas beslut vid köp av tjänster och de identifierade två områden som gynnas speciellt 

mycket av ett gott rykte. Det första är marknaden i övrigt och de potentiella kunderna som 

finns, vilket i Exportrådets fall skulle motsvara svenska företag som funderar på en utländsk 

etablering, och de som redan har etablerat sig utomlands. Här menar Hansen et al (2008) att 

ett gott rykte kan få ett värdeerbjudande se bättre ut än vad det egentligen är eftersom 

förväntningarna och det uppfattade kundvärdet höjs genom det goda ryktet. När 

respondenterna tillfrågades om Exportrådets rykte var den initiala reaktionen positiv och att 

de hade ett gott rykte (Per G Edliden, D, 2008-05-07; X2, C, 2008-04-28; Ola Holmsved, B, 

2008-05-09), men samtidigt pekade Thomas Rosell på ett annat rykte som säger att 

Exportrådet inte ger så mycket konkret utfall (D, 2008-05-12). Detta kan jämföras med vad 

respondenterna svarade på frågan om de var nöjda med den marknadsanalys som Exportrådet 

levererat till dem. Även här var den initiala reaktionen positiv och de var nöjda med det 



 69

material som Exportrådet sammanställt för dem. Som i fallet med X1, där den initiala 

reaktionen var positiv, men allteftersom intervjun fortsatte framkom det att han egentligen 

inte var helt nöjd med marknadsanalysen (A, 2008-05-07). Detta är ett exempel på hur ett gott 

rykte kan förbättra värdeerbjudandet utan att produkten, i det här fallet marknadsanalysen, är 

lika bra som kunden hade föreställt sig i enighet med Hansen et al (2008) teori om att ryktet 

påverkar det kunduppfattade värdet. 

 

Vidare menar Hansen et al (2008) att ju bättre rykte ett företag har, desto större är förtroendet 

mellan kund och leverantör och dessutom minskar de så kallade övervakningskostnaderna 

mellan parterna ju mer förtroende de har för varandra. Författarnas egna undersökningar har 

visat att Exportrådet är en organisation som generellt sett har ett gott rykte bland svenska 

företagare. Det som påverkar Exportrådets rykte mest är dess statliga koppling och 

respondenterna uppfattade denna som positiv eftersom den ger ett officiellt och seriöst 

intryck, något som kan vara mycket hjälpsamt när det gäller att öppna dörrar och komma fram 

till rätt person. (Hugo Petit, A, 2008-05-14; Robert Ingvarsson, A, 2008-05-13; Thomas 

Rosell, D, 2008-05-12; Per G Edliden, D, 2008-05-07; Alf Nilsson, D, 2008-05-09). Titti 

Lindell på Exportrådet kommenterar också den statliga kopplingen och menar att den är 

positiv eftersom den skapar just förtroende för Exportrådets verksamhet (2008-04-16) vilket 

Hansen et al (2008) pekar ut som en viktig faktor när det kommer till hur de ska levererar ett 

högre uppfattat kundvärde. Dock har även många uttryckt att de inte uppfattar Exportrådet 

som en helstatlig organisation eftersom de har en klar näringslivsprofil (Per G Edliden, D, 

2008-05-07). Ola Holmsved på Almondy, som själv har jobbat på Exportrådet, menar att den 

processen som har skett de tio senaste åren, nämligen att Exportrådet har anamma en tydligare 

konsultprofil och separera den statliga verksamheten tydligare ifrån den icke-statliga, har gett 

organisationen ett positivt och professionellt rykte (B, 2008-05-09).  Fagerhult hyser även de 

ett stort förtroende för Exportrådet, de har under årens lopp köpt tjänster av en rad olika 

kontor och detta i sin tur har lett till att det blir lättare för Fagerhult att slå sig in på nya 

marknader eftersom de kan vända sig till det lokala Exportrådskontoret och veta att de i sin 

tur har fått all tillgänglig information om Fagerhult och dess bransch. Eftersom Fagerhult och 

Exportrådet känner sig trygga med varandra minskar de övervakningskostnaderna som 

Hansen et al (2008) talar om drastiskt. Tidigare har det även konstaterat att inte samtliga 

respondenter håller med om att Exportrådet har ett helt fläckfritt rykte, Thomas Rosell på 

SVIA (D, 2008-05-12) talar om hur vissa svenska företagare anser att Exportrådets jobb inte 

ger så mycket och att det är arbetsuppgifter som måste utföras internt. Även kvalitén på 
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tjänsterna mellan de olika kontoren diffar för mycket enligt vissa för att de ska kunna ha ett 

klockrent rykte (Rickard Persson, A, 2008-04-30). Enligt Hansen et al (2008) finns risken att 

kunderna söker nya relationer med konkurrenter ifall den nuvarande samarbetspartnerns rykte 

inte är bra. Dock resulterar ett bra rykte däremot i att potentiella kunder inte letar lika aktivt 

när de söker efter en ny samarbetspartner. Detta verkar även stämma överens med svenska 

företag som vill etablera sig på den tyska marknaden, X2 menar hur Exportrådet generellt sett 

är den första samarbetspartnern en svensk företagare tänker på när de har planer på att 

etablera sig utomlands (C, 2008-04-28), och kan även indikera att sökandet efter alternativ 

inte är utbredd, något som Hansen et al (2008) påpekar är resultatet av ett gott rykte. 

 

5.3.2 Övriga tjänster och säljförmåga 

 

Den sista variabeln som enligt Hansen et al (2008) påverkar det kunduppfattade värdet är 

flexibilitet och enligt dem handlar detta begrepp om hur bra en tjänsteleverantör är på att 

anpassa sig till kundernas behov ifall dessa avviker ifrån det vanliga erbjudandet eller 

behovet.  Ifall kunden uppfattar sin tjänsteleverantör som flexibel och bra på att reagera på 

förfrågningar som inte täcks av det vanliga erbjudandet minskar relationens initierings- och 

övervakningskostnader eftersom kunden har ett större förtroende för leverantören och 

slutresultatet blir ett högre kunduppfattat värde. I kapitel 1.1 beskrivs vilka tjänster som ingår 

i Exportrådets basutbud. Inom de företagsspecifika affärsutvecklingsprojekten erbjuder de 

tjänster som kartläggning av marknader, sökning av distributörer eller återförsäljare, 

bolagsbildning, rekrytering samt säljstöd och marknadsföring av produkter och tjänster. 

Under intervjuerna med de olika företagen tillfrågades respondenterna om vilka tjänster de 

köper eller skulle vilja köpa ifrån tredje parter i Tyskland. De svar som angavs var exempelvis 

löner, bokföring, redovisning, marknadsföring och juridisk expertis (3Nine, A; Janfire, A; 

Fagerhult, D; X1, A; X2, C). När författarna diskuterade Exportrådets situation i Tyskland 

med beslutsfattarna på kontoret i Berlin kom de fram till att en möjlighet till at skapa djupare 

relationer med svenska företag som har en befintlig verksamhet i Tyskland vore att utöka sin 

tjänsteportfölj och erbjuda tjänster som just löner och bokföring (Johan Holmberg, 2008-04-

16; Titti Lindell, 2008-04-16). Frågan om hur flexibel Exportrådet i Tyskland uppfattas av 

sina kunder kan beskrivas genom att bland annat analysera hur bra Exportrådet är på att 

anpassa sitt tjänsteutbud till företag som har en befintlig verksamhet i Tyskland. Både Robert 

Ingvarsson på Janfire och Maria Schäder på Baby Björn (A, 2008-05-13; C, 2008-05-09) 
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skulle kunna tänka sig att samarbeta med Exportrådet i Tyskland ifall de skulle erbjuda 

tjänster som löner, bokföring och/eller marknadsföring. Dock betonar Maria Schäder att 

Exportrådet i så fall skulle behöva uppfylla de särskilda juridiska krav som finns lokalt (C, 

2008-05-09). Dessa krav är även anledningen till att Svenska Handelskammaren i Düsseldorf 

hellre rekommenderar en extern jurist eller revisor till sina kunder när de får en sådan 

efterfrågan (Göran Svensson, 2008-05-09).   

 

Resultaten av intervjuerna har visat att en majoritet av kunderna anser att Exportrådet är bra 

på att genomföra och leverera marknadsanalyser. Dock är vissa kunder inte helt övertygade 

om att de är lika bra på att sälja in de specifika produkterna vilket för många svenska 

företagare är ett viktigt steg mot att etablera sig i Tyskland. ”De är väldigt bra på de här 

första stegen /…/ men sen tycker jag inte att de är duktiga säljare för produkten” (Jakob 

Laurin, A, 2008-05-06). Alf Nilsson på Enoc Systen och Thomas Rosell på SVIA menar att 

oftast krävs en mycket god branschkunskap för att sälja in en produkt och att det därmed blir 

en uppgift de helst tar på sig själv som företagare (D, 2008-05-09; D, 2008-05-12). Johan 

Holmberg på Exportrådet tillägger själv att det finns bättre alternativ när det handlar om 

själva säljandet och att Exportrådet snarare är duktiga på att avgöra om det finns en marknad 

för en produkt överhuvudtaget (2008-04-16). Därmed kan, enligt Hansen et al (2008), 

Exportrådet betraktas som en organisation som i vissa fall motsätter sig snabba förändringar i 

efterfrågan vilket i detta fall betyder övergången ifrån att genomföra marknadsundersökningar 

till att sälja in en specifik produkt eller tjänst. Risken finns att Exportrådet därmed blir ansedd 

som mindra värdeskapande av kunderna. Ett annat område där de får positiv kritik angående 

sin flexibilitet är förmågan att snabbt ta åt sig kunskap om kundernas specifika branscher (Per 

G Edliden, D, 2008-05-07, Alf Nilsson, D, 2008-05-09, Ola Holmsved, B, 2008-05-09). 

Eftersom branschkunskap var en av de viktigaste konkurrensfaktorerna som nämndes i 

intervjuerna är den förmågan Exportrådet visar i sammanhang med att kunna ta åt sig kunskap 

när det gäller att lära sig kundernas branscher snabbt ett bra tecken på Hansen et als (2008) 

teori om att en flexibel tjänstleverantör skapar ett högre kunduppfattat värde. 

 

 

5.4 Nätverkseffekter 
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I det föregående kapitlet har det redogjorts för hur Exportrådet kan höjda det kunduppfattade 

värdet, detta är något som såväl Hansen et al (2008) som Tseng et al (2007) menar även kan 

leda till nätverkseffekter. Tseng et al (2007) menar vidare att det finns två variabler för att 

höja det kunduppfattade värdet, antingen genom att reducera kostnaderna eller höja det totala 

kundvärdet. De konkurrensfaktorerna som kommer att användas i det här kapitlet för att 

tydliggöra hur Exportrådet kan uppnå nätverkseffekter är: Pris, Förmedling av kontakter och 

Multi-market projekt. 

 

5.4.1 Handelskammaren och Förmedling av kontakter 

 

Genom att följa de steg som presenterats i det föregående kapitlet (5.3) om hur ett företag kan 

leverera ett högre kunduppfattat värde, kommer det här kapitlet att se till hur Exportrådet kan 

höja det totala kundvärdet för att höja värdet på nätverket. De medel ett företag har för att öka 

nätverkets stand-alone värdet är, enligt Tseng et als (2007), att addera tjänster och förbättra 

kommunikationen mellan medlemmarna i nätverket. Syftet med att höja stand-alone värdet är 

att generera ett högre kunduppfattat värde, då det enligt Tseng et al (2007) krävs ett positivt 

kunduppfattat värde för att medlemmar ska stanna kvar i ett nätverk. Exportrådets befintliga 

nätverk består av företagets kunder och närstående intressenter och en av dessa intressenter 

som de i dag har ett befintligt samarbete med är Handelskammaren. Handelskammarens roll i 

Tyskland är att verka som svenska företags intresseorganisation i Tyskland, vilket innebär att 

de är en form av lobbyingorganisation som de svenska företagen kan använda sig av för att 

föra fram sina åsikter till tyska myndigheter. Vidare har Handelskammaren även ett 

välutbyggt nätverk av jurister och skatterådgivare som Exportrådet i dagsläget till viss del 

saknar, men som de funderar på att inkludera i sin tjänsteportfölj. För att undvika en onödig 

konkurrenssituation mellan de bägge organisationerna, samt svårigheterna i Tyskland att 

verka som jurist eller skatterådgivare (Göran Svensson, 2008-05-09) skulle det vara önskvärt 

att även Exportrådet kunde knyta detta nätverk till sig, vilket även skulle öka stand-alone 

värdet i såväl Handelskammarens som Exportrådets nätverk i enighet med Tseng et als (2007) 

teori. Just ett delat nätverk skulle även innebära att de undviker en intressekonflikt mellan 

Handelskammaren och Exportrådet då, som Göran Svennson påpekar, Handelskammarens 

främsta syfte är att arbeta med etablerade företag på den tyska marknaden och Exportrådet att 

bistå med hjälp i etableringsfasen. Gränserna mellan Exportrådet och Handelskammaren är i 

dagsläget svåra för utomstående att definiera, och istället för att profilera de båda 
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organisationerna tydligare var för sig, kan de istället göra som Ola Holsved förslår (2008-05-

09) att ingå ett joint venture liknande partnerskap för att följa kunderna från etableringsfasen 

till när de har etablerat sig på den tyska marknaden. I dagsläget finns det en lucka mellan 

etableringsfasen tills företagen verkligen är etablerade som Exportrådet och 

Handelskammaren tillsammans kan fylla. Nätverket som här åsyftas är Handelskammarens 

nätverk av skatterådgivare och jurister, kombinerat med Exportrådets kännedom om den tyska 

marknaden ur ett rent marknadsperspektiv då företag ofta har behov av hjälp i ett tidigt skede 

på marknaden avseende såväl lokala marknadskunskap som kontakter med jurister och 

skatterådgivare. Detta är vad Tseng et al (2007) skulle kalla för en vertikal integration som 

syftar till att öka det totala nätverksvärdet.  

 

Ett utökat samarbete mellan de svenska företagen på den tyska marknaden är ingenting som 

de flesta av respondenterna efterfrågar (Alf Nilsson, D, 2008-05-09; Richard Persson, A, 

2008-04-30; Maria Schäder, C, 2008-05-06; Peter Krantz, B, 2008-05-19). De enda som var 

av en avvikande åsikt var Per G Edliden på Fagerhult (D, 2008-05-07) som menar att ett 

utökat nätverk med svenska företag skulle kunna vara intressant och X3 som menar att det i 

ett tidigt skede kan vara trevligt i ett tidigt skede att träffa andra svenskar som finns lokalt (C, 

2008-05-16). Däremot menar Ola Holmsved (B, 2008-05-09) att det finns mer att göra när det 

handlar om branschfrämjande projekt. Almondy är med i ett projekt som kallas Food from 

Sweden som syftar till att främja den svenska livsmedelsindustrin i Tyskland, 

branschfrämjande projekt finns mer för Exportrådet att göra. Framförallt pekar Ola Holmsved 

på mindre företag som är i den initiala fasen av att ge sig in på exportmarknaden specifikt 

skulle behöva mer uppbackning och stöd och då gärna i form av branschfrämjande projekt 

såväl före, under som efter etableringen (B, 2008-05-09). Dessa branschfrämjande projekt är 

något som skulle ha en stor potential för Exportrådet att utveckla, då det skulle leda till 

nätverkseffekter ur såväl kundernas perspektiv som Exportrådets perspektiv. Exportrådet 

skulle kunna knyta fler kunder till sig om de genomförde fler branschfrämjande projekt, och 

samtidigt skulle kunderna få ett utökat kontaktnät på den tyska marknaden vilket skulle leda 

till ett högre nätverksvärde även för dem. Detta är framförallt intressant för företag som inte 

varit verksamma på den tyska marknaden särskilt länge eller som precis är i etableringsfasen. 

Att genomföra fler branschfrämjande projekt skulle leda till nätverkseffekter ur såväl Hansen 

et als (2008) synsätt, då det skulle öka intresset för Exportrådet vilket skulle locka fler kunder, 

som Tseng et al (2007) då det höjer värdet på nätverket att utöka det med allianser. 
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5.4.2 Multi-market projekt och Förmedling av kontakter 

 

Ytterligare ett nätverk som i dag i inte är fullt utnyttjat är det mellan Exportrådets olika kontor 

runt om i världen. Enligt respondenterna finns det en fungerade modell på Exportrådet när det 

handlar om samarbete mellan de olika kontoren (Jakob Laurin, A, 2008-05-06, Per G Edliden, 

D, 2008-05-07, Alf Nilsson, D, 2008-05-09, Ola Holmsved, B, 2008-05-09, Peter Krantz, B, 

2008-05-19) men samtidigt pekar Hugo Petit på den varierande kvaliteten mellan de olika 

kontoren som något som kan förbättras (A, 2008-05-14). Tseng et al (2007) menar att ett 

företag uppnår en större effekt om de utökar nätverket till flera olika geografiska platser, 

något som Exportrådet har stora möjligheter att göra genom att knyta de olika kontoren ännu 

närmare varandra och därmed utöka nätverket geografiskt. Detta är något som säkerligen ett 

flertal av företagen som ger sig ut på exportmarknaden skulle uppskatta då de ofta är 

verksamma på olika marknader och därmed har kontakt med ett flertal av Exportrådets 

kontor. Bland respondenterna hade Smoke Free Systems (A), Fagerhult (D), Enoc System 

(D), Almondy (B), Freshman (B), Alfa Laval (D) och 3Nine (A) använt sig av Exportrådet på 

ett flertal olika marknader. Då dessa kunder använder sig av Exportrådet på ett flertal olika 

marknader är det viktigt att förbättra denna modell och utöka samarbetet mellan kontoren för 

att minska inlärningstider om branscher och kunskap om kunderna. Detta skulle effektivisera 

arbetet för såväl Exportrådet som dess kunder, vilket då skulle leda till att nätverksvärdet ökar 

i enighet med Tseng et als (2007) teori om horisontell integration. 

 

Tseng et al (2007) pekar även på att en horisontell integration genom förvärv eller allianser, 

detta är något som behandlats tidigare avseende vilka övriga tjänster Exportrådet kan erbjuda. 

Vidare nätverk som Exportrådet skulle kunna utveckla är det som tidigare berördes avseende 

ett utökat samarbete med Handelskammaren, men även det som listats under Förmedling av 

kontakter i det empiriska materialet. Här pekar bland annat Per G Edliden (D, 2008-05-07) på 

Exportrådets förmåga att förmedla kontakter till tjänster som Exportrådet själva inte 

behärskar. Just dessa tjänster, såsom jurister och revisorer, är något som Exportrådet skulle 

kunna utnyttja samma nätverk som Handelskammaren har för att på så sätt ha fungerande och 

etablerade färdiga kontakter. Detta är visserligen tvärtemot vad X1 (A, 2008-05-07) ansåg då 

han menar att Exportrådet enbart bör fokusera på etableringsfasen, men ett utökat kontaktnät 

är något som såväl kunder som Exportrådet skulle kunna profitera från och då i synnerhet 

företag som är nyetablerade i Tyskland. Dessa tjänster kan vara viktiga för ett företag som 
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precis etablerat sig i Tyskland och det är i denna fas som det finns en lucka mellan 

Exportrådet och Handelskammaren som borde fyllas. Exportrådet verkar främst för att hjälpa 

till vid etableringen och Handelskammaren tar hand om de svenska företagen som redan är 

etablerade, men i uppstartfasen finns det en lucka där Exportrådet skulle verka mer för att 

hjälpa dess företag att knyta relevanta kontakter och eventuellt utföra vissa administrativa 

tjänster, som behandlats tidigare i analysen, åt dem. 

 

5.4.3 Pris 

 

För att ha en längre relation med företagen på den tyska marknaden bör Exportrådet se över 

sin kostnadsstruktur för löpande projekt, något som Peter Krantz (B, 2008-05-19) menar kan 

förbättras då löpande projekt lätt kan bli kostsamma. Detta är det sättet som Exportrådet kan 

knyta längre relationer på och därmed komma förbi endast den initiala etableringsfasen. 

Respondenterna menar att de projekt de har haft med Exportrådet har varit prisvärda, och då 

åsyftas i första hand marknadsanalyser och partnersökningar. Kostnadsstrukturen för ett 

nätverk är enligt Tseng et al (2007) viktig, då kostnaden för att ta del av ett nätverk inte får 

överstiga nyttan. Respondenterna menar att marknadsanalyserna och de konkreta projekten är 

prisvärda (Thomas Rosell, D, 2008-05-12; Alf Nilsson, D, 2008-05-09; Peter Krantz, B, 

2008-05-19), men att det är i de längre relationerna som kostnaderna blir för höga. Om 

Exportrådet skapar ett utökat nätverk av exempelvis skatterådgivare och jurister är det viktigt 

att de får till en kostnadseffektiv lösning för att attrahera medlemmar. Detta gäller även om de 

skulle utöka sin tjänsteportfölj till att erbjuda administrativa tjänster såsom löneadministration 

och bokföring. Värdet på det utökade nätverket måste överstiga kostnaderna för att 

medlemmarna ska stanna i nätverket (Tseng et al, 2007). 

 

5.5 Attrahera nya kunder 
 

Det har i de föregående kapitlen i analysen redogjorts för hur Exportrådet skulle kunna 

fördjupa kundrelationerna för att därmed kunna leverera ett högre kunduppfattat värde. Enligt 

Hansen et al (2008) genererar ett högt kunduppfattat värde en positiv spinoffeffekt i och med 

att kunderna därmed ökar sin positiva ryktesspridning i form av word-of-mouth. Detta 

beroende på att folk som rekommenderar ett företag i större utsträckning är mer noggranna 

med vilka de rekommenderar eftersom de i slutändan även sätter sitt egna rykte på spel. De 
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företag som har ett gott word-of-mouth upplever även att kunderna i mindre utsträckning letar 

efter alternativ. Detta är något som gäller för Exportrådet då, som X2 påpekade, att 

Exportrådet är den första organisationen ett företag tänker på när de vill etablera sig utomland 

(C, 2008-04-28).  

 

Tseng et al (2007) menar att nätverkeffekter kan genereras genom att man höjer värdet på 

nätverket genom att höja det kunduppfattade värdet. Om Exportrådet skulle utöka sitt 

befintliga nätverk genom ett närmare samarbete med Handelskammaren skulle detta vara ett 

exempel på horisontell integration i ett nätverk och förhoppningen är att genom detta utökade 

nätverk genererar ett högre kunduppfattat värde till kunderna, vilket skulle leda till word-of-

mouth i enighet med Hansen et al (2008). Dock var ett flertal av respondenterna negativa till 

Handelskammarens befintliga verksamhet som har en mer social roll, men det som här åsyftas 

är Handelskammarens nätverk av revisorer och jurister. Ola Holmsved (B, 2008-05-09) 

pekade på ett annat nätverk som skulle kunna höja det kunduppfattade värdet nämligen 

branschfrämjande projekt, som skulle tillföra värde för såväl kunder som Exportrådet vilket 

skulle kunna generera nätverkeffekter  
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6. Slutdiskussion 
I det följande kapitlet drar författarna till detta examensarbete slutsatser utifrån de analyser 

som gjordes i föregående kapitel. Kapitlet inleds med en ny version av Exportrådets Strategy 

Canvas där den framtida önskade strategiska positionen visualiseras.  

6.1 Slutsatser 
 

Syftet med denna studie var att beskriva ifall fördjupade kundrelationer kan leda till 

nätverkseffekter. Genom att kombinera modeller om kundrelationer och nätverkseffekter har 

författarna skapat en egen modell och använt denna för att analysera det material som 

insamlades genom att intervjua olika svenska företagare. Vidare används Kim et als (2002) 

modell Strategy Canvas för att visualisera den strategiska positionen fallföretaget Exportrådet 

har i nuläget och i denna slutdiskussion kommer författarna presentera en ny Strategy Canvas 

där de visar vilken strategisk position Exportrådet borde anamma i framtiden.  

 

Figur 11 
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Modellen visar att Exportrådets framtida, önskade position skiljer sig ifrån den nuvarande på 

ett antal viktiga punkter.  Det har förklarats hur viktigt det är för Exportrådet att anpassa sina 

kärnkompetenser till kundernas preferenser och i analysen identifierade författarna till detta 

examensarbete de kärnkompetenser som Exportrådet besitter: den lokala kunskapen och 

marknadsanalyserna. 

 

6.1.1 Utveckla kärnkompetenserna 

 

Lokal kunskap är en egenskap Exportrådet gärna lyfter fram själva (se 1.1) och intervjuerna 

har även de visat att det är en kompetens som efterfrågas av svenska företagare i kombination 

med kunskapen om Sverige. Förmågan att vara en svensk aktör i utlandet som även kan agera 

konkurrenskraftigt mot lokala aktörer har dock visat sig vara riskfyllt i vissa fall när det 

kommer till att etablera kontakter med tyskar. En slutsats som kan dras, är att de borde 

försöka höja den lokala kunskapen och kompetensen att kunna etablera kontakter med tredje 

parter. För att kunna agera konkurrenskraftigt på detta sätt på den tyska marknaden krävs det 

att de talar flytande tyska och framför allt är mycket väl förtrogen med den tyska 

affärskulturen. En slutsats är därmed att Exportrådet skulle kunna anställa tyska konsulter där 

ett kriterium skulle vara att de talar svenska vilket skulle vara nödvändigt för att möjligöra ett 

effektivt, internt informationsutbyte mellan de anställda. Om Exportrådet gör detta samtidigt 

som de bibehåller den höga kunskapen om Sverige (vilket i detta fall är de svenska 

konsulterna) kan det interna informationsutbytet mellan de anställda leda till interna 

nätverkseffekter som främjar den operationella effektiviteten.  

 

Marknadsanalyser är Exportrådets mest beställda tjänst och samtidigt som de flesta kunderna 

är överens om att de analyser de beställt har varit välgjorda påpekar ändock andra att de inte 

har varit helt nöjd med det som levererats. Vidare har ytterligare andra kunder nämnt att de 

hade velat utvidga tidsramen på marknadsanalyserna. Baserat på dessa uttalanden drar 

författarna slutsatsen att Exportrådet borde förbättra sin strategiska position inom 

marknadsanalyser genom att både höja kvalitén och försöka sälja in längre analysprojekt. Det 

sistnämnda handlar om att anpassa analysprojekten till kundernas förändrade behov under de 

olika faserna av etableringen vilket förhoppningsvis leder till att Exportrådet binder kunderna 
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till sig under en längre period. Överlag är det viktigt för Exportrådet att vidare anpassa sina 

tjänster till kundernas specifika behov under dessa olika faser. Författarna föreslår även att 

Exportrådet försöker förbättra sin strategiska position inom säljförmåga eftersom det har 

framkommit att respondenterna inte anser att Exportrådet har någon större kompetens när det 

kommer till detta steg. Säljförmåga handlar i detta fall som sagt om att sälja in en produkt 

eller tjänst efter en avklarad marknadsanalys där de har identifierat potentiella tyska kunder 

och intressenter. Intervjuerna har visat att detta skulle vara ytterligare ett sätt att anpassa 

tjänsteportföljen efter kundernas behov och därmed skapa längre och djupare kundrelationer. 

Respondenterna pekade ofta på att de måste vara väl införstådd med det tyska språket och 

affärskulturen om de ska lyckas med att sälja in en produkt i Tyskland. Tidigare drogs 

slutsatsen hur Exportrådet skulle kunna dra nytta av att anställa svensktalande tyska konsulter 

och deras kompetens inom språket och affärskulturen skulle även kunna användas för att höja 

säljkompetensen på Exportrådet. Författarna drar slutsatsen att om Exportrådet lyckas med att 

implementera dessa åtgärder och därmed förbättrar sin strategiska position inom lokal 

kunskap, marknadsanalyser och säljförmåga finns det en god möjlighet att skapa djupare 

relationer med kunderna, leverera ett högre kunduppfattat värde och skapa interna 

nätverseffekter. 

 

6.1.2 Strategiska förändringar 

 

En fråga var om ifall skulle kunna skapa längre relationer med sina kunder genom att utöka 

sin portfölj med tjänster som löner, bokföring, revision eller juridisk expertis. Intervjuerna 

visade på att det finns en efterfrågan på dylika tjänster och att Exportrådet mycket väl skulle 

kunna vara ett alternativ om de erbjöd dessa tjänster. Men samtidigt fanns det ett visst tvivel 

angående deras kompetens att utföra vissa tjänster, framförallt eftersom det finns starka 

lagliga barriärer när det kommer till vem som får utöva revision och juridisk rådgivning. 

Författarna kom till slutsatsen att det inte är aktuellt att försöka förbättra sin strategiska 

position inom övriga tjänster genom att utöka sin tjänsteportfölj med juridisk rådgivning eller 

revision. Däremot skulle Exportrådet kunna inkludera löneadministration och 

bokföringstjänster till sin produktportfölj för att svara på den efterfrågan som vissa av 

respondenterna hade. För att hjälpa företag att komma i kontakt med revisorer och jurister 

föreslår författarna ett utökat samarbete mellan Handelskammaren och Exportrådet där de 
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befintliga kontakterna delas för att på så sätt kunna tillmötesgå samtliga kunders specifika 

önskemål gällande exempelvis skatterådgivare, förvärvsjurister eller liknande specifika 

tjänster som varken Exportrådet eller Handelskammaren i dagsläget erbjuder. Ett utökat 

samarbete skulle även utöka Exportrådets nätverk horisontellt och geografiskt, detta för att 

Handelskammaren sitter i Düsseldorf och Exportrådet i Berlin. Emellertid är det utökade 

geografiska nätverket inte det centrala utan det centrala blir att i ett gemensamt nätverk finns 

det en naturlig svensk partner i Tyskland för svenska företag i alla delar av dess exportfas. 

Vid etableringen och i den initiala säljfasen, om de följer författarnas rekommendation, är 

Exportrådet den naturliga partnern. Vid kontakthjälp i etableringsfasen utnyttjas såväl 

Exportrådets som Handelskammarens gemensamma nätverk vilket innebär att kontakterna får 

en naturlig övergång där de till slut blir medlem i Handelskammaren när de väl har en 

fungerande verksamhet i Tyskland. Den stora förändringen som författarna föreslår är att när 

företagen har en fungerande verksamhet i Tyskland bör Exportrådet noggrannare följa 

företagens utveckling. Detta för att kunna föreslå nya åtgärder för att antingen positionera sig 

på nytt på marknaden, förslå nya säljkanaler eller nya distributörer när verksamheten varit 

igång i ett par år. Genom kontinuerlig kontakt kan Exportrådet följa trender i en bransch och 

även i ett specifikt företag för att på så sätt öka branschkunskapen och även ha en djupare och 

längre relation med företagen. En ökad branschkunskap kan bli en positiv effekt av ett sådant 

arbete, men författarna till examensarbetet anser att det är svårt för Exportrådet att öka 

branschkunskapen generellt utan att det snarare handlar om en positiv spinoffeffekt om de 

lyckas med detta då Exportrådets kunder verkar i alla möjliga branscher. Ytterligare en aspekt 

är att det handlar om personalens individuella kunskap och som det redan konstaterats har 

Exportrådet svårigheter att behålla personalen under en längre tid. Trots detta bör en närmare 

kontakt med kunderna resultera i att Exportrådet har möjligheten att leverera ett högre 

kunduppfattat värde som korrelerar bättre med vad kunderna vill ha genom en ökad förståelse 

för dem. 

 

6.1.3 Oförändrade konkurrensfaktorer 

 

Enligt respondenterna har Exportrådet en fungerande, om än något bristfällig, modell för 

samarbeten mellan kontoren i de olika länderna. Men trots att det givetvis skulle vara önskvärt 

att förbättra denna är det inte något som författarna till detta examensarbete anser att 
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Exportrådet i Berlin bör arbeta för utan att det snarare handlar om att huvudkontoret i 

Stockholm får ta fram en ny strategi för samarbetet mellan kontoren och sedan implementera 

denna. Vidare anser författarna till examensarbetet att prisbilden bör vara oförändrad då det 

framkommit i intervjuerna att priset enligt vissa respondenter varit rent utslagsgivande vid 

valet att använda sig av Exportrådet. Därmed upplevs Exportrådets tjänster som prisvärda, 

men samtidigt bör de se över kostnadsstrukturen för löpande projekt och göra dessa lika 

prisvärda som marknadsanalyserna och partnersökningarna. Ett fåtal av respondenterna 

använde sig även av Exportrådet för att starta dotterbolag i Tyskland och av dessa var alla 

nöjda med det arbetet och de identifierade även denna tjänst som en av Exportrådets av 

Exportrådets styrkor och därmed anser författarna att de inte bör förändra strukturen av denna 

tjänst, men att de bör kommunicera möjligheten att få hjälp vid bolagsbildning tydligare till 

potentiella kunder. Förhoppningen är att Exportrådet, genom att fördjupa relationen till 

kunderna, även kommer att förbättra företagets rykte. Men då det inte är det primära målet för 

denna undersökning, utan att det snarare är ett resultat av en fördjupad relation och en bättre 

förståelse för kunderna, anser inte författarna till examensarbetet att Exportrådet bör arbeta 

aktivt med den specifika frågan utan detta bör snarare ses som en positiv biprodukt av arbetet 

med att fördjupa relationen med kunderna. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 

Denna studie har inte inkluderat det interna perspektivet som behandlar hur Exportrådet som 

en kunskapsorganisation kan omvandla sitt humankapital till strukturkapital. Det är ett 

område som skulle vara betydande som komplettering till såväl denna studie som forskningen 

i allmänhet. En ytterligare aspekt som skulle kunna forskas vidare kring är varför 

respondenterna upplever att kvaliteten varierar mycket mellan de olika kontoren trots att det 

är samma organisation, denna studie var avgränsad till den tyska marknaden men ett flertal av 

respondenterna hade erfarenheter från Exportrådet på ett flertal olika marknader och pekade 

då på den varierande kvaliteten i kontorens arbete.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguider 
 

Intervjuguiderna kommer att kategoriseras A-D i enlighet med figuren under punkt 2.3 Urval 

ur population. 

 

8.1.1 Inledning 

 

Samtliga intervjuguider inleddes med följande information: 

 

Intervjuguide 

Företag X, Mr.X 

Intervjun är del av ett examensarbete/magisteruppsats som skrivs vid Lunds Universitet på 

uppdrag av Svenska Exportrådet i Berlin. Författarna är två studenter som läser 

Internationella Ekonomprogrammet med tysk inriktning. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur Exportrådet i Tyskland kan skapa djupare relationer med svenska företag som 

har en befintlig verksamhet i Tyskland och om djupare kundrelationer i vissa fall kan leda till 

nätverkseffekter. Om respondenten önskar kommer uppgifterna behandlas konfidentiellt och 

respondentens namn eller företag utelämnas ur examensarbetet. Samtliga respondenter som 

medverkar i undersökningen kommer att få en digital kopia av det färdiga arbetet i mitten av 

juni. 

Tack så mycket för din medverkan! 

Per Meurling 

0704066648 

per.meurling@gmail.com  

Niki Jennische 

0733102444 

niki@jennische.com 
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8.1.2 Intervjuguide A 

 

- Företag som använde Exportrådet i etableringsfasen, men som inte har någon relation till 

Exportrådet i dag 

 

Före internationaliseringen 

 Vilken sorts verksamhet bedriver ni i Tyskland? 

o När etablerade ni er på den tyska marknaden? 

o Vad var det som lockade med Tyskland? 

o Hur fick ni in information om den tyska marknaden? 

o Hur gick er marknadsundersökning till, skedde den internt eller externt? 

 Om internt, hur fick ni tillgång till relevant information? 

 Om externt, vad var det attraktiva med Exportrådet som gjorde att ni 

valde dem?  

• Vilka alternativ undersöktes? 

• Vad anser du att Exportrådet har för rykte? 

• Vad anser ni vara Exportrådets främsta kompetens? 

Etablering 

o Var ni nöjda med ert samarbete med Exportrådet? 

 Vad kunde ha förbättrat relationen? 

 Kände ni att ni hade bra och tydlig kontakt med er kontaktperson på 

Exportrådet och hade ni samma kontaktperson under hela projektets 

löptid? 

o Finns det ytterligare tjänster eller kompetenser som ni anser att Exportrådet 

saknade i etableringsfasen? 
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o Kände ni att ni hade en tillräcklig kännedom om marknaden när ni utvärderar 

etableringen i efterhand eller var det någon information som ni inte hade som 

hade varit användbar? 

Efter etablering 

 Efter etableringen, hur fortsatte samarbetet med Exportrådet? 

o Varför upphörde samarbetet med Exportrådet? 

o Vad kunde ha gjort att samarbetet fortsatt? Var det kompetenser som 

Exportrådet inte hade, som ni hade internt eller förvärvade ni det på 

marknaden? 

o Vilka tjänster saknar ni i Exportrådets tjänsteportfölj? 

 Finns det något som skulle kunna få er att återuppta relationen med 

Exportrådet?  

o Vid en eventuell ytterligare internationalisering, skulle ni kunna tänka er att 

använda Exportrådet igen? 

o Finns det några andra tjänster som ni köper in från en tredje part i Tyskland? 

 Löner och bokföring? Marknadsföring? Juridisk expertis? 

o Anser ni att Exportrådet hade en god kännedom om den branschen som ni är 

verksamma i? 

o Tycker ni att Exportrådets tjänster är prisvärda? 

o Hur tycker du att den statliga kopplingen påverkar din uppfattning om 

Exportrådet? 

o Hur upplever ni att samarbetet mellan de olika kontoren fungerar? 

 Har ni genomfört flermarknadsprojekt med Exportrådet? Hur fungerade 

det? 

o Hur bra tycker du Exportrådets säljkompetens är (dvs. när man säljer en idé eller 

produkt till agenter och återförsäljare och inte direkt till kunden)? 
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o Största skillnaden mellan att göra affärer i Tyskland och Sverige? Om ni har en 

tysk samarbetspartner, hur fungerar relationen?  

 Har Exportrådet varit bra på att informera om skillnader i affärskultur? 

 

Handelskammaren 

 Är det tyska dotterbolaget/verksamheten medlem i Handelskammaren? 

o Vad tycker ni att ni tjänar på att vara medlem? 

o Vilket mervärde erbjuder Handelskammaren jämfört med Exportrådet? 

o Finns det någon vinst med ett närmare samarbete mellan Exportrådet och 

Handelskammaren? Skulle respektive organisation bli mer attraktiv som 

samarbetspartner om det fanns en tydligare koppling mellan 

Handelskammarens sociala nätverk och Exportrådets konsulttjänster? 

o Använder ni Handelskammaren för att knyta relationer till andra svenska bolag 

på den tyska marknaden? Hur mycket utbyte har ni med de svenska företagen 

på den tyska marknaden? 

 

8.1.3 Intervjuguide B 

 

- Företag som använt sig av Exportrådet vid etablering och har en relation till Exportrådet i 

dag 

 

Före internationaliseringen 

 Vilken sorts verksamhet bedriver ni i Tyskland? 

o När etablerade ni er på den tyska marknaden? 

o Vad var det som lockade med Tyskland? 

o Hur fick ni in information om den tyska marknaden? 

o Hur gick er marknadsundersökning till, skedde den internt eller externt? 

 Om internt, hur fick ni tillgång till relevant information? 
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 Om externt, vad var det attraktiva med Exportrådet som gjorde att ni 

valde dem?  

• Vilka alternativ undersöktes? 

• Vad anser du att Exportrådet har för rykte? 

• Vad anser ni vara Exportrådets främsta kompetens? 

Etablering 

 Varför valde ni Exportrådet som samarbetspartner? 

o Finns det ytterligare tjänster eller kompetenser som ni anser att Exportrådet 

saknade i etableringsfasen? 

o Var ni nöjda med ert samarbete med Exportrådet? 

 Vad kunde ha förbättrat relationen? 

 Kände ni att ni hade bra och tydlig kontakt med er kontaktperson på 

Exportrådet? 

 Hur anser ni att ni blev bemötta?  

 

 

Efter etablering 

 Varför valde ni Exportrådet som samarbetspartner i ett senare skede? 

 Vilka tjänster köper/köpte ni av Exportrådet? 

o Vilka alternativ hade ni? Vägde ni det mot andra företag? Vilka företag i sådana 

fall? 

o Är ni nöjda med utfallet av tjänsten? 

 Hur skulle den kunnat bli bättre? 

o Vilka tjänster saknar ni i Exportrådets tjänsteportfölj?  

 Efter etableringen, hur fortsatte samarbetet med Exportrådet? 
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o Varför upphörde samarbetet med Exportrådet? 

o Vad kunde ha gjort att samarbetet fortsatt? Var det kompetenser som 

Exportrådet inte hade, som ni hade internt eller förvärvade ni det på 

marknaden? 

o Vid en eventuell ytterligare internationalisering, skulle ni kunna tänka er att 

använda Exportrådet igen? 

o Finns det några andra tjänster som ni köper in från en tredje part i Tyskland? 

 Löner och bokföring? Marknadsföring? Juridisk expertis? 

 Anser ni att Exportrådet hade en god kännedom om den branschen som ni är 

verksamma i? 

 Tycker ni att Exportrådets tjänster är prisvärda? 

 Hur tycker du att den statliga kopplingen påverkar din uppfattning om Exportrådet? 

 Hur upplever ni att samarbetet mellan de olika kontoren fungerar? 

o Har ni genomfört flermarknadsprojekt med Exportrådet? Hur fungerade det? 

 Hur bra tycker du Exportrådets säljkompetens är (dvs. när man säljer en idé eller 

produkt till agenter och återförsäljare och inte direkt till kunden)? 

 Största skillnaden mellan att göra affärer i Tyskland och Sverige? Om ni har en tysk 

samarbetspartner, hur fungerar relationen?  

 Har Exportrådet varit bra på att informera om skillnader i affärskultur? 

 

Handelskammaren 

 Är det tyska dotterbolaget/verksamheten medlem i Handelskammaren? 

o Vad tycker ni att ni tjänar på att vara medlem? 

o Vilket mervärde erbjuder Handelskammaren jämfört med Exportrådet? 

o Finns det någon vinst med ett närmare samarbete mellan Exportrådet och 

Handelskammaren? Skulle respektive organisation bli mer attraktiv som 
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samarbetspartner om det fanns en tydligare koppling mellan 

Handelskammarens sociala nätverk och Exportrådets konsulttjänster? 

o Använder ni Handelskammaren för att knyta relationer till andra svenska bolag 

på den tyska marknaden? Hur mycket utbyte har ni med de svenska företagen 

på den tyska marknaden? 

 

8.1.4 Intervjuguide C 

 

- Företag som inte använt sig av Exportrådet, varken i etableringsfasen eller senare 

 

Före internationaliseringen 

 Vilken sorts verksamhet bedriver ni i Tyskland? 

o När etablerade ni er på den tyska marknaden? 

o Vad var det som lockade med Tyskland? 

o Hur fick ni in information om den tyska marknaden? 

o Hur gick er marknadsundersökning till, skedde den internt eller externt? 

 Om internt, hur fick ni tillgång till relevant information? 

 Kände ni till Exportrådet? Varför valde ni inte dem? Vad anser ni att 

Exportrådet har för rykte? Påverkar den statliga kopplingen er 

uppfattning om Exportrådet? 

• Vilka alternativ undersöktes? 

• Vad anser du att Exportrådet har för rykte? 

• Vad anser ni vara Exportrådets främsta kompetens? 

Etablering 

 Vad letar ni efter i en samarbetspartner utomlands? 

o Samarbetspartner över landsgränser, vad skiljer det från en på 

hemmamarknaden? 
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o Vilket stöd är viktigt när det gäller etablering utomlands? 

 Vet ni vilka tjänster Exportrådet erbjuder? Finns det ytterligare tjänster eller 

kompetenser som Exportrådet saknar i etableringsfasen? 

 Kände ni att ni hade en tillräcklig kännedom om marknaden när ni utvärderar 

etableringen i efterhand, eller var det någon information som ni inte hade som hade 

varit användbar? 

 Vilka kompetenser saknade ni internt vid etableringen i Tyskland? 

o Hur gick ni tillväga för att hitta denna kompetens i Tyskland? 

o Vilka kriterier var speciellt viktiga för en eventuell samarbetspartner att ha? 

o Hur utvecklades samarbetet efter etableringen? 

Efter etablering 

 Efter etableringen, hur fortsatte samarbetet med den ni hade stöd av vid etableringen? 

o Varför upphörde relationen eller varför fortsatte relationen? 

o Vad kunde ha gjort att samarbetet fortsatt? Var det kompetenser som 

samarbetspartnern inte hade eller hade ni det internt eller förvärvade ni det på 

marknaden? 

o Vilka tjänster saknar ni i er samarbetspartners produktportfölj? 

 Om relationen upphört, vilka tjänster skulle kunna få er att återuppta 

relationen? 

 Vad skulle kunna få dig att kontakta Exportrådet i dagsläget? 

 Löner och bokföring, marknadsföring, juridisk rådgivning, vem sköter det? Internt 

eller externt? Om extern samarbetspartner, vem? Andra tjänster som ni förvärvar 

externt? 

 Vilka tjänster ser du som vitala för ett företag som man vid en etablering i Tyskland 

tar in externt? Speciellt för svenska bolag på den tyska marknaden? 
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 Största skillnaden mellan att göra affärer i Tyskland och Sverige? Om ni har en tysk 

samarbetspartner, hur fungerar relationen?  

 Har Exportrådet varit bra på att informera om skillnader i affärskultur? 

 

Handelskammaren 

 Är det tyska dotterbolaget/verksamheten medlem i Handelskammaren? 

o Vad tycker ni att ni tjänar på att vara medlem? 

o Vilket mervärde erbjuder Handelskammaren jämfört med Exportrådet? 

o Finns det någon vinst med ett närmare samarbete mellan Exportrådet och 

Handelskammaren? Skulle respektive organisation bli mer attraktiv som 

samarbetspartner om det fanns en tydligare koppling mellan 

Handelskammarens sociala nätverk och Exportrådets konsulttjänster? 

o Använder ni Handelskammaren för att knyta relationer till andra svenska bolag 

på den tyska marknaden? Hur mycket utbyte har ni med de svenska företagen 

på den tyska marknaden? 

 

8.1.5 Intervjuguide D 

 

- Företag som inte använt sig av Exportrådet vid etablering men numera har en relation till 

Exportrådet 

 

Före internationaliseringen 

 Vilken sorts verksamhet bedriver ni i Tyskland? 

o När etablerade ni er på den tyska marknaden? 

o Vad var det som lockade med Tyskland? 

o Hur fick ni in information om den tyska marknaden? Hur gick er 

marknadsundersökning till, skedde den internt eller externt? 

 Om internt, hur fick ni tillgång till relevant information? 
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 Om externt, vad var attraktivt med denna partner? Vilka kompetenser 

letade ni efter? 

 Kände ni till Exportrådet? Varför valde ni inte dem? Vad anser ni att 

Exportrådet har för rykte?  

Etablering 

 Vad letar ni efter i en samarbetspartner utomlands? 

o Samarbetspartner över landsgränser, vad skiljer det från en på 

hemmamarknaden? 

o Vilket stöd är viktigt när det gäller etablering utomlands? 

 Vet ni vilka tjänster Exportrådet erbjuder? Finns det ytterligare tjänster eller 

kompetenser som Exportrådet saknar i etableringsfasen? 

 Kände ni att ni hade en tillräcklig kännedom om marknaden när ni utvärderar 

etableringen i efterhand, eller var det någon information som ni inte hade som hade 

varit användbar? 

 Vilka kompetenser saknade ni internt vid etableringen i Tyskland? 

o Hur gick ni tillväga för att hitta denna kompetens i Tyskland? 

o Vilka kriterier var speciellt viktiga för en eventuell samarbetspartner att ha? 

o Hur utvecklades samarbetet efter etableringen? 

Efter etablering 

 Varför valde ni Exportrådet som samarbetspartner i ett senare skede? 

 Vilka tjänster köper/köpte ni av Exportrådet? 

o Vilka alternativ hade ni? Vägde ni det mot andra företag? Vilka företag i sådana 

fall? 

o Är ni nöjda med utfallet av tjänsten? 

 Hur skulle den kunnat bli bättre? 

o Vilka tjänster saknar ni i Exportrådets tjänsteportfölj?  
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 Efter etableringen, hur fortsatte samarbetet med Exportrådet? 

o Varför upphörde samarbetet med Exportrådet? 

o Vad kunde ha gjort att samarbetet fortsatt? Var det kompetenser som 

Exportrådet inte hade, som ni hade internt eller förvärvade ni det på 

marknaden? 

o Vid en eventuell ytterligare internationalisering, skulle ni kunna tänka er att 

använda Exportrådet igen? 

o Finns det några andra tjänster som ni köper in från en tredje part i Tyskland? 

 Löner och bokföring? Marknadsföring? Juridisk expertis? 

 Anser ni att Exportrådet hade en god kännedom om den branschen som ni är 

verksamma i? 

 Tycker ni att Exportrådets tjänster är prisvärda? 

 Hur tycker du att den statliga kopplingen påverkar din uppfattning om Exportrådet? 

 Hur upplever ni att samarbetet mellan de olika kontoren fungerar? 

o Har ni genomfört flermarknadsprojekt med Exportrådet? Hur fungerade det? 

 Hur bra tycker du Exportrådets säljkompetens är (dvs. när man säljer en idé eller 

produkt till agenter och återförsäljare och inte direkt till kunden)? 

 Största skillnaden mellan att göra affärer i Tyskland och Sverige? Om ni har en tysk 

samarbetspartner, hur fungerar relationen?  

 Har Exportrådet varit bra på att informera om skillnader i affärskultur? 

 

Handelskammaren 

 Är det tyska dotterbolaget/verksamheten medlem i Handelskammaren? 

o Vad tycker ni att ni tjänar på att vara medlem? 

o Vilket mervärde erbjuder Handelskammaren jämfört med Exportrådet? 
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o Finns det någon vinst med ett närmare samarbete mellan Exportrådet och 

Handelskammaren? Skulle respektive organisation bli mer attraktiv som 

samarbetspartner om det fanns en tydligare koppling mellan 

Handelskammarens sociala nätverk och Exportrådets konsulttjänster? 

o Använder ni Handelskammaren för att knyta relationer till andra svenska bolag 

på den tyska marknaden? Hur mycket utbyte har ni med de svenska företagen 

på den tyska marknaden? 

 


