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Abstract

Research in international trade situations has mainly focused on understanding the exporter’s

actions and has showed ways on how these can be optimized. Although the importer in most

cases, until this day, has been left outside this focus, it has been showed that the importer

often is the active participant in an international dyad. It is the importer who is actively

seeking suppliers for its production or distribution. Based on previous research in the area, the

following study identifies the factors that are vital to the importer for satisfactory relations.

The identified categories are situational, resource based, and interaction based factors. In four

case studies of Swedish importers of German machinery and tools, these determinants are

tested and classified, based on importance, from the importer’s perspective. Finally, in an

overview, exporters are given an insight into how the importer perceives the relation to its

suppliers, and advice is given on how this relation can be improved. It is shown that,

according to importers, interaction and resource based factors are considered the largest

influencers on the exporters’ willingness to adapt to the importer. Although all factors, such

as cultural differences and international experiences, have some influential value, an

optimized information exchange could largely contribute to an improved relation between

exporter and importer. To improve long-term relationship satisfaction, exporters are advised

to not only ensure a generally high satisfaction level within the trade relation, but also to hold

a high frequency of personal meetings between the trade partners, and to increase contact

intensity and improve content of these meetings over the course of the relationship.



ii

Figurförteckning

Figur 1. Undersökningens uppläggning ...................................................................10

Figur 2. Översikt av olika ansatser i teorin ..............................................................12

Figur 3. Samspel av affärsrelationens faktorer enligt SOR-modellFehler! Textmarke nicht definiert.

Figur 4. Idealiskt förlopp av kundrelationscyklen ...................................................22

Figur 5. Samspel mellan leverantören och importören i commitmentfasen och de

därur härledda hypoteserna ........................................................................26

Figur 6. Uppläggningen av Datainsamlingen ..........................................................31

Figur 7. Översikt av undersökningsmodellen ..........................................................40



iii

Tabellförteckning

Tabell 1. Varuhandel ur Europa efter region, 2004 .....................................................1

Tabell 2. Ledande varuexportörer och –importörer i Europa år 2004 .........................3

Tabell 3. Svensk handel med EU fördelat på olika branscher .....................................4

Tabell 4. Sveriges största export och importpartner ....................................................5

Tabell 5. Svensk import och export fördelat på olika branscher .................................6

Tabell 6. Svensk handel med Tyskland fördelat på olika branscher ...........................7

Tabell 7. Faktorer som enligt literatturstudierna påverkar internationella

affärsrelationer ...........................................................................................24

Tabell 8. Översikt över intervjuernmomenten...........................................................32

Tabell 9. Översikt över expertsamtalen .....................................................................33

Tabell 10. Översikt över källsökningen.......................................................................35

Tabell 11. Affärsprocessens profil – baserat på den viktigaset leverantören ..............39

Tabell 12. Betydelse av exportörens situativa faktorer ...............................................44

Tabell 13. Resursbaserade faktorernas betydelse för importören ...............................46

Tabell 14. Exportörens prestation i committmentfasenFehler! Textmarke nicht definiert.

Tabell 15. Interaktionsbaserade faktorernas betydelse för importören .......................48

Tabell 16. Krav på exportören. Översikt på faktorernas inflytande på leverantörens

anpassningsvilja .................................. Fehler! Textmarke nicht definiert.



iv

Ordlista

SCB Statistiska Centralbyrån

WTO World Trade Organization

BNP Bruttonationalprodukt



v

Innehåll

Figurförteckning.......................................................................................................................ii

Tabellförteckning ....................................................................................................................iii

Ordlista ..................................................................................................................................... iv

1. Inledning och Problemdiskussion ...............................................................................1

1.1 Internationell handel ...........................................................................................1

1.1.1 Sveriges del i internationell handel.......................................................3

1.1.2 Sveriges handel med olika handelsblock ..............................................4

1.2 Sveriges viktigaste handelspartner......................................................................4

1.3 Svensk handels fördelning mellan olika brancher ..............................................6

1.4 Sveriges handel med Tyskland ...........................................................................7

1.5 Målsättning, och avgränsning .............................................................................8

2. Undersökningens uppläggning ..................................................................................10

3. Teoretiska utgångspunkter och ansatser ..................................................................12

3.1 Översikt över viktiga ansatser i litteraturen ......................................................12

3.2 Affärsprocessen.................................................................................................16

3.3 Översikt över viktiga forskningsresultat kring internationella kund-
leverantörsrelationer .........................................................................................18

3.3.1 Distributionsekonomiska modeller som utgångspunkt.......................18

3.3.2 Internationella leverantör-kundrelationen som utgångspunkt ............20

3.4 Föreliggande rapportens forskningsfrågor........................................................22

3.5 Undersökningens modell ..................................................................................25

3.6 Rapportens Hypoteser och enkätfrågor .............................................................27

3.6.1 Situativa faktorer – Omvärld ..............................................................27

3.6.2 Situativa faktorer – Företagsexterna ...................................................27

3.6.3 Situativa faktorer – Företagsinterna....................................................27

3.6.4 Resursbaserade Faktorer .....................................................................28

3.6.5 Interaktionsbaserade faktorer..............................................................29

4. Empirisk del ................................................................................................................30



vi

4.1 Verklighetsförståelse.........................................................................................30

4.2 Undersökningens forskningsmetod ...................................................................31

4.2.1 Val av företag .....................................................................................31

4.2.2 Datainsamlingsmetod .........................................................................33

4.2.3 Intervjuernas uppläggning ..................................................................34

4.2.4 Metodisk tillvägagående och kontroll av datainsamlingen ................35

5. Undersökningens resultat ..........................................................................................37

5.1 Fallstudiernas profil ..........................................................................................37

5.2 Affärsprocessens profil .....................................................................................39

5.3 Faktorernas betydelse........................................................................................40

5.3.1 Omvärldens betydelse för exportörens prestation (Faktor I) .............41

5.3.2 Externa faktorers betydelse (Faktor II) ...............................................41

5.3.3 Interna faktorers betydelse för exportörens prestationen
(Faktorerna III-V) ...............................................................................42

5.3.4 Resursbaserade faktorernas betydelse ................................................44

5.3.5 – Exportörens prestation (Faktor VIII) ...............................................47

5.3.6 Prestationens betydelse för relationens interpretation (Faktor IX). ...47

6. Hur kann exportören effektivisera sin relation med importören, några förslag..50

7. Sammanfattning och utblick......................................................................................52

8. Fortsatt forskning .......................................................................................................54

Referenser...................................................................................................................................I

Appendix ...............................................................................................................................VII



Kapitel 1. Inledning och Problemdiskussion 1

1. Inledning och Problemdiskussion

Dagens handel sker intensivt på en internationell nivå. Såväl företag som länder världen över
har börjat inse nyttan att hämta utanför ett lands gränser och köper in från direkta
omgivningen eller inom egna landet vid endast speciella tillfällen. Sverige är ett exempel.
Som ett klassiskt exportland exporterades år 2004 sextio procent av Sveriges varuproduktion
vilket samtidigt utgjorde 46 % av landets BNP.1 Inhemska kunder har förlorat betydelse.
Likaså står det till med Sveriges import av varor. År 2004 utgjorde utlandsinköpen av varor
37,8 % av Sveriges BNP.2 Baserat på de förgånga åren är någon förminskning inte i sikt.

1.1 Internationell handel

Världens varuhandelhandel stiger kontinuerligt. År 2004 uppnådde världens exportvolym av
varor 6530 Mdr. Euro (8907 Mdr. US Dollar).3 Detta innebar en moderat ökning med 21 %
gentemot fjolåret. För mer än 45 % av dessa exporter svarade Europa med 2955 Mdr. Euro
(4031) av vilka den Europeiska Unionen (25 stater) med 2723 Mdr. Euro (3714) stod för den
största delen (92 % av Europas internationella handel).4

Handel per region Export Import

Andel (%) Andel (%)

Totalt 100,0 100,0

Region

Nordamerika 9,1 5,9

Syd- och centralamerika 1,3 1,8

Intra-Europa 73,7 71,7

CIS5 2,2 3,3

Afrika 2,4 2,7

Mellanöstern 2,6 1,6

Asien 7,6 12,1

100 100

Tabell 1. Varuhandel ur Europa efter region, 20046

1 Exportrådet
2 Statistiska Centralbyrån, SCB
3 Genomsnittlig växelkurs från 31.12.2004 (www.oanda.com), 1 US Dollar = 0.73314 Euro
4 World Trade Organization, WTO, 2004
5 CIS = Commonwealth of Independent States: Armenien, Azerbajdzjan, Vitryssland, Georgien, Kazakstan,
Kirgizistan, Moldavien, Russland, Tadzjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan and Ukraina
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Importerna i världen uppnådde under samma period 6782 Mdr. Euro (9250). Även detta
innebar en moderat ökning gentemot 2003 med 21 %. Av detta svarade Europa för 3035 Mdr.
Euro (4140), dvs. 61 %, av importen och Europeiska Unionen 2779 Mdr. Euro (3791) (92 %
av Europas importer).

I Europa, den största handelsregionen i världen, exporterades det år 2004 19,2 % mer än året
innan samtidigt som det importerades 19,7 % mer än ett år tidigare7.

Europa för den mesta handel på sin egen kontinent. Närmare 73 % och 72 % av exporten resp.
importen fördes intra-europeiskt. Nordamerika står som största partner inom den Europeiska
exporten medans Asien är den viktigaste importregionen för Europa (se tabell 1).

Tyskland var 2004 den största såväl importören som exportören i Europa (EU + Schweiz,
Norge och Turkiet) med runt 17,3 % av all import och 22,6 % av all export av varor inom
Europa.

6 World Trade Organization, WTO, 2004
7 World Trade Organization, WTO, 2005
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Importörer Exportörer

2000 2004 2000 2004

Andel
(%)

Andel
(%)

Europa 100 100 Europa 100 100

Tyskland 17,9 17,3 Tyskland 21,0 22,6

Frankrike 12,2 11,2 Frankrike 12,4 11,1

Storbritannien 12,4 11,2 Nederländerna 8,9 8,9

Italien 8,6 8,5 Italien 9,1 8,7

Nederländerna 7,9 7,7 Storbritannien 10,8 8,6

Belgien 6,4 6,9 Belgien 7,2 7,6

Spanien 5,6 6,0 Spanien 4,4 4,4

Österrike 2,6 2,8 Sverige 3,3 3,0

Schweiz 3,0 2,7 Schweiz 3,1 2,9

Sverige 2,6 2,4 Österrike 2,6 2,9

Turkiet 2,0 2,4 Irland 2,9 2,6

Polen 1,8 2,2 Norge 2,3 2,0

Tjeckien 1,2 1,7 Danmark 1,9 1,9

Danmark 1,6 1,6 Polen 1,2 1,9

Irland 1,8 1,5 Tjeckien 1,1 1,7

Tabell 2. Ledande varuexportörer och –importörer i Europa år 20048

1.1.1 Sveriges del i internationell handel

Sverige var med 89,8 Mdr. Euro (122,5 Mdr.) totala exporter och 3,0 % andel av Europas
totala exportvolym den åttonde största exportören av varor inom EU år 2004. Med 72,8 Mdr.
Euro (99,3 Mdr.) importvolym är Sverige med 2,6 % andel av Europas importer placerad som
tionde största importören av alla Europeiska nationer under år 2004.9

Sveriges del av världshandeln uppnådde 1,4 % av exporterna och 1,1 % av importerna år
2004.10

8 World Trade Organization, 2005
9 World Trade Organization, 2005
10 World Trade Organization / egen beräkning
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1.1.2 Sveriges handel med olika handelsblock

Sveriges handel med EU utgör fortfarande den största handeln med utlandet. Med 57,8 %
resp. 72,2 % står EU för den absolut största delen av Sveriges icke-nationala varuhandel och
har också hållit sig relativt stabilt över de senaste åren.

De största im- och exporterna till och från EU länder befinner sig inom
Maskinindustriprodukter och halvfabrikat. Båda kategorier har uppvisat en negativ eller stabil
trend inom importerna, dock svaga tillväxtsiffror inom exporterna (se tabell 3).

Importer från EU TSEK Förändring
(%) Exporter till EU TSEK Förändring

(%)

2004 2004/05 2004 2004/05

Livsmedel 19,63 6 Livsmedel 40,74 2

Råmaterial 56,09 16 Råmaterial 15,77 6

Kemivaror 54,40 10 Mineral- och energivaror 36,48 17

Halvfabrikat 113,43 5 Kemivaror 61,43 4

Maskinindustriprodukter 243,40 0 Halvfabrikat 69,70 15

Övriga tillverkade
produkter 29,82 -1 Maskinindustriprodukter 255,64 6

Övriga tillverkade
produkter 41,19 -4

Totalt 516,775 520,96
Andel av totala
exporter/importer (%) 57,8 72,2

Tabell 3. Svensk handel med EU fördelat på olika branscher11

1.2 Sveriges viktigaste handelspartner

Sveriges viktigaste handelspartner skiljer sig inom im- och export. År 2004 stod USA för den
största exporten med 10,7 % av varuexporter. Andrapalacerade Tyskland knappar in och har
under de senaste två åren ökat sin import från Sverige med runt 8 % till 10,4 % av de totala
svenska varuexporterna. Norge har som tredje största exportpartner åt Sverige en andel på 8,6
% av varuexporten.

Tyskland står med 18,2 % fortfarande stabilt med den överlägset största andelen av
varuimporten i Sverige och ökar stadigt. Med 9,8 % resp. 8,0 % respresenteras de
skandinaviska länderna Danmark och Norge. Även om dess länders andel av svenska

11 Exportrådet
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varuimporter befinner sig långt bakom den tyska har dessa länder ökat sina andelear avsevärt
under det senaste året med tillväxtandeler på 17 resp 23 %. Detta kan jämföras med Tysklands
ökning på enbart 8 %.

Till Tyskland exporterade Sverige år 2004 varor till ett värde av SEK 90,5 mdr. Detta svarade
för 10,1 % av Sveriges totala varuexporter och innnebar samtidigt en ökning av SEK 9,6 mdr
(1,1 %) mot fjolåret. Även för framtiden ser det ljust ut, bara under de första sex månaderna
under år 2005 hade redan en exportvolym på varor på SEK 48,1 mdr uppnåtts.

Tyskland svarade år 2004 av 18,6 % av Sveriges totala varuimporter. Sverige importerade
från Tyskland år 2004 SEK 134,03 mdr i varor. Detta innebar en ökning från SEK 122,2 mdr
från året innan och under det första halvåret 2005 hade en importvolym på SEK 70,5 mdr
redan uppnåtts, runt SEK 5 mdr mer än de först halvåret 2004.

Importörer Andel
(%) Exportörer Andel

(%)

2004 2004

1. Tyskland 18,7 1. USA 10,7

2. Danmark 9,2 2. Tyskland 10,2

3. Norge 7,6 3. Norge 8,6

4. Storbritannien och Nordirland 7,5 4. Storbritannien och Nordirland 7,8

5. Nederländerna 6,7 5. Danmark 6,7

6. Finland 6,4 6. Finland 5,7

7. Frankrike 5,6 7. Frankrike 4,8

8. Belgien 4,0 8. Nederländerna 4,8

9. USA 3,5 9. Belgien 4,5

10. Italien 3,4 10. Italien 3,7

Tabell 4. Sveriges största export och importpartner12

12 Statistiska Centralbyrån och egen beräkning, 2004



Kapitel 1. Inledning och Problemdiskussion 6

1.3 Svensk handels fördelning mellan olika brancher

Produktfokuseringen inom Sveriges handel har hållit sig stabilt fokuserad på klassiska
varugrupper såsom maskinindustriprodukter och halvfabrikat, varav den första gruppen står
för mer än häfterna av ex- och importerma till och från Sverige.

Starkast tillväxtsiffror visar dock exporten av råmaterial. Likaså har importen av mineral- och
energivaror ökat starkt på senare tid (se tabell 5).

Svenska exporter TSEK Förändring
(%) Svenska importer TSEK Förändring

(%)

2004 2004/05 2004 2004/05

Livsmedel 30,26 6 Livsmedel 56,02 6

Råmaterial 85,07 16 Råmaterial 24,49 7

Kemivaror 102,78 3 Mineral- och energivaror 71,63 29

Halvfabrikat 161,78 6 Kemivaror 77,91 6

Maskinindustriprodukter 461,90 2 Halvfabrikat 89,17 15

Övriga tillverkade
produkter 51,60 1 Maskinindustriprodukter 336,481 6

Övriga tillverkade
produkter 65,91 1

Totalt 893,39 721,62

Andel av totala
exporter/importer (%) 100 100

Tabell 5. Svensk import och export fördelat på olika branscher13

13 Exportrådet, 2005
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1.4 Sveriges handel med Tyskland

Den största andelen av varuexporten till Tyskland under 2004 svarade tillverkade produkter
(Engineering products) inom ingenjörssektorn för med en kvot på SEK 35,261 mdr. Därefter
följer halvfabrikat med SEK 26,258 mdr.

De största enstaka varubranscherna var under 2004 pappersprodukter med SEK 13,5 mdr, järn
och stål (SEK 8,5 mdr) och läkemedel (SEK 0,7 mdr).

De största branscherna inom varuimporten från Tyskland var under denna tidsperiod
maskinindustriprodukter med SEK 85,9 mdr följt av halvfabrikat (SEK 15,6 mdr) och
kemivaror (SEK 14, 7 mdr) (se tabell 6).

Exporter till Tyskland TSEK Förändring
(%) Importer från Tyskland TSEK Förändring

(%)

2004 2004/05 2004 2004/05

Livsmedel 2,51 1 Livsmedel 6,42 13

Råmaterial 9,55 53 Råmaterial 3,12 10

Kemivaror 12,38 20 Mineral- och energivaror 1,25 9

Halvfabrikat 26,26 7 Kemivaror 14,65 6

Maskinindustriprodukter 35,26 -9 Halvfabrikat 15,63 16

Övriga tillverkade
produkter 4,60 9 Maskinindustriprodukter 85,88 7

Övriga tillverkade
produkter 7,08 0

Totalt 80,56 134,03

Andel av totala
exporter/importer (%) 10.1 18,6

Tabell 6. Svensk handel med Tyskland fördelat på olika branscher14

14 Exportrådet, 2005
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1.5 Målsättning, och avgränsning

Företagsekonomiska undersökningar avseende gränsöverskridande handel koncentrerar sig
mestadels på exportsidan. Direkt eller indirekt export med eller utan investitioner är därvidlag
centrala frågeställningar. Importörens roll undersöks mycket sällan utifrån ett
företagsekonomiskt perspektiv. Detta är förvånande med tanke på den betydelse importörerna
har, export kan ju inte ske utan en importör.

De få undersökningar som har importören som utgångspunkt motsvarar inte på långa vägar
importörernas ”verkliga” betydelse. Finns sådana undersökningar är de mycket
praxisorientrade. Vissa av dessa undersökningar kan klassas som ”country of origin”
undersökningar. Mestadels vill de ge svar på frågan om det lönar sig att importera produkter
från lågprisländer och i förlängning om de industrialiserade ländernas framtid som
produktionplatser är i fara. För att säkerställa en viss produktion inom EU har t.ex. avtal
tecknats mellan EU och en rad andra länder, bl.a. med Kina, avseende en importbegränsning
för textiler. Andra undersökningar försöker med hjälp av empiriska studier jämföra
importmanagement mellan olika länder resp. olika brancher. Sådana studier är dock inte bara
deskriptiva utan kännetecknas av ett statiskt betraktelsesätt. Mestadels jämförs hur importören
och exportören ser på varandra resp. på affärsprocessen.

Mot denna bakgrund är det lätt att inse att också forskningen avseende den mellan exportör
och importör utvecklade affärsrelationen fortfarande är mycket fragmenterad. Många
områden i denna relation har ännu inte undersökts mer ingående. En upprepning av
undersökningen resp. jämförelse med andra databaser för att ge resultatet en större
allmängiltighet förekommer sällan, undantaget utgör bara studierna av IMP-gruppen i
Uppsala.

Det finns dock fog att anta att affärsprocessens utveckling inte är raklinjad. För tillfället finns
det dock inte en enhetlig typologisering som förklarar utvecklingen av importörens
affärsprocess med exportören. Således är det inte heller möjligt att precisera och systematisera
processen. Mot denna bakgrund är den övergripande målsättningen med föreliggande studie:

att belysa affärsrelationen ur importörens perspektiv

Delmål är att:

a. identifiera affärsrelationens centrala determinanter

b. ge förslag till exportören så att denne kan effektivisera sin relation med importören

Affärsförbindelser kan ha olika riktningar, vanligtvis talas det i detta sammanhang om
förbindelser mellan distributionskanalens olika nivåer, dvs. mellan tillverkare och parti- resp.
detaljhandel i nämnd ordning (dvs. den vertikala distributionskanalen). Tänkbart skulle dock
också vara att undersöka affärsförbindelserna på en horisontell nivå, t.ex. mellan parterna på
samma nivå inom distributionskanalen. Detta kunde exempelvis vara affärsfärbindelser
mellan företag som koopererar i form av strategiska allianser, joint venture etc. Förmodligen
är sådana affärsförbindelser annorlunda uppbyggda än vertikala affärsförbindelser. Redan det
vanligtvis starka ekonomiska arrangemanget i sådana horisontala förbindelser leder till
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misstanken att relationen parterna emellan utvecklas annorlunda. Av nämnd anledning
begränsas föreliggande studie till enbart vertikala affärsförbindelser och då mellan
tillverkande- och partihandelsföretag.

Sådana affärsrelationer påverkas inte enbart av företagen själva utan också av deras
omgivning. Många studier har visat att omgivningens påverkan kan variera länderna emellan,
särskilt när skillnader är stora mellan kulturer, ländernas utvecklingsnivå och liknande. Inom
Europa har det skapats en inhemsk marknad, den s.k. EU-marknaden, med bl.a. som syfte att
harmonisera rambetingelser. Sverige är inte bara medlem i denne gemenskap utan länder i den
europeiska gemenskapen EU är Sveriges viktigaste handelshar. Av nämnd anledning är den
föreliggande undersökningens geografiska begränsning lagd till importörens affärsrelation
med sina leverantörer i den europeiska unionen.

Hittilsvarande undersökningar har också visat att den mellan importör och exportör
utvecklade affärsprocessen förändras allt efter hand i intensitet. Orsakerna kan vara många. I
regel spelar såväl företagsinterna som externa faktorer en roll. Enligt en undersökning
genomförd av Johnston och Lewin (1996) kan t.ex. en av förklaringarna till förändringen vara
nya politiska och juridiska förutsättningar, nya ekonomiska villkor, en genom utlandet
påverkad konkurrenssituation på marknaden, oklara resurser samt nya sociologiska
rambetingelser (Johnston/Lewin 1996). Affärsprocessens längd och intensitet spelar således
en avgörande roll för relationen. Denna kan dock skilja sig mellan olika företagen.

Det finns därtill fog att anta att affärsprocessens utveckling inte är raklinjad utan den kan
likväl gå i etapper vilket ytterligare försvårar den. För tillfället finns det dock inte en enhetlig
typologisering som förklarar utvecklingen av importörens affärsprocess med exportören på
basis av en enhetlig fas. Av nämnd anledning jämförs bara svenska importörer som befinner
sig med sina tyska leverantörer i en och samma fas.
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2. Undersökningens uppläggning

Föreliggande arbete består av sex kapitel. Sveriges internationella handelsrelationer beskrivs
resp. diskuteras i första kapitlet, detta gäller såväl handel med länder inom EU-område som
handel med länder utanför. Efter denna inledning har det genom samtal med experter
identifierats ett intresse och ett för tillfället ogenomforskat problemområde som erbjuder
möjlighet för konstruktiv forskning med hög relevans. Ur detta problemområde härleds sedan
undersökningens syften samt avgränsningar. Avgränsningen fastläggs såväl under hänsyn till
de befintliga resurser som står till förfogande som relevansen inte hotas. I anslutning till
denna inledande del (kapitel ett och två) bildas en teoretisk referensram (kapitel 3). Kapitel 4
utgör den empiriska delen. I kapitel 5 integreras kunskap vunnen ur den teoretiska och den
empiriska delen (figur 1).

Figur 1. Undersökningens uppläggning

Resultat (kapitel 6)
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Empirisk del (kapitel 4)

Empirisk prövning av hypoteserna

Teoretisk referensram (kapitel 3)

Affärsprocesser/Internationella
kund-leverantörsrelationer

Forskningsfrågor och hypoteser

Centrala utgångspunkter
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På basis av den genom litteraturstudierna samlade erfarenheten avseende gränsöverskridande
affärsprocesser bildas i kapitel 3 en teoretisk referensram. I denna ges inledningsvis en
översikt över viktiga utgångspunkter i forskningen, särskilt diskuteras den neoklassiska, den
nya institutionsekonomiska och den beteendevetenskapliga inriktningen. Detta för att bättre
kunna undersöka de genom litteratustudierna genererade faktorerna som skall vara föremål för
den empiriska kontrollen. Därutöver ges såväl en översikt över viktiga begrepp och
typologiseringar avseende affärsprocesser i allmänhet och avseende forskningsresultat kring
internationella kund-leverantörsrelationer i synnerhet varvid tyngdpunkten ligger hos
distributionsekonomiska modeller och internationella leverantör-kundrelationer.

Som en sammanfattning och synopsis av den så utvecklade referensramen genereras i
anslutning undersökningens forskningsfrågor resp. hypoteser. Dessa länkas samman till en
undersökninsmodell så att svar kan finnas hur dels internationella affärsrelationer utvecklas
och hur dessa ser ut ur importörens perspektiv.

Det empiriska resultatet redogörs i kapitel 4. Efter en diskussion avseende grundläggande
problem vid verklighetens förståelse diskuteras lämpliga metoder och tillvägagående vid
datainsamling i allmänhet och för föreliggande undersökning i synnerhet. Datainsamling sker
genom expertsamtal resp. fallstudier.

Sedan redogörs undersökningsresultaten. Därvidlag förbinds teoretisk kunskap med empiriska
resultat, dvs. empiriska resultat bekräftas genom den redan i den teoretiska referensramen
samlade erfarenheten (växelverkan).

I kapitel fem evalueras den genom den empiriska undersökningen samlade erfarenheten.
Resultatet och förslag till fortsatt forskning presenteras slutligen i kapitel 6.
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3. Teoretiska utgångspunkter och ansatser

3.1 Översikt över viktiga ansatser i litteraturen

Redan sedan en längre tid har forskningen befattat sig med affärsrelationer och deras
utveckling. I efterhand har det bildats någon sorts interdiciplinär forskning kring
affärsprocesser som på ett mer övergripande sätt har fått tre grundläggande inriktningar, den
neoklassiska, den nya institutionsekonomiska och den beteendevetenskapliga inriktningen
(Kaas 2000, s. 60). Efterföljandes ges en kort överblick över dessa grundläggande
inriktningar. Anledningen är att dessa ansatser kan ge den i figur 7 återgivna
undersökningsmodellen en acceptabel teoretisk förankring, dvs den begrundar vilka faktorer
som skall undersökas ur vilken blickriktning.

Figur 2. Översikt av olika ansatser i teorin
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Den Neoklassisk ekonomiska teorins ansats är den äldsta av dessa. Denna ansats har sina
rötter i den nationalekonomiska mikroekonomin och fokusen är riktad på utbytesrelationen
mellan marknadens olika deltagare (affärsprocesserna). De centrala frågorn i denna ansats är
hur själva affärsprocessen fungerar och hur företagens möjlighet till nytta-vinstoptimering kan
säkerställas.

För att förstå affärsprocesser anser forskarna ansatsen som bara begränsat användbar då den
inte avbildar hela affärsprocessen. Ansatsen tar bl.a. inte tillräcklig hänsyn till
rambetingelserna som affärsprocesser blir påverkade av. Inte heller tas det hänsyn till
kostnaderna för själva transaktionen parterna emellan. Affärsprocessens transaktioner
uppfattades t.ex. av företrädarna för denna forskningsriktning som kostnadsfri. Vi vet dock att
transaktioner består av flera steg och att dessa inte är kostnadsfria. Utöver detta utgår denna
ansats från en total rationalitet hos den enskilde affärsidgaren vilket inte motsvarar
verkligheten. Informationsdeficit, som är vanliga i affärsprocesser, observerades inte heller
vilket är verklighetsfrämmande (Richter 1991, s 400). Varje affärsrelation bedöms således
enbart ur ett kostnads-nyttoperspektiv. Bara delar av denna ansats kommer därför till
användning, detta gäller t.ex. förklaringar avseende kundernas preferens genom
produktdifferensiering och andra icke prisrelaterade instrument så som service och
distribution, etc. (Gutenberg 1984 s. 243). Dessa begränsningar ledde därför under femtio-
och sextiotalet till en växande kritik.

Den neoklassiska ansatsen utvidgades därför under sjuttiotalet i en rad olika riktningar som
har sammanfattas under beteckningen nya instutionsekonomin eller ”New Institutional
Economics” (Williamson 1975 och 1985, Picot 1991, Ulrich/Barney 1984). Dessa olika
riktningar skulle ta hänsyn till bristerna i den neoklassiska teorin i hoppet om att
affärsprocesser bättre kunde förklaras. Särskilt gäller detta själva transaktionen parterna
emellan, den i verkligheten begränsade rationaliteten, den på marknaden oftast förhärskande
informationsassymmetrin samt ett möjligt opportunistiskt beteende från marknadens aktörer.
Under hänsynstagande till dess brister utvecklades teorierna om transaktionskostnaderna,
informationsekonomin, agency-teori samt teorin om rätten till förfogande (Property-Right-
teori). I samband med forskningen avseende affärsrelationer kommer säskilt de tre
förstnämnda teorierna till användning (Bruhn 2001).

Transaktionskostnadsansatsen: en central del i denna ansats bygger på uppfattningen att
koordination av utbytesprocesser mellan två aktörer är nödvändig men samtidigt orsakar
kostnader (transaktionskostnaderna). Dessa måste minimeras (”cost of running the system”)
(Arrow 1969, Williamson 1990). Denna ansats baserar bl.a. på tidiga forskningsresultat från
Commons (1931), men också från Coase (1984) och Williamson (1975). Enligt forskarna
måste det eftersträvas en minskning av informationsasymmetrin parterna emellan. Detta kan
lämpligast ske genom utformning av ett lämpligt avtal. Därmed motverkas samtidigt ett
”opportunistiskt“ beteende och leverantörens prestation kan lättare övervakas och i fall
nödvändigt anpassas. Själva transaktionskostnaderna uppstår hos kunden i samband med
affärens uppbyggnad, övervakning av kravuppfyllelser och anpassning, dvs. en process som
spänner över tiden före och efter avtalsskrivandet (Picot 1982, s. 270). Kostnadernas storlek
påverkas särskilt genom transaktionens specifika karaktär, den av deltagarna uppfattade
osäkerheten och transaktionens upprepningar (Williamson 1985, s. 52, 1996 s 13). Implicit, ju
längre en affärsrelation består desto lägre är också transaktionskostnaderna. I forskningen
kring affärsprocesser försöker man t.ex. genom denna ansats förklara kundernas engagemang
och bindning till leverantören samt förklara fördelen med utformningen av en adekvat
marknadsföring ( ”relationship marketing“).
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Informationsbetydelse och opportunistiskt beteende (agency-teori): centrala överläggningar i
denna ansats är att informationsassymmetrin medför en osäkerhet i samband med
affärsprocesser. Härvidlag skiljs det i denna ansats mellan beslutsosäkerhet och
beteendeosäkerhet. Beslutsosäkerhet uppstår när beslutsfattarens information är ofullständig.
Han känner inte till alla alternativ resp. kan inte bedömma dessa, t.ex. kan det saknas
tillfredställande uppgifter om priser, kvalitet och dylikt, för att genomföra förhandlingar med
leverantören. Ytterligare inhämtning av information är därför nödvändig för att minska
osäkerheten. Därvidlag har forskarna gjort en uppdelning av den erforderliga prestationen
som är nödvändig för införskaffandet av ytterligare information i a) sökning, b) erfarenhet,
och c) förtroende (Nelson 1970 s. 317, Darby/Karni 1973 s 69). Beroende på utformningen av
dessa egenskaper uppstår det problem med informationen och därigenom med den
förhärskande osäkerheten. I fall det är nödvändigt kan kunden genom ytterligare
informationsinhämtning (screening) jämna ut en del av informationsassymmetrin som finns
mellan denne och marknadens parter vilket ger större säkerhet i förhandlingen med
leverantören (Stigler 1996, s. 218).

Principal-Agent-Teori: ansatsen analyserar leverantör-kund relationer, särskilt utifrån
möjligheten att kunna deligera uppgifter till andra och de eventuella problem som kan uppstå
(minimering av ”agency costs” eftersträvas). Grundläggande vill aktörerna maximera sin egen
nytta. Därvidlag kan målkonflikter uppstå (interessena är olika). Detta kan leda till osäkerhet
parterna emellan. Beteendeosäkerhet föreligger när parten genom ett opportunistiskt beteende
utnyttjar sitt övertag, t.ex. genom att den har tillgång till bättre information. Fastän
beteendeosäkerhet kan förekomma hos båda parterna så är i affärsprocesser i regel kunden
(principal) sämre informerad än leverantören (agent) (Spremann 1988 s 623).
Beteendeosäkerheten delas därvidlag upp i ”hidden characteristics” (kunden kan inte skilja
mellan bra och dåliga erbjudanden varför det kan vara möjligt att ett fördelaktigt erbjudande
gallras bort, ”adverse selection”), ”hidden intention” (agenten kan efter avslutat avtal
medvetet utnyttja brister i kontraktet, ”hold up”) och hidden action (agenten kan visa
opportunistiskt beteende som inte överensstämmer med kundens intressen, ”moral hazard”).
Genom en mostsvarande informationsstrategi och meningsfullt belöningssystem kan
förtroendeosäkerheten reduceras. (Spremann 1990 s.564, Alchian/Woodward 1987 s.113,
Kleinaltenkamp 1992 s. 813)

Beteendevetenskapliga ansatser: forskarna insåg ganska snabbt att varken den neoklassisk-
ekonomiska eller den institutionsekonomiska teorin kan förklara alla dimensioner i en
leverantör-kundrelation, det tas t.ex. inte explicit hänsyn till beslutsfattaren. Forskningen
kring beteendevetenskapliga aspekter i en leverantörs-kundrelation började under femtiotalet
utveckla olika modeller, särskilt undesöktes affärsprocessens deltagare under hänsynstagande
till sociala faktorer och psykologiska förlopp.

Forskarna försökte länge identifiera faktorer eller processer som, om de anpassas/utformas
rätt, skulle generera framgång på en eller flera marknader samtidigt. Utgångspunkt var den
under femtiotalet vid Yale-universitetet utformade SO-modellen och den därur senare
utvecklade SOR-modellen (stimuli object reaction) (Figur 2). Modellen används mycket i
samband med forskning kring affärsprocesser. I litteraturen nämns det tre olika former av
samband mellan in- och output (Bruhn 20001 s.60).

Enligt denna modell skall en lämplig stimuli, framkallad genom t.ex. marknadsföringsmixen,
leda till en för företaget gynnsam reaktion hos kunden. I beteendeteorins ansatser utgår man
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därför från två grundläggande delområden: å den ena sidan inkluderas teorierna kring
inlärning, risk och disonans, dvs. delar av en psykologisk teoribyggnad, å den andra sidan
inkluderas teorin avseende utbyte, penetrering och interaktion som delar av den
socialpsykologiska teoribyggnaden.

Teorin avseende inlärningen har ett ensidigt perspektiv, dvs. hänsyn tas bara till en av
parterna. Den hjälper oss att bättre förstå hur inställningen till ett objekt, så som en
affärskontakt, förändras allt efter hand. Bl.a. visar denna teori att de beteendemönster som
bibehålls i framtiden är de som individen tidigare också har belönats för. Negativa
erfarenheter leder däremot med största sannolikhet inte till en upprepning av beteendet.
(Homburg/Giering/Hentschel 2000, s. 91). All erfarenhet från en affärsrelation läggs ihop,
blir summan positiv har detta ett gynnsamt inflytande på affärsprocessens engagemang.

Dissonansteorin har också ett ensidigt perspektiv. Den utgör en ex-post bedömning av
beteendemönstret (Festinger 1957). Den antar att en individ eftersträvar en konsistens eller
stadga i det kognitiva systemet (emotion och inställning). Uppstår det ostämmighet
(dissonans) uppstår det också en psykisk spänning som uppfattas som besvärande (kognitiv
dissonans). Överskrids en viss individuell nivå är individen angelägen att eliminera
ostämmigheten genom att hitta en acceptabel jämnvikt igen. Detta kan ske genom ny
information, genom ignorans eller genom fördrängning.

Teorin avseende utbyte och penetrering har också ett ensidigt perspektiv. Den försöker
förklara affärsprocesser inte bara under hänsynstagande till ekonomiska utan också sociala
element såsom uppskattning och tillgivenhet etc. (Klee 2000, s. 36, Thibaut/Kelly 1995).
Analogt till den tidigare nämnda teorin om inlärning uppfattas sociala utbytesrelationer som
en produkt av tidig gjord erfarenhet (bedömning). Härvid kommer principen om utjämnande
rättvisa till användning, Denna teori menar att i en framgångsrik affärsförbindelse måste
parterna uppfatta utbytesprocessens nettoresultat som positivt. Implicit förklarar teorin (under
hänsynstagande till uppskattning och tillgivenhet) uppkomsten av nöjdhet och engagemang i
sociala utbytesprocesser

Uppstår i samband med affärsprocesser regelbundna interaktioner blir utbytesprocessen
efterhand allt effektivare, bl.a. blir den allt mer informell. Detta samspel mellan socialt utbyte
och ekonomisk nytta förklaras med hjälp av teorin om penetreringen, hög social penetrering
leder till en öppnare och förtroendefullare affärsrelation (Bruhn 2001 s 38)

Även om kunden är utgångspunkten i de nämnda ansatserna så tilldelas denna bara en passiv
roll. Forskarnas blickriktning var alltid från leverantören till kunden. För att kunna nå bättre
resultat blir kunderna i de tidigare nämnda beteendevetenskapliga ansatserna uppdelade i
segment efter deras önskningar och förutsättningar. Man utgår därigenom från att det härskar
fullkommen homogenitet inom segmenten avseende kundönskningarna och att de potentiella
kunderna bara indirekt med ett accepterande eller icke-accepterande av priset, dvs. bara med
ja eller nej, kann reagera på ett erbjudande. Om aktiva kunder talas de inte i de nämnda
forskningsansatserna.

SO resp. SOR modellen lämpar sig visserligen bra för att förklara affärsprocesser mellan
leverantören och konsumenten. Det visades dock relativt omgående att denna modell inte kan
tillämpas lika bra för att förklara affärsprocesser i samband med investitionsvaror. Där spelar
nämligen mer än på konsumentvarumarknaden uppbyggnad och vårdandet av affärsrelationen
en central roll. Anledningen är att verkligheten avseende kundens roll ser annorlunda ut än



Kapitel 3. Teoretiska utgångspunkter och ansatser 16

man trott på länge. Aktiva importörer är t.ex. ingen ovanlighet. Ofta är det just importörerna
som aktivt söker en exportör. Implicit är det inte en självklarhet att kunden enbart reagerar på
en viss stimuli, enligt SOR-modellen15, utan agerar själv på marknaden för att hitta en lämplig
leverantör (se Gummesson 1994, 1995 och Grönroos, 1991, 1993, 1994) bl.a. Lars Humeer,
osv). Som en reaktion på modellens brister har därför den, av två affärspartners, aktiva
uppbyggnaden och utvecklingen av affärsrelationen spelat en allt mer tilltagande roll i
forskarnas intresse, dvs. inte kundens ensidiga reaktion har stått i centrum utan den av båda
parter berörda affärsrelationen. Affärsrelationer har undersökts utifrån ett dubbelsidigt
perspektiv. Detta betraktelsesätt gäller speciellt för den s.k. nordiska skolan, en
sammanslutning av huvudsakligen skandinaviska forskare som har genomfört en rad
undersökningar med tyngdpunkt kring internationella affärsrelationer.16, 17 Intresset
koncentreras därvid mindre till de eventuellt kortvariga relationer aktörerna emellan, som kan
vara kännetecken för handelsföretag, utan huvudsakligen till uppbyggnaden och
upprätthållandet av långvariga affärsrelationer, som oftast är kännetecken för
investitionsvarumarknaden (Grönroos 1994, Gummesson 1994, Håkansson 1982, Webster
1992, Shet 1994). Särskilt undersöktes anpassningen av produkter och processer parterna
emellan, därvidlag spelar den intraorganisatoriska uppbyggnaden, själva
interaktionsprocessen, interaktionens miljö och atmosfären som omger interaktionen centrala
roller (Håkansson 1982, s.15 ff).

3.2 Affärsprocessen

Relationen mellan ett säljande och ett köpande företag består av ett antal i varandra gripande
aktiviteter med målet att för båda nå ett eftersträvat affärsresultat. Implicit inte de enskilda
aktiviteterna står i fokus, utan hela processen. Affärsprocessens aktiviteter är därför inte
tillfälliga sammankopplingar utan det finns en anledning varför de ser ut som de gör.
Affärsprocesser kan dessutom betraktas utifrån olika utgångspunkter. Det finns dock för
närvarande varken en enhetlig klassificering eller en sluten företagsekonomisk metod Olika
ansatser kommer därför till användning i den företagsekonomiska forskningen. Den enskilde
forskaren bestämmer således själv utgångspunkt och blickriktning, dvs. var det skall börjas
och i vilken riktning som han eller hon tänker fortsätta med sin forskning. Metodpluralismen
gör att många olika typologiseringsresultat finns men att jämförelsen emellan dem kan vara
svår.

Ett grundläggande sätt att typologisera är att dela upp affärsprocessen mellan kärn- och
supportprocesser, resp. primär och sekundärprocesser (Osterloh/Frost, 1996). Kärnprocessen
utgör därvidlag den del som skapar företagets fördel. Med detta menas den del som är unik
hos företaget och som inte kan ersättas likvärdigt från annat håll. Den utgör kundens nytta.
Supportprocessen däremot ger ingen omedelbar fördel för kunden, åtminstone uppfattas detta
inte av den, utan den skapar bara ”en lämplig infrastruktur” så att affärsprocessens
kärnprocess kan fungera friktionsfritt.

Fastän det finns ett flertal olika typologiseringar så kan de slutligen sammanfattas i bara tre
olika dimensioner (Meyer/Kern/Diehl 1998). För de första tar de hänsyn till den i
utbytesrelationen förhärskande specialiseringen. Resultaten i dessa typologiseringar kan

15 Som utgår från exportören
16 Speciellt gäller det forskarna Håkansson 1986, Ford 1984 såsom Johanson/Wootz 1986
17 Den nordiska skolan sammanslöts sedan tillsammans med utländska forskare, huvudsakligen från Europa till
den s.k. IMP-Gruppen som utvecklade t.ex den s.k. interaction-approach (IMP: www.imp.se)
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sammanfattas: ju mer specialiserad utbytesrelationen är, ju större är nyttan. Samtidigt minskar
dock möjligheten att hitta alternativ, hörnpelare är således å den ena sidan processer som är
utformade för hela marknaden, å den andra sidan processer som är utformade för en enda
kund. För det andra tar många typologiseringar hänsyn till den i affärsprocessen förhärskande
osäkerheten. Beroende på specialiseringsgraden görs erforderliga investeringar. Upphör
relationen kan de dock vara svårt att hittta en alternativ användning vilket leder till högre
kostnader (t.ex. i samband med specialutrustning). För de tredje tar många typologiseringar
hänsyn till utbytesfrekvensen parterna emellan.

Utöver dessa typologiseringsriktningar används också affärsprocessens förändring över tiden
som utgångspunkt för typologiseringen (Diller et. al. (1992), Dwyer et. al. (1987), Hentschel
(1991), Schütze (1992), Heinrich (2002)). Stegen i denna utvecklingsprocess kan vara olika,
mestadels talas det dock om en fas innan själva relationen har börjat (awareness). Det
förekommer inte någon affär parterna emellan utan målet är bara att eliminera misstroende,
bedöma chanserna och risker och lära känna varandra. I affärsrelationens början kommer
första köpet oftas till stånd i form av testköp (exploration). I nästa fas (expansion) tilltar
insikten avseende relationens nytta och beroendets (av varandra) betydelse vilket också kan
leda till större beredskap till risktagning. Rutinerna utvecklas fastän de stora volumerna inte
ännu köps. Ändå är parterna medvetna om och uppskattar den nytta affärsrelationen ger åt den
egna verksamheten. Därefter följer en mognadsfas (commitment) vilket innebär att rutinerna
tilltar. En inre bindning i form av lojalitet uppstår parterna emellan och volymer som köps blir
större. I slutet av en affärsrelation finns den s.k. ”dessolution”-fasen, problem uppstår som
inte kan lösas. Orsakerna kan vara många, såsom avtagande förtroende, asymmetrisk
information parterna emellan, etc. Ytterligare ett kännetecken i denna fas är att orsaken därtill
kan vara unilateral, dvs. att anledningen inte nödvändigvis kommer från partnern i motsats till
uppbyggnaden av relationen där anledningen i regel är bilateral. Till slut upphör
affärsrelationen. Parterna befinner sig i den s.k. delningsfasen (Dwyer et al 1987)

Utbytesrelationens kvalitet: Literaturgenomgången har visat att tillfredställelsen, förtroende
parterna emellan, hur nöjda de är och det utvecklade engagemanget är de viktigaste
indikatorerna för att bedömma en affärsrelation. Dessa, affärsprocessens s.k.
framgångsfaktorer, står oftast i centrum för forskningen kring affärsprocesser (Dwyer/Schurr
1987, Morgan/ Hunt 1994).

Hur nöjd kunden är kan ses som ett resultat av en komplex jämförelse varvid kunden jämför
sin faktiska erfarenhet med sina förväntningar gällande normer etc. Därvidlag har det visat sig
att tillfredställelsen kan defineras olika. Skillnader mellan olika definitioner av kundens
tillfredställese finns att söka i den betydelse forskarna tillmäter känslomässiga och kognitiva
element. Anderson och Narus betecknar t.ex. kundens tillfredställelse ur ett mer
känslomässigt perspektiv som ”...positive affective state resulting from the appraisal of all
aspects of a firm’s working relationship with another firm” (Anderson/Narus 1990 s. 45) och
Gruen ur ett mer kognitivt perspektiv som “the extent to which benefits actually received,
meet or exceed the perceived equitable level of benefits” (Gruen 1995, s 457). Grundläggande
skall i bedömningen av affärsprocessen inte enbart erfarenheter med själva transaktionen
inkluderas utan det skall även tas hänsyn till erfarenhet från hela processen.

Gäller det förtroende skiljs det i litteraturen mellan trovärdighet och välviljan
(Moormann/Zaltman/Deshpande 1993, s. 315). Trovärdighet (credibility) reflekterar kundens
uppfattning om leverantörens möjlighet att verkligen leverera den utlovade prestationen.
Välviljan (benevolence) är däremot övertygelse om att levenrantören inte arbetar enligt en
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opportunistik strategi. Implicit påverkar således ett stort förtroende positivt viljan till
kooperation och kommunikation, utbyte av information. Viljan till att ta risker inverkar
gynnsamt på opportunistiskt beteende och minskar transaktionskostnaderna (Ganesen 1994).

Med engagemang (committment) uttrycker affärsidgaren önskan om att upprätthålla
afffärsrelationen. Dwyer, Schurr och Oh definerar engagemang med ”...an implicit or explicit
pledge of relational continuity between exchange partner” (Dwyer/Schurr/Oh 1987, s. 19).
Engagemang kan delas upp i emotional bundenhet till parterna, t.ex. via sociala
gemensamheter, och i kognitiva element som bygger på en rationell kalkyl hos en eller båda
parterna avseende affärsprocessens nytta. Eventuella skillnader mellan engagemang och
förtroende finns antagligen inte. Morgan/Hunt (1994) anser därför att ett högt engagemang
har på en affärsrelation samma inverkan som ett starkt utvecklat förtroende. Många empiriska
undersökningar visar dessutom att det finns ett positivt sammanhang (kausalitet) mellan
tillfredställelse, förtroende och engagemang. Den i en affärsrelation upplevda tillfredställelsen
inverkar positivt på den av kunden gjorda bedömningen avseende leverantörens och dennes
trovärdighet och välviljan. En affärsrelation som uppfattas som tillfredställande inverkar
också positivt på önskan att bibehålla affärsrelationen (Ganesen 1994).

Gemensamt för de ovan genomgångna teoretiska ansatserna är att dessa typologiserings-
modeller av affärprocessen inte utan vidare kan användas i internationella kund-
leverantörsrelationer-sammanhang. De tar inte tillräckligt hänsyn till det som kännetecknar
gränsöverskridande processer. I samband med internationella affärsförbindelser är det t.ex.
nödvändigt att explicit också ta hänsyn till länderspecifika risker, kulturella skillnader och
dylikt, för att nämna några faktorer. Ingen av dessa har förekommit i de ovannämnda
ansatserna.

3.3 Översikt över viktiga forskningsresultat kring internationella kund-

leverantörsrelationer

Internationella affärsförbindelser är ett relativt ungt område. Så sent som år 1992 kom
Douglas/Craig efter en literaturgenomgång till slutsatsen att ”While management buyer-seller
relationships has become an increasingly important issue in many domestic markets, the
complexity of buyer-seller relationship in an international context has been sadly neglected”
(Douglas/Craig 1992, S.297). I de två ledande tidskrifterna Journal of Marketing och Journal
of Marketing Research har t.ex. fram till slutet av nittiotalet många bidrag avseende
affärförbindelser publicerats, dock bara ett fåtal av dessa med internationell inriktning. Först
de senaste åren har bidrag med denna inriktning ökat. Dessa studier följer två olika mönster,
antingen har de - distributionsekonomiska modeller som utgångspunkt
(marknadsföringskanaler mellan tillverkare och handelsföretag) eller de kretsar kring
internationella affärsförbindelser mellan företagen.

3.3.1 Distributionsekonomiska modeller som utgångspunkt

I studierna med distributionsekonomiska modeller som utgångspunkt förutsätts det att
distributionskanalens aktörer är kopplade till varandra genom utbytesprocesser (tillverkare,
parti- och detaljhandel). Dessa måste vara optimalt utformade (Stern/Reve 1980,
Brown/Lusch/Muehling 1983, Anderson/Narus 1984). Härvid är kostnader för affärens
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inledande aktivitet, kontaktupprättande, kontrollanpassning och utveckling, dvs. dennes
transaktionskostnader, mätstocken på utbytesprocessens kvalitet. Bara vid låga kostnader kan
sådana synergieffekter nås som i sin tur leder till en för deltagarna eftersträvad
marknadsposition.

Inflytandet som marknadens struktur har på den mellan tillverkaren-handlarens utvecklade
relation undersökts av Fraizer och Kale (Fraizer/Kale, 1989). Särskilt undersöktes skillnaden
mellan företag på marknader som kallas för ”säljarens” och ”köparens” marknad, dvs.
marknader som domineras av säljande eller köpande företag. En av marknaderna som dessa
forskare undersökte är den indiska marknaden (Frazier/Kale, 1989). Enligt deras studie spelar
affärsrelationens utformning en mindre viktig roll i länder som kan klassas som ”säljarens”
marknad än tvärt om, varför tillverkaren inte heller är lika interesserad av en bra affärsrelation
på en marknad med dessa kännetecken som det köpande företaget är, ”Channel relationships
are expected to vary in the ways they are initiated, implemented, and reviewed based on
whether they exist in buyers markets or sellers market” (Fraizer/Kale, 1989, s. 8).

En jämförelse av distributionskanalerna hos nordamerikanska och nederländska aktörer
genomfördes av Kumar, Scheeroch Steenkam 1995. Därvid visade det sig att nederländska
handlare interpreterade affärsrelationen avseende fairness och resultat annorlunda än de
undersökta amerikanska företagen. Nederländarna tyckte att amerikanarna var mycket
schyssta och var mer nöjda än dem med affärsresultatet (Kumar/Scheer/Steenkam, 1995a).

Kulturens inflytande på företagsledningens bedömning av den aktuella affärsrelationen
undersöktes år 1991 av Kale och McIntyre i en undersökning som i grunden byggde på en av
Hofstede genomförd klassificering av kulturen (Kale/McIntyre, 1991, S.33 ff).18 Enligt deras
studie söker företag från kulturer, som gärna undviker osäkerhet, sina affärspartner
omsorgsfullare. Företagens rykte är lika viktigt som bedömning av partners bidrag till
affärsrelationenen. Företag i kulturer som kännetecknas av stora skillnader i makten har
lättare att acceptera beslut från mäktiga partner, i sådana fall kommuniceras det parterna
emellan också mindre.

Interaktionens utformning mellan tillverkaren och handeln undersöktes år 1992 av Kale och
Barnes. Enligt deras studie påverkas relationen mellan tillverkaren och handeln av tre
faktorer, nämligen landets nationella karaktär, företagens organisationskultur och flera
personliga faktorer som kännetecknar relationen parterna emellan. Dessa faktorer påverkar
såväl tillverkare-handlare relationen avseende produktens nytta, samt interaktionssättet såsom
formalitet, uppgiftsfördelning men också den upplevda och eftersträvade nyttan. Finns det en
stark överensstämmelse mellan den önskade produktnyttan och interaktionssättet har
relationen stora förutsättningar att blir framgångsrik (Kale/Barnes 1992 S 116 ff.).

Därur drar författarna sedan slutsatsen att den egna organisationskulturen måste uppvisa ett
stort mått av flexibilitet gentemot andra kulturer och deras affärspartner. Implicit fungerar
interaktionen bäst när de deltagande är engagerade och kan visa upp ett stort mått av
flexibilitet och internationell erfarenhet.

När så inte sker är konflikterna parterna emellan förprogammerade. Som en följd därur spelar
i många undersökningar uppkomsten av konflikter mellan tillverkaren och handeln och deras
lösning en central roll (Anderson/Narus 1990, Stern/El-Ansari 1988).

18 Hofstede (1980) utvecklade en modell för att typologisera kulturen. Ländernas kultur kan enligt denna studie
skilja sig avseende individualitet, skillnader i makt, reducering av osäkerhet och maskulinität (Hofstede, 1980).
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Distributionskanalens konflikter undersöktes av Rosson men delvis också tillsammans med
Ford mellan åren 1980 och 1986. I en studie av kanadensiska tillverkare och engelska
handlare visade Ford 1980, inte helt oväntad, att när konflikterna tilltar försämras
affärsrelationen. Särskilt problematisk är ofta affärsrelationen som är kortarte än två år (Ross
1986). Dessa författare visar dock också att affärsrelationen mellan tillverkaren och handeln
allt efterhand förändras tills det bättre (Rosson och Ford, 1980, 1982). I sina studier har dessa
forskare kommit fram till att gynsamma affärsrelationer kännetecknas av flexibelt
rollbeteende, stor kontaktintesitet, stort stöd från tillverkaren samt partnernas inflytande på
de egna besluten. Därutöver konstaterade Rosson (1984) att ett stark formellt beteende bidrar
till framgång i affärsrelationen.

Konfliktinterpretation och lösning undersöktes av Johnson, Sakano och Onzo år 1990. I en
studie av amerikanska tillverkare och japanska handlare visade det sig att den aggressiva
strategin amerikanska tillverkare använder gentemot japanska handlare inte uppmärksamades
nämnvärt av japanerna. Förklaringen ligger i den förhärskande traditionen i den japanska
kulturen där användandet av maktmedel inte är ovanligt. Därutöver har studien också visat att
ett aggressivt beteende från amerikanska tillverkarens sida inte ökar deras möjlighet att utöva
kontroll över situationen utan, tvärt emot, minskar denna. Utbyte av information är enligt
dessa tre forskare bästa vägen att lösa konflikterna

Dessa resultat bekräftades också genom Johnsons studie år 1993 av affärsrelationens
interpretation. I en studie av amerikanska tillverkare och japanska handlare kom Johanson
fram till liknande slutsatser, nämnligen att påtryckning från de undersökta amerikanska
företagen inte hade någon direkt negativ påverkan på de japanska företagens interpretation av
affärsförbindelsen (Johnson 1993)

Inte bara konflikter utan även förtroende partner emellan spelar en väsentlig roll i en
internationell distributionskanal. I en studie om affärskontakternas förpliktelse (commitment)
mellan mexikanska handlare och nordamerikanska tillverkare visade LaBahn att förtroende
genom en intensiv kommunikation och en positiv bedömning av den uppgjorda
affärsförpliktelsen spelar en central roll vid utformningen av affärsförbindelser (LaBahn,
1995, S 21).

LaBahn/Harich visade i sin studie också hur viktigt det är att vara sensibel gentemot parternas
affärskultur. Kulturell sensibilitet underlättar kommunikationen och motverkar konflikter i
internationella affärsrelationen (LaBahn/Harich, 1995).

Gemensamt för de flesta undersökningar är dock att betydelsen av det internationella inte
nödvändigtvis står i fokus. Många av studierna kännetecknas av att de inte explicit undersöker
gränsöverskridandets betydelse utan att de mer allmänt drar slutsatser från nationella
företeelser till internationellt förhållande.

3.3.2 Internationella leverantör-kundrelationen som utgångspunkt

I forskning kring internationella affärsförbindelser är inte transaktionskostnaderna i
distributionskanalen utan tillverkare-kundrelationen utgångspunkten.
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Centrala resultat i dessa undersökningar är att interaktionen i samband med en anpassning av
produkter och processer orsakar höga investitioner och kostnader, därför förvånar det enligt
IMP:s gruppens forskning inte heller att några av de viktigaste undersökningsresultaten visar
att det finns väsentliga skillnader mellan inhemska och utländska affärskontakter.

Att nationella leverantörer är viktigare än utländska leverantörer visade t.ex. Halléns
undersökning från år 1986. Andelen som köps från nationella leverantörer är i regel större än
andelen från utländska leverantörer (Hallén 1986). Därutöver fann Hallen att: nationella
affärsrelationer är i regel äldre än internationella. Den sociala distansen är till utländska
leverantörer större än till de nationella. Nationella förbindelser kännetecknas av flera
kontakter än internationella förbindelser.

Betydelsen av nationella leverantörer bekräftades också några år senare i en av Johanson och
Hallén (1989) genomförd undersökning. Dessutom visade denna studie att antalet
interaktioner inte helt oväntad var större med nationella än med internationella leverantörer.
Relationen med nationella leverantörer bedöms dessutom som bättre än med utländska
sådana. Studien visar också att det anlitas utländska leverantörer först när det inte finns
lämpliga nationella.

Informationsutbyte och anpassning spelar en stor roll när stabilitet i sådana affärsrelationer
skall bedömas. Internationella relationer blir snarare stabilare genom ökad anpassning av
produkter, design, processer, etc. än genom ökat informationsutbyte (Hallén et al.
(Hallén/Johanson/Seyed-Mohamed 1987, Hallén/Seyed-Mohamed/Johanson 1989)). Bara hos
nationella affärsrelationer kan således osäkeheter reduceras genom ökat informationsutbyte.
Internationellt är detta inte möjligt på samma sätt. Där krävs det en ökad anpassning om den
skall stabiliseras ytterligare. Detta är dock kopplat till stora investitioner och kostnader varför
villjan till anpassningen förmodligen kan variera som nedanstående undersökningar visar.

Viljan till anpassning parterna emellan varierar också. Den av Cunningham år 1986
genomförda undersökningen av engelska affärsförbindelser och den av Valla samtidigt
genomförda undersökningen av franska affärsförbindelser resp. den av Håkansson 1986
genomförda undersökningen av tyska företag visar alla att anpassningen i samband med
nationella affärer är betydligt mer omfattande än vid affärer med andra europeiska företag. En
av anledningarna är enligt Cunningham faktumet att de sk. A-leverantröerna, dvs. företag som
spelar en nyckelroll för varans leverans/avsättning huvudsakligen är nationella företag.
Trovärdighet gentemot de viktiga affärsparterna skall visas genom viljan till anpassning.
Anledningen är enligt författarna att det redan från början finns ett större behov vid utländska
affärsförbindelser till anpassning p.g.a. stora skillnader partnerna emellan. Enligt Håkansson
försvårar den kulturella, geografiska och psykiska distansen länderna emellan en sådan
anpassningsprocess ytterligare. Skall anpassningsåtgärderna mellan utländsk och inhemsk
leverantör vara lika tillfredställande krävs det betydligt större investitioner hos utländska
leverantörer (Håkansson, 1986, S. 144).

Informationsutbytets betydelse undersöktes närmare av Hallén/Sandström (1991).
Undersökningsresultatet visade att i fall kunden har mycket speciella krav samt att
leverantörens produkt är omfångrik och mycket heterogen kan problemet bara lösas genom att
intensifiera det personliga informationsutbytet interaktionsparterna emellan. Faktumet att det
särskilt i internationella sammankang kan finnas olika personligheter och värdeföreställningar
mellan interaktionsprocessens olika deltagare, dvs. kulturella barriärer, gör det extra svårt.
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Personliga interaktioner spelar således en betydligt viktigare roll i internationella
affärsprocesser än i nationella sådana. (Hallén/Sandström, 1991, S. 108 ff.) Därför är det
särskilt i internationella sammanhang viktigt att en kooperativ atmosfär mellan parterna
eftersträvas. Därigenom blir sedan också den personliga interaktionen enklare för alla med en
ökad ömsesidig förståelse. Kulturella skillnader kan så lättare jämnas ut.

Kooperationens formella utformning i samband med kund-leverantörsrelationer undersöktes
av Håkanson och Johanson (1986). Enligt deras resultat är informella kooperationer mer
förekommande i nationella affärsförbindelser och formella kooperationer mer utpräglad i
internationella sammanhang. En av orsakerna är enligt denna studie de begränsade antal
etablerade kommunikationskanaler länderna emellan. Informella kooperationer fungerar
lättare när det finns ett stort ömsesidigt förtroende och detta är oftare fallet inom ett land
(Ford/Håkansson/Johanson 1988, S. 377).

3.4 Föreliggande rapportens forskningsfrågor

Litteraturgenomgången har visat att affärsprocesser består av olika steg. Mestadels talas det
om faserna awareness, exploration, expansion, committment och dessolution, i nämnd
ordning. Litteraturgenomgången har också visat att de för affärsprocessen viktiga
byggstenarna kan vara vid skiftande och är svåra att jämföra.

Figur 3. Idealiskt förlopp av kundrelationscyklen

Många undersökningar avseende företagens internationella affärsrelationer har t.ex. liten
allmängiltighet. I undersökningar jämförs inte alltid nationella med internationella
affärsrelationer utan de flesta undersökningar koncentrerar sig enbart på internationella
relationer. Faktumet att det i många undersökningar inte finns en nationell kontrollgrupp
varigenom det skulle vara möjligt att dra slutsatser om ett visst fenomen enbart är signifikant i
internationella sammanhang eller även kan förekomma vid nationella affärsrelationer gör
utsagorna inte tillfredställande. Därutöver begränsar sig många undersökningar till ett fåtals
mätindikatorer varför frågan om validitet och reliabilitet måste ställas. Bara
undersökningsresultaten från IMP-gruppen, med sina internationellt komparativa
undersökningar, gör ett undantag. Trots dessa brister har ett antal faktorer med tillhörande
mätindikatorer kunnat generas som kan användas som en utgångsmodell (tabell 7).

Exploration Expansion CommittmentAwareness
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Gemensamt för litteraturstudierna är dock att relationen mellan affärspartner påverkas av
följande variabler:
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Författare Modellvariabel Tillhörande mätindikator

1.
Hallén 1986, Johanson/ Wootz
1986, Johanson/ Hallén 1989
Kale/ McIntyre 1991

Kulturell differens
Allmän uppfattning av
affärsrelationen
Kunskap om interaktionpartners

2. Fraizer/ Kahle 1989,
Fraizer/ Gill/ Kale 1989 Marknadens utbudsstruktur Konkurrenssituation

Utbudets mångfald

3. Kale/ Barnes 1992,
La Bahn/ Harich 1995 Beslutsfattare

Flexibilitet
Internationell erfarenhet
Förtroendeingivande

4. Fraizer/ Gill/ Kale 1989, Rosson/
Ford 1980

Konfliktbeteende parterna
emellan

Styrkeposition gentemot partnern
Flexibelt rollbeteende
Formalitetsgrad
Relationens längd

5.

Cunningham 1986,
Håkansson 1986,
Hallén 1986,
Johansson/ Wootz 1986,
Turrnbull/ Valla 1986,
Johansson/ Hallén 1989

Importörens
leverantörspolicy

Importörens priotritering hos
leverantören och vice versa
Relativ andel av kundens
inköpsvolum

6.

Håkansson/ Johansson/ Seyed-
Mohamed 1987,
Håkansson 1986,
Johanson/ Wootz 1986, 1989
Hallén/ Sandström, Kale/
McIntyre 1991

Informationsutbyte

Kontaktfrekvens
Antal involverade personer
Kontaktintensitet
Form av kontakten (personlig, icke
personlig)

7.

Cunningham 1986, Håkansson
1986, Johansson/ Wootz 1986,
Turnbull/ Valla 1986, Hallén,
Johanson/ Seyed-Mohamed 1987,
Johanson/ Hallén 1989,

Leverantörens anpassning Anpassning av produkter, rutiner och
formaliteter

8. Kumar/ Scheer/ Steenkamp 1995,
Kale/ Barnes 1992

Affärsrelationens
-interpretation

Nöjdhet
Förtroende
Lojalitet
Vidarerekommendation

Tabell 7. Faktorer som enligt literatturstudierna påverkar internationella affärsrelationer
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3.5 Undersökningens modell

Litteraturstudierna har visat att 8 faktorer med 20 mätindikatorer inverkar på affärsrelationen.
Däremot har denna inte kunnat visa att det finns några användbara modeller som kopplar
dessa faktorer till varandra. Därmed är ett deduktivt tillvägagående inte meningsfullt, dvs. det
är i detta stadium inte meningsfullt att använda redan befintliga modeller, ty faktorernas
interdependens kan inte på förhand defineras entydigt. Ett framkomligt sätt är att det genom
ett induktivt tillvägagående skapas en första utgångsmodellen för föreliggande undersökning.
En sådan induktiv utgångsmodell, med blickriktning från importören till leverantören19 , skulle
huvudsakligen vara uppbyggd på ett relationsorienterat, ett resursbaserat och ett situativt
betraktelsesätt. Förklaringen härför är följande:

Hörnpelarna i undersökningen är å den ena sidan relationen mellan leverantörens prestation
(produkten, organisation, processer resp. rutiner) och å andra sidan den av kunden uppfattade
kvaliteten i denna relation som enligt litteraturen speglas i kundens tillfredsställelse, lojalitet,
återköp och rekommendation gentemot tredje. Sådana samspel kan lättast förklaras genom
interaktionsansatsen. Den säger att allt efterhand som relationen fortgår ändras detta samspel
parterna emellan.

Samspelet mellan en relation och den av mottagaren uppfattade prestationen påverkas också
av själva situationen. Enligt den situativa ansatsen har inte alla organisationer samma struktur
och beteende (ingen universell allmängiltighet) utan pga. olika miljöbetingelser (situativa
faktorer) påverkas de olika (Aldrich/Marshden, 1988). Därvidlag kan det skiljas mellan
interna och externa situationer. Internt blir interaktionsprocessen i internationella
affärsrelationer huvudsakligen påverkad genom beslutsfattaren, dennes konfliktbeteende och
den för tillfället tillämpade importörspolicyn (figur 5). Externt blir interaktionsprocessen
påverkad genom marknadens struktur och leverantören. Därutöver inverkar också den
kulturella distansen på interaktionens utveckling.20

Förutom interaktionsansatsen och den situativa ansatsen spelar också resurserna en roll
(beroende). Enligt denna resursbaserade ansats är organisationer inbäddade i sin omgivning
från vilken de behöver förvärva resurser för att kunna fullfölja sina uppgifter (Resource
Dependence Perspective). Ju komplexare anskaffningen av resurserna är desto större är
osäkerheten och desto mindre kan företaget planera/prognosticera sin verksamhet
(Pfeffer/Salancik 1978, s 3). I internationella sammanhang gäller detta särskilt för tillgång till
information. I föreliggande litteraturstudie har det visats att informationsutbytet parterna
emellan är en sådan nyckelresurs som efterhand förändras.

19 Se målsättningen och avgränsningen i detta arbete.
20 Aldrich och Marshden skiljer mellan externa och interna situationsfaktorer varvid de interna faktorerna delas
upp mellan nuvarande och tidigare faktorer och de externa mellan uppgifts- och omvärldsspecifiska faktorer
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Figur 4. Samspel mellan leverantören och importören i commitmentfasen och de därur härledda
hypoteserna

(Exportörens) Situativa
faktorer

Interaktionsprocess-
baserade faktorer

Interaktionsprocess-
baserade faktorer

Resursbaserade faktorer

Omvärld
(H1) Kulturell distans

Externa
(H2) Marknadens
utbudsstruktur

Interna
(H3) Beslutsfattare
(H4) Konfliktbeteende
(H5) Leverantörspolicy

(H7) Exportörens prestation
Produkter/Prestation
Rutiner
Formaliteter

(H6) Informationsutbyte
Kontaktfrekvens
Kontaktintensitet
Antal involverade personer
Kontaktform

(H8) Importörens interpretation av
relationen avseende:

Nöjdhet
Förtroende
Lojalitet

Till
exportören

Från
exportören
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3.6 Rapportens Hypoteser och enkätfrågor

Ur de ovanstående resultaten kan det härledas flera hypoteser för var och en av de olika
ansatserna (betraktelsesätten).

3.6.1 Situativa faktorer – Omvärld

Kulturen inverkar på affärsrelationen. Den sociala distansen är störst gentemot utländska
partner och mindre gentemot nationella. Urvalsprocessen påverkas av den i resp. land
förhärskande inställningen gentemot osäkerheten. Landets nationella karaktär,
organisationskulturen samt personliga faktorer inverkar sedan på leverantörens prestation.

H1. Exportörens kulturella hemvist påverkar utbytesprocessens utveckling. Har importören
och exportören en likartad kulturell bakgrund (liten social distans) ökar utbytesprocessens
effektivitet (”efficiency”) snabbare än det är fallet vid större kulturell distans. Är importörens
och exportörens kulturella bakgrund likasinnade är utbytesprocessen mer effektiv
(”efficient”). Ju mindre den kulturella distansen är desto större är därför affärspartnerns
benägenhet att anpassa sig.

Fråga 1.Vad har den kulturella distansen betytt för relationen och hur har den
förändrats? Hur starkt inverkar den uppfattade kulturella distansen till er
affärspartner på anpassningen och i vilken riktning/omfång?

3.6.2 Situativa faktorer – Företagsexterna

Marknadens utbudsstruktur inverkar på leverantörsrelationen. Affärsrelationens utveckling
spelar en mindre viktig roll på marknader med lite konkurrens (säljarens marknad) i motsatsen
till marknader med stor konkurrens och mångfaldigt utbud.

H2. Ju större konkurrensen på marknaden är, desto större är leverantörens benägenhet att
tillmötesgå importörens önskemål (importörens ställning som köpare, t.ex. andelen av
exportörens försäljning eller betydelsen av den svenska marknaden för leverantören).

Fråga 2. Vad har en tilltagande konkurrens på marknaden betytt för er affärspartners
vilja att tillmötesgå era specifika önskemål?

3.6.3 Situativa faktorer – Företagsinterna

Beslutsfattare med en viss internationell erfarenhet är enligt literaturstudierna flexiblare än
sådana om inte har sådan erfarenhet. Dessutom har man gentemot internationella
beslutsfattare ett större förtroende.
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H3. Till en beslutsfattare med internationell erfarenhet utvecklas det snabbare en
förtroendefull relation än till beslutsfattare med ringa internationell erfarenhet.

Fråga 3. Vad betyder en stor internationell erfarenhet hos er affärspartner för era
kontakter med denne och hur påverkar dennes kompetenser resp. ert förtroende till
dessa hans vilja att anpassa sig?

Konflikter försämrar affärsrelationen. Vid svag position gentemot parterna uppstår inga
konflikter. Konfliktinterpretation såsom schyssthet/rättvisa och resultat varierar länderna
emellan. Genom flexibelt rollbeteende, stor kontaktintensitet och stöd från tillverkare samt
parternas möjlighet att påverka varandra kan konflikternas betydelse minska.

H4. Ju viktigare exportören är för importören, desto mer är importören benägen att eliminera
konfliktsituationer och vice versa.

Fråga 4. Uppstår det ibland konflikter mellan er och era leverantörer och i så fall när
(efter vilken sekvens av affärsrelationen) och vaför resp. hur ser lösningen ut?

Leverantörspolicyn inom varuförsörjning varierar beroende på leverantörens hemvist. I
första hand används det nationella leverantörer. De svarar för en betydligt större andel av
leveransen än utländska leverantörer (leverantörens relativa andel av kundens inköpta volym).
Relationen med dessa uppfattas också i regel som bättre (Hallén 1986, Johanson, Hallén
1989). Med dessa utvecklas det t.ex. en betydligt förtroendefullare relation och intensivare
kommunikation. Kontakterna med dessa är i regel också äldre, flera till antal samt den sociala
distansen är kortare till dessa än till utländska leverantörer.

H5. Inhemska leverantörer är viktigare än utländska. Till dessa finns det ett större förtroende
vilket speglar sig i samarbetsformerna.

Fråga 5. Vad anser ni att ni har för position/prioritering hos er affärspartner och hur
påverkar denna affärspartnerns benägenhet att anpassa sig?

3.6.4 Resursbaserade Faktorer

Informationsutbyte. Ökat informationsutbyte bidrar inte nödvändigtvis till internationella
relationers stabilitet. Leverantörens prestation har större utslagskraft. Nationella relationer
stabiliseras däremot genom ökat informationsutbyte (osäkerhet reduceras). Personligt
informationsutbyte spelar en viktig roll när kunden har speciella problem.
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H6. Ju betydelsefullare exportören är för importören, och vice versa, desto intensivare och
personligare är informationsutbytet parterna emellan.

Fråga 6. Hur har informationsflödet förändrats under affärsrelationens gång?
(Avseende, kontaktfrekvens, antal involverade personer, kontaktintensitet och
kontaktform) och hur starkt påverkar ett ökat resp. minskat informationsutbyte
(intensivare, frekventare, etc) leverantörens benägenhet att anpassa sig till era
önskemål?

3.6.5 Interaktionsbaserade faktorer

Leverantörens anpassning. Anpassningen av produkter processer och rutiner till kundens
önskemål blir allt större efterhand.

H7. Leverantörens anpassning av produkter, rutiner och formaliteter till importörens
önskningar utvecklas med importörens betydelse hos leverantören (ju intensivare relationen
mellan importören och leverantören är desto större trogligheten att produkt-, rutin- och
formalitetsanpassning sker).

Fråga 7. När och hur brukar leverantören genomföra en anpassning av produkter,
rutiner och processer och hur påverkar dessa anpassningar nöjdheten av relationen,
förtroendet och lojaliteten?

Affärsrelationens struktur och utveckling varierar. Interaktionen parterna emellan påverkas
av den intraorganisatoriska uppbyggnaden, interaktionsprocessen, interaktionsmiljön samt
atmosfären. Intensiv kommunikation och positiv bedömning samt interaktionsstilen leder till
en framgångsrik relationsutveckling. Därvidlag bedömer importören leverantörens prestation
på basis av utvecklat förtroende, lojalitet, återköpsvilja och vidarerekommendation.
Anpassningen sker lättare med nationella än med internationella parter. En större trovärdighet
gentemot nationella leverantörer är en av orsakerna.

H8. Kvaliteten av relationen med den viktigaste leverantören ökar under relationens
fortskridning (nöjdhet, förtroende, lojalitet, återval, vidarerekommendation).

Fråga 8. Hur tror ni att er affärspartner uppfattar relationen och hur tror ni att en högre
nöjdhet, återköpsvilja, förtroende eller lojalitet ökar anpassningsviljan hos
affärspartnern? Hur har detta utvecklats med tiden?
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4. Empirisk del

4.1 Verklighetsförståelse

Subjektivitet är ett rent mellanmänskligt fenomen. Allt som har en relation till människan är
därmed också bara betingat objektivt. Objektivitet kan alltså enbart uppnås utanför
människans inflytelse, villket för människan då blir icke påverkbar. Då forskare tillhör denna
subjektiva grupp och dessa forskare bygger den vetenskap som existerar bland oss kan den
vetenskap som de skapar inte ses som objektiv i allmännt sinne. Det kan därmed förstås att
det är av stor känslighet att bara acceptera ett sätt att se på saker och ting. Oberoende av den
individuella styrkan av en tro på en viss syn så borde denna fortfarande ses som bara en av
många. Kritiska krafter ökar enbart perspektiven och borde därmed också respekteras även
om dessas kontenta inte nödvändigtvis måste accepteras. Kritikpunkter på min egen syn har
därför tagits till beaktning och gett den förståelse som är beskriven nedan.

Synen på vetenskapen och därmed dess betydelse har en vital position inom forskning. Dessa
faktorer påverkar inte bara en forskares tillvägagångssätt utan ocksså resultatens trovärdiget
eller relevans hos olika vetenskapsgrupper. Disskussionspunkter är bl.a. vad sanningen har för
ställningsvärde i forskningen.

Sanning förstås som ”the state of being the case…an accurate representation of reality” (även
om t.ex. utilitarians anser att sanning är det som är ”good, useful eller helpful to believe”)21

vilket, i detta avseende, ur mänsklig synpunkt definierar att det finns en sanning. Det existerar
alltid ett faktiskt tillstånd av alla ting (baserat på fakta eller på allmän acceptans22), annars
skulle dessa överhuvudtaget inte existera. Även om det ofta tros eller tycks att den kunskap 23

som har uppnåtts, vetandet om fenomen, är sann kan faktiskheten av tron aldrig försäkras.
Eftersom det slutliga målet i all forskning och vetenskapssökande inte kan vara del av vår
nuvarande kunskap kan uppnåelsen av detta mål inte heller någonsin vara del av vår
nuvarande eller framtida kunskap. Det finns alltså en sammanställning av fenomen som är
objektivt det enda och rätta, däremot kan det aldrig vetas om dessa någonsin har uppnåts. På
så sätt kommer forskningen också att vara oövervinnbar.

De tillvägagångssätt som forskaren använder präglas av dennes förståelse eller syn på
verklighetens sammansättning. Verkligheten24 kan analyseras såväl fragmenterat som
holistiskt. Då några anser att enbart ett isolerat-fragmenterat betraktelsesätt ger den
eftersträvade och högst möjliga objektiviteten påstår andra att en överblickande tanekväg ger
mer förståelse för sammanhanget 25 . Dessa två poler bidrar däremot enskilt bara med relevans
för att finna tillfredställande resultat i undersökningar av det som existerar i verkligheten.

21 "truth" World Encyclopedia. Philip's, 2005. Oxford Reference Online. Oxford University Press.
<http://www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t142.e11800>

22 See “correspondence“ och “coherence“ teorierna.
23 Kunskap är relaterat till de enskilda indiciderna och är såmed mer eller mindre subjektiva till skillnad mot
sanining som beskriver det faktiska.
24 Verkligheten är mindre en beskrivning av det faktiska (som sanningen) än en individuell sammanställning av
alla stimuli som berör människor, dvs. det som upplevs. (egen definition)
25 Dessa två synsätt beskrivs som positivism och heurmeneutik och finnes i majoritetn av vetenskapsmetodisk
litteratur. Ex. Arbnor och Bjerke, Patel/Davidson, etc.
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Man får inte isolerat fokusera på enstaka fragment för att sedan skapa en förståelse för
summan. Det finns mer än det detta fragment utsäger själv. Viktigt är att även ta in relationer
mellan dessa fragment i betraktelsen. Dessa relationer visar inte bara sammanhörigheten utan
fungerar även som påverkare. För att kunna förstå vad det de olika fragmenten ger av data
måste även sammanhangen till alla andra fragment betraktas lika intensivt. Viktigt är däremot
att detta relations-analytiska tillvägagående inte tar överhanden, det är fortfarande en central
del och ytterst vitalt att inkludera de olika delarna eftersom de är de som ger det egentliga
innehållet medans relationerna är för att förstå detta innehåll.

4.2 Undersökningens forskningsmetod

Utöver de teoretiska diskussionerna avseende forskningen och forskningsfrågorna skall dessa
kontrolleras med hjälp av en empirisk undersökning. Därigenom kan avvikelser mellan teorin
och realiteten identifieras. Därtill kommer avsaknande av adekvata teorier, forskningen
befinner sig i ett explorativt stadium och implicit empirisk kontroll genom datainsamling är
nödvändig. I efterföljande del skall därför datainsamlingsmetoden förklaras samt, den därur
resulterande databasen presenteras. Detta sker enligt de i figuren nämnda stegen.

Figur 5. Uppläggningen av Datainsamlingen

4.2.1 Val av företag

Den totala populationen härleds ur undersökningens målsättning. I och med att
affärsprocesser mellan svenska importörer och utländska exportörer skall undersökas utgör
dessa den totala populationen.

Relationen mellan importören och exportören påverkas bl.a. av skillnader i parternas
kulturella hemvist. Relationen mellan ett svensk och ett tysk företag kan t.ex. utvecklas
annorlunda än relationen mellan ett svensk och ett nordamerikanskt företag. Tidigare nämnda
undersökningsresultat visar detta. Av nämnd anledning är för ögonblicket bara affärsrelationer
mellan svenska importörer och de för Sverige viktigaste marknaderna relevanta. I
föreliggande undersökning är således tyska exportörers relation med svenska importörer
föremål för undersökningen, ty Tyskland är som inledningen visat Sveriges viktigaste
marknad.

Undersökningen begränsas dock till sådana affärsrelationer där importören köper direkt från
exportören, detta för att säkerställa att företagen har direktkontakt. Indirekt export exkluderas
således.
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Den föreliggande undersökningen befattar sig med relationer mellan exportören och
importören. På goda grunder kan man anta att relationerna har utvecklats olika i de enskilda
branscherna beroende på var på var den av resp. bransch sålda produkt resp. tjänst befinner
sig på livscykeln.

Traditionella branscher skiljer sig förmodligen från s.k. nya ”innovativa” branscher såsom
hightech-branchen. Ur handelsstatistiken är det lätt att definera för Sverige viktiga branscher.
I föreliggande studie valdes verktygs- och maskinbranschen, en traditionell bransch där
importerna är lättidentifierbara och där utvecklingen och relationerna hållit på en längre
period som dessutom är en den största och trogligen viktigaste i Sverige.

Vid urvalet av företagen var det å ena sidan nödvändigt att, p.g.a. personliga och ekonomiska
orsaker, begränsa antalet företag. Å andra sidan är det nödvändigt att inkludera tillräckligt
många företag för att kunna dra slutsatser ur affärsprocessens utveckling.

Fyra fallstudier kom till användning. Inom den ovannämnda branschen valdes med hjälp av
experterna från exportrådet svenska importörer med inköp från Tyskland ur branschkatalogen
varvid den svenske importören skulle vara organisatoriskt fristående från sin tyske exportör.

Efter slumpmässigt urval av ett tiotal företag reducerades listan manuellt ned. För att kunna
genomföra en fullständig undersökning var det viktigt att den nödvändiga informationen
fanns tillgänglig hos företaget och att det även fanns en viktig relation till en tysk leverantör
så att tillräkliga erfarenheter existerade och kunde beskrivas.

Av alla tilltalade företag fanns inga bortfall, alla önskade delta i undersökningen.

Intervjuerna genomfördes alltid på plats hos de olika företagen varvid samtalen med
affärskontakten fördes på svenska.

Företag / Besök Datum / Tid Person

A. Sverige 01. Feb. 2006 Vd

B. Sverige 02. Feb. 2006 Ägare/Vd

C. Sverige 08. Feb. 2006 Områdesinsatta

D. Sverige 07. Mars. 2006 Områdesansvarig

Tabell 8. Översikt över intervjuernmomenten
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4.2.2 Datainsamlingsmetod

Relationen mellan ett exporterande och ett importerande företag är i sig redan mycket
komplexa och unika och under hänsynstagande till tidsfaktorn ännu komplexare och unikare.
Samtidigt är kunskap om relationerna, särskilt när de är gränsöverskridande, begränsad. Vi
befinner oss således i den explorativa forskningsfasen. I en sådan fas är det av betydelse att
inte enbart beskriva dessa relationer utan även förstå dessa, dvs. nogrannheten och djupet är
centrala bedömningskriterier i undersökningen. Genom en kvalitativ ansats är det t.ex. lättare
att förstå relationerna, särskilt när det används personliga djupintervjuer, dessutom ökar
kreativiteten, vilket är grundläggande. Därigenom kan t.ex. blickriktningar inkluderars som
tidigare inte ansågs som viktiga eller var okända. Risken skulle vara stor att det lämnas allt för
många relevanta variabler obeaktade om i stället enbart kvantitativa metoder skulle komma
till användning i den explorativa fasen. Därutöver fungerar en personlig djupaintervju bättre
som ett kontrollorgan vilket bl.a. säkerställer att den undersökta materien förståtts och
återgivits till full tillfredsställelse. Kännetecknande för kvalitativa ansatser är också att
forskaren arbetar med ett begränsat urval och en omfattande metod-mix såsom expertsamtal,
workshops, fallstudier, analogier och sekundärinformation. Därigenom kan en hög validitet
erhållas och säkerställas.

De nödvändiga data som samlades in är både primär och sekundär information, dvs. såväl
redan befintlig information som nyinsamlad information kommer till användning.

Primärinformation kommer genom data, antingen genom iakttagelse av situationer och/eller
beteende (experiment) eller genom befrågning av aktörerna.. Befrågningen kan ske genom ett
antal olika metoder26 som medför olika för- och nackdelar avseende kostnader, relevans och
kreativitet av befrågningen.

Expertsamtalen är en av de primära informationskällorna i föreliggande undersökning. Med
dessa genomfördes de första inledande samtalen. Detta för att i allmänhet kunna bilda sig en
första uppfattning om ämnet och i synnerhet importörens affärsprocesser med exportören.
Dessa fungerade samtidigt som undersökningens pre-test. Experterna valdes ut under hela
undersökningen enligt nedanstående tabell. Såväl näringslivets representanter som forskarna
inom ämnet involverades.

Period för expertsamtal 2004 2005

Antal samtal 4 5

Tabell 9. Översikt över expertsamtalen

Intervjuerna med näringslivets representanter från några representativa företag, s.k.
fallstudier, var ytterligare en av informationskällorna. Fallstudier kan ses som en beskrivining
av situationen som företagets management befinner sig i. Därigenom kan några situationer
mer ingående analyseras. Fastän uppfattningen ibland kan vara att fallstudierna inte lämpligt

26 Det talas om telefonintervjuer, brevenkäter, eller personliga intervjuer. Genom den teknologiska utvecklingen
har på senare tid möjligheten skapats att genomföra befrågningar på internet.
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kan användas för vetenskaplig forskning så visar t.ex. Bonoma (1985 s. 203) att så är icke
fallet.

Fallstudierna är i regel mycket komplexa. De hjälper dock att få en bättre helhetsbild av en
situation än det är fallet med en stickprovsundersökning av branchen baserat på ett slutet
frågeformulär, där oftast bara delar av helheten undersöks. Implicit kan med en sådan metod
bara redan befintlig kunskap testas om den instämmer med verkligheten eller ej.
Tyngdpunkten i fallstudierna ligger i de personliga samtalen avseende respondentens
iakttagelse och mindre i eventuella teoretiska modeller, konstrukt eller relationer etc.
Därutöver ger fallstudierna genom samtal med managern möjligheten att inkludera sådana
intuitva och kreativa element från dess existens intervjuaren inte kände till. Implicit finns det
goda förutsättningar att vid fallstudierna inte behöva följa förgivna mönster.

4.2.3 Intervjuernas uppläggning

Efter att en undersökningsdesign bestäms utveklas på basis av de tidigare nämnda
forskningsfrågorna ett komplett frågeformulär.

För att motverka eventuella felinterpretationer resp. för att säkerställa att informationen är
fullständig och formuleringen neutral, genomfördes ett pretest. Detta innebar att intervjuns
resultat skickade till respondente för kontroll Testet har visat att inköpsmanagement kritiskt
kontrollerade frågorna, inte minst för att deras affärsresultat/strategi skulle diskuteras. Av
nämnd anledning förklarades i ett detaljerat följebrev undersökningens bakgrund och
målsättning.

En viktig fråga är därvidlag vem som skall intervjuas och vilken kunskap som de facto finns
hos respondenten. För att säkerställa att respondenten verkligen har tillräcklig kunskap resp.
inblick i internationella affärsprocesser valdes det ledande inköpsmanagers som representerar
företag hos branschorganisationen. Därutöver användes det s.k. snöbollsystemet, dvs. varje
respondent skulle namnge den inom företaget som har mest inblick i internationella
affärsförbindelser resp. är stark involverad i dessa. Därutöver skulle respondenterna namnge
personer i konkurrerande företag som innehar en ledande position inom internationella
kontakter.

Respondentens kompetens kontrollerades med en fråga avseende den tid han eller hon har
innehaft denna funktion eller hur involverad respondenten var i en speciell affärsrelation.
Således frågades dels efter de antal år som respondenten har sysselsatt sig med internationella
affärsprocesser dels efter sin involvering i internationella affärsprocesser. Ingen av
respondenterna behövde dock sorteras bort.

Alternativa lösningar för att kontrollera respondentens kompetens användes inte. Det skulle
t.ex. vara möjligt att efter varje forskningsfråga fråga respondenten efter dennes kunskap och
erfarenhet avseende det bakomliggande teoretiska konstruktet. Sådana frågor skulle dock
kunna medföra en irretion då respondentens kompetens och ansträngning ifrågasätts. Detta
kan i sin tur medföra en reaktion hos den svarande resp. påverka svaren på alla andra frågor.

Sekundärinformation hämtades från bidrag ur böcker, och tidskrifter som är tillgängliga för
forskare. I undersökningen har det bara tagits hänsyn till publiceringar skrivna på svenska
engelska och tyska. Anledningarna är två, för det första har en del av föreliggande
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undersökning skrivits i tysk- och engelskspråkiga länder (Tyskland, Australien, England,
USA) varför av praktiska skäl litteraturstudierna begränsades till dessa språk. För det andra är
dagens forskning mycket internationellt orienterad och resultat kan snabbt spridas världen
över, även till andra språkområden. En utvidgning av sekundärstudierna till andra
språkområden skulle således inte medföra ytterligare kunskap varför föreliggande studie inte
har tagit hänsyn till dessa.

För insamlandet av sekundärmaterialet användes också databaser såsom de engelsspråkiga
EMERALD och ABI-Inform. I dessa databaser finns de flesta tidsskriftter i digitaliserad form.
Erfarenheten visar också att det i regel inte finns några centrala forskningsresultat som inte
publiceras i någon av dessa databaser. Som sökord har import, importing, import
management, global sourcing, international purchasing och international sourcing används.
Med dessa sökord har följande träffar uppnåtts:

Källa Emerald ABI / Inform

Import 1842 52366

importing 611 3515

“Import Management” 1564 16

”Global Sourcing” 1132 403

”International Purchasing” 5802 98

”International Sourcing” 1534 104

Tabell 10. Översikt över källsökningen

Det har det bara tagits hänsyn till sådana publiceringar som har gjorts avseende enskilda
företag eller någon del av företaget samt ur ett företagsekonomiskt perspektiv.
Nationalekonomiska publiceringar har därmed exkluderats.

4.2.4 Metodisk tillvägagående och kontroll av datainsamlingen

Bedömning av mätningens kvalitet

Genomförandet av undersökningen innehåller ett flertal processer som alla kan bidra till att
resultatet förvrängs och blir obrukbart. Det gäller att säkerställa att mätresultaten svarar för
det som man ursprunglingen avsåg att mäta. Varje länk i kedjan påverkar i större och mindre
grad det slutgiltiga resultatet. Mänskliga faktorn hos allt från forskare till respondenter över
historiska källor innebär alltid en osäkerhet.

Även fallstudierna måste bedömmas utifrån kvalitetskrierierna. För att bedömma
undersökningens reliabilitet måste forskaren kontrollera om ett experiment kan upprepas med
samma resultat. Tillfälliga fel får således inte spela någon roll. Intevjuguiden har naturligvis
stor inverkan på reliabiliteten och den efterföljande dokumentationen. Intervjuguiden testades
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därför genom ett pre-test på sin uppbyggnad och sitt innehåll hos test-respondenter. I samband
med förinformation om de befrågade företagen kunde på så sätt ny och på förhand icke
förväntad information bättre samlas in. Detta ligger också helt i linje med för i fallstudierna
accepterad datainsamling (“For while systematic data create the foundation for our theories, it
is the anecdotal data that enables us to do the building. Theory building seems to require rich
descriptions, the richness that comes from anecdotes. We uncover all kinds of relationships in
our hard data, but it is only through the use of this soft data that we are able to explain them.”)
(Mintzberg 1979, s. 587). Intervjutiden var i regel en till två timmar. Resultatet
dokumenterades dels genom såväl anteckningar som insamlade dokument.

Under intervjun gjordes bara sporadiska anteckningar för att inte störa samtalen. Direkt efter
intevjun kommenterades varje enskild fråga på diktafon. Önskan om att redan i intevjun
kunna spela in samtalen ansågs av de flesta som icke önskvärd. Anledningen var oftas att
”man inte vill binda sig till en viss utsaga”. Var några frågor inte riktig besvarade kontaktades
respondenten dagen därpå via telefon. Dessutom användes också broschyrer och rapporter
från företaget, information från deras website i World Wide Web etc, for att komplettera och
bredda informationsbasen

En berätttigad fråga är hur en sådan information som har inhämtats genom intervjun kan
generaliseras, dvs. bidra till en hög extern validitet. Grundläggande kan varje fallstudie ses
som en egenständig studie och varje ytterligare som en upprepning av den förra, den skall ju
visa om en upprepning av intervjun kommer till samma resultat (Yin 1994 s. 104). En viktig
fråga som således ställs är hur många sådana upprepningar, dvs. företag/fall som borde ingå i
en studie. I litteraturen nämns oftast mellan fyra till tio fallstudier varvid den externa
validiteten i föreliggande undersökning är säkerställd (Eisenhardt 1989 s. 545)

Genom att också inkludera experter och annan tillgänglig information, dvs. genom att flera
informationskällor kom till användning, är också konstruktvaliditeten säkerställd. Genom
jämförelse av resultatet med redan befintliga undersökningar har i undersökningens olika
faser också internvaliditeten kunnat säkertställas.

Ytterligare måste det säkerställas att bl.a. respons på befrågningar återger det faktiska.
Slumpmässiga avvikelser utesluts så att repeterat genomförande av samma undersökning inte
för till förändrade resultat. I detta avseende påverkas mätresultaten genom bl.a. s.k.
intervjueffekter där respondenten manipulerar sina svar då denne t.ex. vill återge det som det
tros förväntas av denne. Genom att föra en frågestruktur som indirekt kontrollerar de
återgivna svaren på dess konsistens förminskas detta problem. Även ett antal provintervjuer
genomförs på provrespondenter för att utveckla en frågeställning som kan förstås och ge
valida svar så att diverse missförstånd kan elimineras. Utöver detta bidrar stor kunskap och
förberedelse inom det behandlade temat till förståelse av återgiven respons och dess brister så
att korrekturer kan göras tidigt och förståelsen kan kontrolleras.
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5. Undersökningens resultat

5.1 Fallstudiernas profil

FÖRETAG A

Företaget är en importör och distributör av verktygsmaskiner för Sverige och erbjuder en bred
palett av produkter inom sin bransch och tilläggstjänster såsom utbildning, installation och
finansiering.

Företaget har funnits i ca 20 år i sin nuvarande form och svarar för ca. 25 % markandsandel
med en omsättning på 3-4 mdr kr.

Huvuddelen av inköpen stammar från utlandet från regionerna Tyskland, Korea, Schweiz och
Italien där Korea utgör den största delen. Företaget beror sig för tillfället på två
huvudlevenrantörer, en från Tyskland och en från Korea, där produkterna komplementerar
varandra i komplexitet.

Vd i företaget har en stark relation till Tyskland, behärskar språket och har en stark
internationell erfarenhet.

FÖRETAG B

Företaget är en importör och exportör av vertyg och maskiner och fokuserar sig på att ta fram
helhetslösningar inom verktygsmaskiner åt sina kunder och kan göra detta med en bred palett
av produkter.

Företaget grundades i andra hälften av förra århundradet och har idag 60 anställda med en
omsättning på runt 200 milj kr.

I stort sett alla inköp stammar från utlandet, framför allt med ursprungsländerna Tyskland,
Italien, Schweiz, Japan och USA. Huvudleverantörsländerna är Tyskland och Japan, runt 60-
70 % av inköpen stammar dock från Tyskland. Företaget har i dagens läge ungefär femtio
olika leverantörer. Däremot måste anmärkas att ett dotterbolag till företaget som bedriver
försäljning av verktyg även har leverantörer som inte delas med moderbolaget.

Då företaget länge haft fokus på internationella inköp bedrivs idag relationer med leverantörer
som funnits sedan grundningstiden men även nya relationer. Vd för företaget förfogar själv
över en stor internationell erfarenhet genom både yrket och utbildning. Denne talar flera språk
och känner sig inte hämmad att jobba internationellt. Undantaget görs av Asien. Till denna del
av världen finns enligt honom en större mental barriär än till andra delar i världen.
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FÖRETAG C

Företaget är en importör av pump och flödesteknik och erbjuder heltäckande lösningar till
sina kunder. De erbjuder även tjänster som tekniskt rådgivning, utbildingar, service och
underhållstjänster.

Företaget grundades i förra seklet ock har en marknadsandel på upp till 30 % på vissa
produkter och omsätter idag ca. 65 milj kr. Under förra århundradet uppnådde företaget stor
framgång och antalet anställda uppnådde såmed flera hundra. Efter större konkurrens på
marknaden och förändringar i ägarstrukturen har företag nu landat på en stabil bas av 23
anställda.

De största delen av alla inköp stammar från utlandet. De regioner som köps in från är
Tyskland, Frankrike, Holland, Storbritannien och under ett tag även Schweiz. Tyskland står
för den största andelan av de internationella inköpen och representeras av fyra olika
leverantörer där den viktigaste utgör ca. 25 % av alla internationella inköp. Denna är
samtidigt också huvudleverantören. Relationen har funnits sedan nästan ett halvt århundrade.

De intervjuade inom företaget, som för närvarande är sysselsatta inom service, reservdelar
och spedition, har en bra översikt över företagets relationer. Dessutom har båda en lång
relation till sin arbetsgivare och även om de inte behärskar sina leverantörers språk hade de
stora erfarenheter med internationell handel.

FÖRETAG D

Företaget är ett handelshus som importerar maskiner och komponenter till den nordiska
industrin och erbjuder ett flertal olika produktkategorier, från industriella pumpar över
turbiner till övriga maskiner.

Företaget grundades 1876 som ett rederi och uppnår ledande ställning inom flera områden
med marknadsandelar från några få procent till hela 60 procent inom andra områden.
Företaget i sin helhet omsåtter ca 155 miljoner kr. I den undersökningsrelevanta
produktsektionen uppnår företaget en marknadsandel på runt 50 procent och en omsättning på
runt 15 miljoner kr. Vid befrågningen hade företaget runt 75 anställda.

Inköpen stammar från flera områden i Europa och världen från oftast flera olika leverantörer i
varje land. Tyskland och Schweiz anses vara huvudländerna. Med den viktigaste tyska
leverantören som svarar för de största inköpen inleddes relationen redan vid mitten av 1900-
talet och utgör än idag den viktigaste leverantören för det undersökta produktsegmentet.

Respondenten är områdesansvarig för det segment relevant för undersökningen och har varit i
befattningen i flera år. Han behärskar inte sina leverantörers språk, besitter dock en lång
internationell erfarenhet.
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5.2 Affärsprocessens profil

Alla tillfrågade svenska importörer har haft kontakt med sina tyska leverantörer sedan många
år. De anser att det ur företagets perspektiv har skett en utveckling i deras affärrelation allt
efter hand, även om den enskilde tillfrågade respondenten kom i kontakt med leverantören när
relationen redan fanns. Implicit, affärsprocessen kännetecknas genom en dynamisk
utveckling. I kategoriseringen, om hur den nuvarande kontakten skulle kunna beskrivas på
basis av den av Dwyer och Schurr (1987 S- 11-12) gjorda indelningen mellan exploratons-,
expansions-, commitment- eller desolutionsfasen, är alla tillfrågade importörer överens om att
kontakterna med sina affärspartner förtillfället i stort sett kännetecknas av förtroende parterna
sinsemellan. Detta förvånar inte heller. I samtliga fall är partern den viktigaste affärskontakten
som de också har arbetat redan länge med och lärt känna, dvs. de är i stort nöjda med den för
tillfället förhärskande relationen och har inte för avsikt att byta relationen den närmaste tiden.
(tabell 11).

Uppenbarligen finns det dock skillnader beroende på de kulturella inflytandena. Gång på gång
påpekades det från samtliga intervjuade att utvecklingen förlöper annorlunda när det är frågan
om andra kulturer och regioner såsom t.ex. koreanska eller japanska partner, där de flesta
tillfrågade också arbetade. Då relationerna funnits över flera årtionden var det svårt för
respondenterna att kunna avgöra hur snabbt utvecklingen på relationen forstksridde i början.
Därefter, dvs. efter den initiala utvecklingsfasen, skedde utvecklingen mycket långsamt, om
man överhuvudtaget kunde tala om en utveckling.

De därvid mellan exportören och importören utvecklade affärsprocesserna har som mål att
kunna handla med varandra på ett för alla tillfredställande sätt. Förutom själva affären
använder sig vissa av företagen medvetet av relationen för att samtidigt få en översikt resp.
bättre information från marknaden. Utvecklingen och trender kan så lättare iakttas. Om det
skulle vara nödvändigt att ytterligare behöva samla in information görs detta själv resp. anlitas
extern hjälp såsom konsultingföretag eller exportrådets kontor i respektive land.

Företag Relationens
längd

Commitment-
fasen

Företag A 13 år ja

Företag B över 30 år ja

Företag C runt 40 år ja

Företag D runt 50 år ja

Tabell 11. Affärsprocessens profil – baserat på den viktigaset leverantören

Sammanfattnignsvis kan det konstateras att samtliga, med undantag av företag B, är av
uppfattningen att kontakterna mer eller mindre har fördjupats allt efterhand, även om det
uppstått små strukturförändringar hos leverantören som under kortare perioder ändrat
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relationskvaliteten. Med detta menas att kontakterna har utvecklats resp. anpassats bättre till
de egna önskemålen såsom till de i företaget redan förhärskande rutinerna. Denna utveckling
har också lett till en avtagande osäkerhet hos samtliga. Detta resultat bekräftas också genom
den av Meyer/Kern och Diel gjorda iakttagelsen. Som exempel kan företag C nämnas som har
infört en större fokus på kvalitetsmanagement och standardiserade formaliteter och rutiner.
Därigenom är det lättare och absolut säkrare att rätt produkt levereras inom rätt villkor och att
alltid kunna identifiera produkten i fall den t.ex. kommer på avvägar. Särskilt när det gäller
många artiklar vid många tillfällen kan det vara svårt att exakt veta vad som gäller.

5.3 Faktorernas betydelse

De enskilda faktorerna undersöks enligt den nedanstående ordningsföljden (figur 7). Den
börjar med omvärldens, de externa och de interna faktorernas betydelse för affärsrelationen.
Därefter redogörs för informationens betydelse såväl den till som från exportören. Slutligen
avhandlas interaktionsprocessens.

Figur 6. Översikt av undersökningsmodellen
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5.3.1 Omvärldens betydelse för exportörens prestation (Faktor I)

Alla tillfrågade är av uppfattning att kulturen spelar en viktig roll för leverantörernas
prestation. De själva har har relationer med flera nationer och kulturer, även utomeuropeiska
sådana, och anser sig därför kunna bilda sig en bra uppfattning om kulturens betydelse för
leverantörens prestation. Produkter och prestationernas utformning påverkas mycket av
exportörens kulturella hemvist. Alla tillfrågade företag är ense om att den kulturella barriären
till t.ex. de asiatiska leverantörerna är betydligt större än till européerna. Minst är den till
leverantörerna i Sveriges grannländer såsom (och framförallt) gentemot Tyskland. Bl.a.
speglar sig detta ofta i kvalitestanken varvid kvalitesgarantin av produkten är mer pålitlig hos
tyska än t.ex. hos asiatiska leverantörer. Även vid övriga prestationer såsom punktlig
leverans, rättelse vid fel i godset, etc., är tyska företag mer pålitliga än asiatiska leverantörer
många gånger är.

Även rutiner och formaliteter påverkas av kulturen. Genom att den tyska kulturen t.ex. ligger
väldigt nära den svenska underlättas ömsesidig förståelse, även om missförstånd ibland kan
dyka upp i denna affärsrelation. Angående sin tyska affärspartner formulerade ett av
företagen, ställförträdande för alla övriga tillfrågade, ”det är som att göra affärer med vilken
svensk som helst”. Det förefaller så att kontakterna med tyska leverantörer också snabbare
kännetecknas av ett klimat med ömsesidig tolerans än det är fallet med leverantörer från andra
och då utomeuropeiska länder. Formaliteter och rutiner kan lättare stämmas av med tyska
företag. Man ser på detta på ett liknande sätt. Asiaterna är t.ex. mer formella och är mer sälj-
resp. målorienterade än tyskarna som har en mer bestämd åsikt inte bara vad det gäller målet
utan även om vägen dit. Detta medför t.ex. att tyskarna ofta också är mer involverade i
produktens hela distributionskedja, dvs. från tillverkningen till leverans hos importörens
kunder. Detta bekräftas också av Halléns studie från 1986, som ju visar att inhemska
leverantörer föredras framför utländska, men om så är nödvändigt väljs i första hand
leverantörer med liknande kulturell bakgrund som inköparen själv har. IMP-gruppen har
också genom sina studier avseende den psykiska distansen visat att det lättare att arbeta med
grannländer med liknande kulturell bakgrund. Många exportörer söker sig t.ex. i sin
internationaliseringssträvan medvetet till sådana marknader (Hofstede 1980).

5.3.2 Externa faktorers betydelse (Faktor II)

Marknadens situation i exportlandet

Marknadens utbudsstruktur hos exportören kännetecknas genom en snabb tilltagande
konkurrens. Av nämnd anledning försöker många företag att öka sin export. Därtill kommer
nya aktörer bl.a. asiatiska tillverkare som ger sig in på den globala marknaden med delvis
lägre prissättning vilket ytterligare ökar trycket på de äldre tyska företagen. Det är alltså inte
frågan om säljarens marknad utan snarare tvärt om. Även tyska leverantörer känner av
närvaron av nya tillverkare. Trots detta ökade konkurrenstryck betyder detta inte att de tyska
exportörena är beredda till en ytterligare generell anpassning till den svenske importörens
önskemål utöver det som har gjorts redan innan commitmentfasen.
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Implicit har dock marknadssituationen inget nämndvärt inflytande på affärsrelationens
utformning avseende produkten, rutiner och formaliteter. Bara undantagsvis är exportören
beredd till en eventuell anpassning och då gäller det i regel bara priset, tex. genom att
ytterligare rabatter beviljas om så krävs för att upprätthålla försäljningen eller för att inte
förlora en större order. Övriga anpassningar uteblir såväl vad det gäller rutinerna eller annat.

5.3.3 Interna faktorers betydelse för exportörens prestationen (Faktorerna III-V)

Beslutsfattarens internationella erfarenhet (Faktor III)

De intervjuade importörerna är av uppfattningen att interntionaliteten är ”synlig” hos en
leverantör, särskilt genom hans sätt att hantera en relation. Skillnaderna kan enligt de
tillfrågade finnas speciellt hos asiatiska kulturer, men även inom Europa kan, enligt
importörerna, stora skillnader i relationshantering urskiljas. Uppfattningen är t.ex. att
engelsmännen är betydligt stelare än andra medan tyskar resp. schweizare (med ringa
undantag, t.ex. icke tysktalande delen) uppfyller den allmängiltiga klichéen om korrekthet och
ordentlighet. Tyska leverantörer uppfattas av de tillfrågade importörerna som mycket
proffsiga och internationellt erfarna vilket bidrar till att nationalitesskillnader samt språkliga
differenser inte alltid upplevs så som det är fallet med leverantörer från t.ex. södra Europa
resp. med utomeuropeiska leverantörer. Emelleråt läggs det enligt de intervjuade importörerna
allt mer värde på sådan internationell erfarenhet. Implicit, enligt samtliga kan det urskilljas en
trend till allt större internationell erfarenhet hos alla kontaktpersoner hos leverantörerna, t.ex.
denna internationella erfarenhet yttrar sig i att kunna kommunicera på engelska, inte en
självklarhet för ett par år sedan, däremot idag. I flera av fallen behärskar även importörerna
leverantörernas modersmål fullt och den språkliga barriärern försvinner i stort sett helt.
Därmed kan det konstateras att ju flera språk en beslutsfattare talar desto mer internationell är
denne. Detta stämmer även överens med den redan 1981 genomförda undersökningen av
Beutel som visar att internationella kontakter och språklig erfarenhet bidrar till
internationaliteten hos beslutsfattaren (Beuttel, 1981). Ju mer internationell den är desto bättre
fungerar den gränsöverskridande handeln. Denna utveckling fortsätter i snabb takt. Så har
t.ex. den språkliga nivån stigit enormt senare tid och fortsätter att stiga, inte minst genom att
andra generationens invandrare har kommit upp i åren och breddar det språkliga utbudet bland
beslutsfattarna i de flesta europeiska länder.

Den ökade internationaliteten hos involerade personer påverkar enligt importörerna i alla fall
leverantörens benägenhet att anpassa sin prestation gentemot importören. Två av de
tillfrågade företagen visar tydligt hur en större internationalitet har inverkat på viljan att gå
importörernas önskemål till mötes. De anser t.ex. att tyskarna förut visserligen alltid haft
öppna öron för importörernas önskemål men ändå agerat efter egna behag. Tyskarna ”har
dock emelleråt lärt sig”. De är i dagsläget mer benägna att även ta hänsyn till det som
importörerna önskar. Även om utvecklingen varit väldigt positiv den senare tiden anser
importörerna att leverantörerna fortfarande har en lång väg kvar, dvs. det finns fortfarande
mycket att lära för dem.

Konfliktlösningar (Faktor IV).

Även om det hos alla involverade regelbundet uppstår små konflikter och stridigheter händer
detta i det hela väldigt sällan och såmed utgör exportörens konflikthantering en väldigt liten
del av verksamheten. I de flesta fallen är det små missförstånd, som att man „inte läst det
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finstilta“, resp. små meningsskillnader. Implicit inverkar konflikter, när de nu uppträder, inte
nämnvärt på affärsrelationen.

Skulle det förekomma att den svenska importören byter leverantör eller uppstår
leveransproblem såsom allmänna förseningar eller felleverans ger tyska leverantörer sina
svenska kunder gärna skulden. Konfliktlösningen varierar i sådna fall. Vid förhandlingen
gäller det bl.a. att vara påläst och ”att ha kött på benen“ för att kunna försvara sig mot sådant
som är rena meningsskillnader. I de flesta fallen innebär det dock ekonomiska förluster. I fall
av meningsskillnader anser företagen att det är viktig att hitta den för båda parter bästa
ekonomiska uppgörelsen, detta sker i regel utan extern juridisk hjälp. Affärsrelationen upphör
däremot i regel inte. Bara i enstaka fall har det hänt att tidigare meningsskillnader var så stora
att det kopplades in advokater. De tillfrågade importörerna tycker därför också att ”de har en
lugn syn på livet, det blir bara fel ibland“.

Exportörens kundpolicy (Faktor V)

Man skulle kunna tro att om importören koncentrerar sina inköp till en leverantör så skulle
detta påverka affärsrelationen. Den enskilde importörens importvolum är dock inte särskilt
stor hos exportören vid en jämförelse med exportörens övriga kunder. Anledningen kan sökas
i det faktum att den svenska marknaden inte är särskilt stor. Detta medför att ingen av de
tillfrågade svenska importörerna tror att de totalt sett intar en särskilt betydelsefull roll som
köpare hos sina respektive leverantörer. De misstänkar att det finns andra, utländska
importörer, som köper betydligt större volymer från de av de svenska importörerna anlitade
leverantörererna.

Vad det gäller leverantörens avsättning på den svenska marknaden så intar samtliga
tillfrågade importörer dock en nyckelroll hos sina leverantörer. Det finns enligt samtliga ingen
stark konkurrerande svensk vid sidan om, dvs. alla innehar en viktig ställning och agerar som
huvudkontakt för exportören avseende den svenska marknaden. De ses för tillfället som enda
effektiva vägen in på den svenska marknaden. Pga. den svenska marknadens ringa bertydelse
för leverantören är hotet om att leverantören skapar dotterbolag i Sverige för ögonblicket
också relativt litet, även om detta dock inte är helt uteslutet i framtiden.

Då sverige bara utgör en liten marknad anser de befrågade i de flesta fallen att en anpassning
från leverantörens sida pga. företagens position/prioritering inte utgör några större effekter.
Snarare känns det som om den viktiga ställningen företagen har på den svenska marknaden
enbart säkrar lojaliteten. Även eller kanske just pga. att klimatet blivit tuffare, nya ägare och
chefer har blivit ansvariga, andelen familjeföretag minskat och så reducerat det familjära
inflytandet från tidigare, så har anpassningarna minskat och relationssynen blivit
långsiktigare.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att alla de tillfrågade importörerna bedömmer de
situativa faktorernas betydelse på ett liknande sätt varvid de enskilda faktorerna tillmäts olika
betydelse. Även om den kulturella distansen till Tyskland i allmänhet inte känns som stor i
dagens läge bedöms leverantörens kulturella hemvist som mycket betydelsefull för en lyckad
affärsrelation. Ju mer den liknar den svenska kulturen desto större är chansen att
affärsrelationen är framgångsrik. Även beslutsfattarens internationella erfarenhet skapar en
bra förutsättning till en framgångsrik affärsrelation. Konkurrenssituation på exportörens
marknad, leverantörspolicyn samt exportörens konflikthantering spelar däremot en mindre
viktig roll för de tillfrågade importörerna.
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Företag Kulturell
distans

Marknadens
konkurrens-

situation i
exportmarkand

Exportörens
Beslutsfattare

Exportörens
Konflikt-
lösning

Exportörens
Kunds-policy

Företag A 1 3 1 3 3

Företag B 1 2 1 3 3

Företag C 1 2 1 2 3

Företag D 1 3 1 3 3

(1- mycket viktig, 2 – viktig, 3 – betydelselös)

Tabell 12. Betydelse av exportörens situativa faktorer

5.3.4 Resursbaserade faktorernas betydelse

Informationsflödet går som bekannt såväl från exportören till importören och vice versa. Detta
informationsflöde skulle vara så utformat att det inte finns något informationsdeficit för
deltagarna. Litteraturen visar dock att så är inte fallet. Assymetriskt informationsflöde är
snarare regel än undantag. Den tidigare diskuterade Agency teorin resp. Principal agent-teorin
bygger på detta antagande (Nelson 1970, s. 317, Darby/Karni 1973, s 69). Extra stor
informationsassymetri finns i samband med handel med utlandet. Detta leder i sin tur till stor
osäkerhet vid beteende resp. beslutsfattande. Därför är det viktigt att inkludera såväl den
information som importören får som den som lämnas till exportören.i undersökningen av
informationsflödet.

Informationsutbytet (Faktor VI)

Principiellt anser alla intervjuade importörer att kontakten resp. informationsutbytet med
sina kunder är viktigare än den med sina leverantörer. Bara kontakten resp.
informationsutbytet med huvudleverantörerna uppfattas också som lika viktigt. Implicit är
kontakten med denne intensivare än med övriga leverantörer. Detta gäller också vid köp från
utlandet.

Grundläggande kan tillgång till resursen ”information” delas upp i två delar, för det första
informationens innehåll och för det andra hur effektivt informationen förs över parterna
emellan.

Informationens innehåll

Informationens innehåll anses av samtliga intervjuade importörer som mycket viktig. Särskilt
gäller det informationens trovärdighet resp. relevansen, dvs. att den överensstämmer med
verkligheten. Detta gäller såväl den information som man lämnar till exportören som den som
man får från exportören och detta inte enbart först i commintmenfasen utan redan i början av
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affärsförbindelsen. Som en av importörerna förklarade det, ”om de lovas för mycket minskar
trovärdigheten” och affärsförbindelsen betraktas med skepsis resp. blir inte av.

Samtliga intervjuade kan komma med exempel där informationens innehåll inte motsvarade
verkligheten. De medgav dock att en av anledningarna kunde vara särskilt stora skillnader i
kulturen. Detta exempel gällde i första hand vid kontakterna med exportörer från
utvecklingsländer. Ett av företagen har t.ex. kunnat ge exempel på en leverantör där
varuproven som visats upp i det inledande samtalet inte överensstämde med kvaliteten hos de
senare levererade, varvid stora problem uppstod i samband med rättelsen i leveransen. Man
var oense om den ”åtalade” kvaliteten och om en rättelse skulle ske.

Vad det gäller informationens omfång är alla intervjuade den uppfattning att det är bra att i
början av affärsrelationen vara mer restriktiv med information, dvs. man är medvetet mycket
reserverad vad det gäller att släppa information till sina utländska leverantörer. Det talas inte
om ”för mycket” eller ”brevid munnen” utan samtalen begränsas på det väsentliga. Först i ett
senare skede släpps också mer (bakgrunds) information.

Anmärkningsvärt är dock att fastän kontakterna mellan beslutsfattarna har intensiferas och
delsvis glidit över till att affärsförbindelsen har utvecklats till ett relativt personligt plan
(commitmentfasen) utvecklas informationsutbytet inte ytterligare vad det gäller
informationens innehåll, vilket man skulle kunna förmoda särskilt då det delvis har utvecklats
personliga relationer. Särskilt släpps det inte ytterligare information till exportören om det
gäller känslig information, t.ex. om den ekonomiska situationen importören befinner sig i just
för ögonblicket, planerade men ännu ej inköpta produktnyheter som senare skall lanseras eller
mer detaljerad information avseende andra affärskontakter som är planerade eller har
påbörjats vid sidan om. Man skulle kunna tro att informationens utbyteskurva, vad det gäller
informationens innehåll, planar ut efter ett tag. Detta gäller såväl för importören själv, dvs.
avseende den information han ger exportören som sådan information som han får från
exportören. Samtliga intervjuade importörer känner tydligt av en växande
informationsassymetri. De har en känsla av att ”inte vara riktigt informerade” vad det gäller
exportören och dennes miljö som han arbetar i. Förmodligen gäller detta också exportören och
detta fastän relationen med den tyske exportören befinner sig i commitmentfasen som ju
kännetecknas av ett stort ömsesidigt förtroende.

Informationens överföring till exportören

Samtliga importörer är den uppfattning att informationens överföring till exportören så som
kontaktfrekvensen, antal involverade personer och kontaktform, etc. i stort inte medför några
problem. Mönstret följer den gänsle standarden vid internationella handelförbindelser, även
om det kan finnas olika uppfattningar avseende detaljerna importörerna emellan.

Kontaktfrekvensen med de tyska exportörerna sker för samtliga importörer oftast dagligen
eller varannan dag, ibland också flera gånger om dagen. Kontaktfrekvensen anses som mycket
viktig för affärsrelationens utveckling. Samtliga intervjuade uppfattar kontaktfrekvensen med
sina tyska leverantörer som helt tillfredställande. Importörerna A och B tillmäter
kontaktfrekvensen en något större betydelse än övriga tillfrågade importörer, som dock också
understryker viktigheten, däremot inte lika utpräglat som dessa två. Den allmänna
uppfattningen hos dessa är att ytterligare kontakter inte skulle ge något mer förutom att den
bara kostar tid som man egentligen inte har.
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Även om det är svårt att yttra sig avseende konsekvenserna så anser importörerna att deras
kontaktmönster också leder till större anpassningvilja hos leverantören och i många fall också
till en högre toleransnivå/förståelse mot krav eller vid interpretation av fel. Trots detta får man
enligt deras mening inte bortse från att allt ”fortfarande är ett spel” ur vilket alla vill framgå
som vinnare, eller åtminstone inte som förlorare.

Deltagarna i kontakten är mestadels en eller två personer vilket också är brukligt. Liknande
kontaktmönster har importörerna också med andra leverantörer. I regel svarar den eller de
produktansvariga för kontakterna. Ofta är också importörernas Vd närvarande, särskilt när det
gäller små och medelstora företag.

Kontaktformen sker i regel elektroniskt eller via telefon. Samtliga importörer besöker också
från tid till tid sina tyska leverantörer eller träffar dem på mässor eller hos sig i Sverige.
Importörerna A och B anser sig dock har en sådan intensiv personlig kontakt till leverantörern
som går ut över det vanliga inom branchen. Orsaken verkar inte vara själva nödvändigheten
(alla intervjuade arbetar inom samma bransch) utan förmodligen önskan om att personligen
ute på fältet kunna bilda sig en bättre uppfattning om utvecklingen. Importör A besöker sin
tyske exportör upp till en gång varannan vecka under en till två dagar. Importör B planerar in
besök med regelbundna avstånd men inte lika ofta. Det kan dock konstateras att just dessa två
respondenter också personligen har en stark internationell bakgrund. Den ene är delvis
uppvuxen i Tyskland och behärskar språket, den andra har haft lång och intensiv kontakt med
utlandet och behärskar såmed också flera språk, därav även tyska.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de resursbaserade faktorerna är betydelfulla för
affärsrelationens utformning. Det gäller mindre själva överföringen av informationen utan
snarare informationens innehåll. Samtliga importörer känner av informationsassymetrin.
Själva är de dock inte heller beredda att utöka informationsflödet till sina exportörer. Implicit
uppfattar deras exportörer situationen förmodligen likadant. Detta fenomen överensstämmer
också med den tidigare nämnda agency-teorin om skillnaderna i informationstillgång
(informationsassymetrin). Något opportunistiskt beteende hos någon av deltagarna, som i
teorin har nämnts för att minska beteende resp. beslutsosäkerheten, har däremot inte kunnat
iakttagas .

Företag informationens
innehaal

informationens
överföring

Företag A 1 1

Företag B 1 1

Företag C 1 2

Företag D 1 2

(1- mycket viktig, 2 – viktig, 3 – betydelselös)

Tabell 13. Resursbaserade faktorernas betydelse för importören
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5.3.5 – Exportörens prestation (Faktor VIII)

De intervjuade företagen anser alla att relationerna med sina leverantörer efter hand har
utvecklats och fungerar bra i commitmentfasen. Leverantörerna spelar också en aktiv roll i
affärsrelationens utveckling.

Några leverantörer (alla?) har tom. investerat i en anpassning av sin verksamhet till
importörens önskemål, dvs. i sk. ”durable transaction specific investments” så att deras
leveranser fungerar bättre och kostnaderna kan sänkas.

Sådana kostnadsreducerande åtgärder i en leverantörs- kundrelation finns också omnämnt i
litteraturen. Enligt en studie av Ford (1980) sänker företag i samband med
interaktionsprocessens utformning sina kostnader genom att investera i sk. durable transaction
specific investments. Utan dessa investitioner skulle enligt författaren en reduktion av
kostnaderna hos sina undersökta företag mestadels inte vara möjlig. För att verkligen
säkerställa en kostnadsreduktion investerar enligt samma studie många företag därutöver
också i sk. ”human capital”. Detta har dock inte kunnat iakttas i föreliggande undersökning,
åtminstone inte avseende den svenska marknaden resp. de svenska importörerna (Ford 1980,
1990 s. 43). Dessa av Ford omnämnda aktiviteter från leverantörens sida gäller naturligtvis i
första hand för hans ”viktiga” kunder.

Frågan som dock fortfarande inte är löst är om importörerna som är nöjda med relationen
ytterligare kan förbättra den fastän exportören måste ta hänsyn till flera andra köpare. Implicit
existerar det en informationsassymetri mellan honom och den sveska importören samtidigt
som det också existerar en ”marketing-assymetri” mellan hans svenske köpare och andra
köpare (standardisering av marknadsföringen).

Vid en genomgång av litteraturen har det visat sig att åtminstone några forskare företräder
uppfattningen att det kan finnas ytterligare ett stadium efter commitmentstadiet, nämligen
”the final stage”. Under förutsättning att det existerar stabila marknader börjar
institutionaliseringen utvidgas och affärerna avvecklas snarare efter principen om ”industry
codes of practice” ( Ford 1980, s. 45). Gränsen till commitmentsteget är antagligen flytande. I
föreliggande undersökning har ett sådant ytterligare steg inte kunnat iakttagas, kanske också
pga. att importörerna inte nödvändigvis var leverantörernas viktigaste kund. I en sådan
situation kanske importören vet att en ytterligare anpassning från exportörens sida inte kan
förväntas.

5.3.6 Prestationens betydelse för relationens interpretation (Faktor IX).

Importörerna är helt enkelt ”nöjda” med förhållandena. Relationerna är komplexa samt
kännetecknas i commitmentfasen av sin personligt hållna profil och sin långvarighet. Implicit
känner importörena sina resp. utländska leverantörer väl. Därigenom vet de också vad som
händer på leverantörens marknad, även om de anser att exportören håller tillbaka en del av
informationen (informationsassymetrin). Trots detta finns det ett grundmurat förtroende
gentemot leverantören samt uppfattningen att exportören inte utnyttjar möjligheter att utöva
makt på importören utan i stället eftersträvar en nära relation till denne. En iakttagelse som
även Ford har gjord i sin tigare omnämnda studie är att företag prioriterar en bra relation
framför möjligheten att utnyttja sin maktposition. Av nämnd anledning har ingen av de
intervjuade importörerna för avsikt att ändra något eller byta till ny leverantör.
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Alla importörer anser också att det är viktigt att utöver den rent affärsmässiga transaktionen
ha en bra relation till leverantörerna. Denna relation går visserligen oftast genom ett fåtal
personer med dem man dock över längre tid bygger upp relationen. Ju starkare relationen
utvecklas så utvecklas efter en längre tid en nästan familjär stämning.

Pga. komplexiteten kan leverantörens prestationer inte problemfritt analyseras var och för sig
utan enbart i sin helhet. I detalj har det dock visat sig att: Nöjdheten är en central del i
relationen (tabell 14). Likaså är det med förtroendet. “Vid avsaknande av förtroende skulle en
relation aldrig hålla i längden. Det är viktigt att man vet var man har den andre“. Intressant att
beakta är att företag A och företag B anser att produkten resp. prestationen har mycket stor
betydelse medans övriga anser att denna är viktigt, dock inte viktigast. Åter igen kan man
urskilja de första företagens annorlunda fokus. Det kan anses att dessa lägger mer vikt vid
allmän prestation och tillfredsställer leverantörer (eller vice versa) utöver resultatet. Detta
syns även vid betydelsen av lojalitet. Då företag C och företag D anser lojaliteten som mycket
betydelsefull uppfyller denna lägre prioritering hos de första två företagen. Formaliteter anses
mycket viktiga hos alla företag utom företag B. En viss grad av formaliteter är alltid viktigt,
dock kan man uppnå mycket utan dessa anses det. Likaså med rutiner. Rutiner bedöms av alla
företag som viktiga, företag C ser dessa dock som mycket viktiga. Detta kan ligga i
erfarenheterna företaget gjort. T.ex. uppstod under en tid missförstånd och smärre
komplikationer i leveransen från den tyska leverantören. Efter införande av vissa rutiner
såsom beställningsformulär och enhetligt begreppsbruk har dessa dock avtagit.

Företag Prod./pres. Rutiner Formaliteter Nöjdhet Förtroende Lojalitet

Företag A 1 2 1 1 1 2

Företag B 1 2 2 1 1 2

Företag C 2 1 1 1 1 1

Företag D 2 2 1 1 1 1

(1- mycket viktig, 2 – viktig, 3 – betydelselös)

Tabell 14. Interaktionsbaserade faktorernas betydelse för importören

Naturligvis innebär detta att relationen påverkar såväl inköps som försäljningsbeteendet.

Avseende tyska leverantörer är dessa enligt importörerna mycket professionella i sitt
handlande. Det är lättare att förmedla vad importörernas kunder egentligen vill ha jämfört
med leverantörer från andra kulturer såsom de asiatiska. Implicit kan det därför sägas att ju
bättre relationen är desto mer nöjd blir leverantören och desto mer blir denne också benägen
att anpassa sig efter företagens krav. Därur utvecklas sedan en situation där det är viktigare
för denne att vårda relationen med importören än att enbart försöka sälja så mycket som
möjligt. En iakttagelse som också Turnbull, Ford och Cunnigkam har gjort i sin redan år 1996
genomförda undersökning resp. Håkansson i en så tidigt som 1982 genomförd undersökning
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(Turnbull/Ford/Cunnigham, 1996, s. 45). Alla tillfrågde är också överens om att en starkare
och bättre relation för med sig en starkare vilja eller benägenhet hos leverantören att lyssna på
och agera så som önskas av importören. Bl.a. kan då informationsutbytet ske effektivare, dvs.
både snabbare, direktare och förståndligare, fastän det inledningsvis nämnda
informationsdeficitet finns. Även om detta beteende pga. konkurrenssituationen bara gäller
vissa enskilda områden är alla överens om att en bättre relation i sin tur inte bara leder till ett
bättre informationsutbyte. Den bättre relationen för därmed till bättre kunskap om
importörerna vilket medför att beteende eller krav inte behöver förklaras eller försvaras från
importören vilket skulle vara fallet i en sämre relation.
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6. Hur kann exportören effektivisera sin relation med

importören, några förslag

Vad kan nu exportören lära sig av detta? Förslagen kan säkerligen vara många dock inte alla
står på fast grund. Av nämnd anledning skall bara några få grundläggande förslag ges.

Skiljer man mellan att bli internationell och vara internationell så är resultatet av
undersökningen avsedd för den senare fasen, dvs. att vara internationell
(Backhaus/Büschken/Voeth, 2001). Affärsrelationen befinner sig dessutom i den sk.
commitment-fasen. Förslagen avser således i första hand exportörer i denna fas.

Problemet som exportörerna har med sina kunder, dvs. importörerna i commitment-fasen, är
att hitta en meningsfull blandning av att individualisera sitt internationella agerande för att
maximalt kunna gå kundernas (importörernas) önskemål tillmötes på de enskilda
marknaderna och att standardisera sitt agerande så för att kunna spara på utgifterna. Detta
samspel mellan anpassning och diversifiering är för exportören naturligtvis en gradvandring,
särskilt då andra länders importörens önskemål också måste beaktas. Dessutom spelar
naturligtvis även importörens betydelse som kund en viktig roll. Därutöver vet vi att
affärsrelationer dessutom är underkastade en dynamisk utveckling och inte alla kunder som
exportören har nödvändigvis redan befinner sig i commitmentfasen. Det faktum att
exportörernas agerande avseende den svenska marknaden inte i är optimalt utformat i alla
avseenden kan bara betyda att exportörernas agerande bara till viss utsträckning motsvarar
just den svenske importörens önskemål.

Konkurrenssituationen på exportmarknaden, exportörens konflikthantering och hans
kundstrategi inverkar inte i första hand på affärsrelationens utformning. Anledningen kan vara
att dessa förefaller vara redan av exportören utformade för en internationell verksamhet.
Åtminstone stämmer deras utformning i commitmentfasen redan överens med de svenska
importörernas förväntningar. Alternativt tillmäts de svenska importörerna av exportörerna
ingen större betydelse i sina affärsrelationer för att de vet att Sverige relativt sett är en liten
marknad och internationellt inte kan kräva en ”särbehandling”. Implict måste importörerna till
viss grad acceptera det som erbjuds dem.

Bland de situativa faktorerna finns det dock sådana faktorer som exportören inte kan åtgärda
utan problem fastän importörerna tillmäter de en stort betydelse. Kuturell distans uppfattas
t.ex av importören som viktig. Den skall helst vara så liten som möjligt. Den uppfattas inte
heller som särskilt stor avseende tyska exportörer i den undersökta branschen. Men den finns,
och den skulle inte kunna ändras utan vidare av exportören om även så önskades. Bara två
vägar är möjliga. För det första skulle exportören behöva söka sina kunder i ett kulturellt
relativt homogent område, t.ex. i Skandinavien, då blir det lättare att att hitta en gemensam
nämnare vid utformningen av affärsrelationen. Fler studier som har genomförts av den
tidigare nämnda IMP-gruppen stödjer också denna uppfattning. För det andra skulle en
personell anpassning kunna ske hos exportören som tar hänsyn till kulturella skillnader.
Beslutsfattaren spelar en nyckelroll i internationella affärer. Hans internationella orientering
är viktig för affärsrelationens utveckling. Detta har också redan så tidigt som på åttiotalet
konstateras av flera forskare bl.a. av Beuttel i sin undersökning av beslutsfattarens
internationella utriktning för små och medelstora företag och har även i föreliggande
undersökning ansetts som viktig. Har beslutsfattaren fördjupad kunskap om en viss geografik



Kapitel 6. Hur kann exportören effektivisera sin relation med importören, några förslag 51

region eller en kultur uppfattas denne säkerligen som en lämpligare affärspartner av
importören än om så icke skulle vara fallet. Särskilt genom att exportören medvetet anställer
personer med olika kulturella bakgrunder skulle sådant (kulturellt) kunskapsdeficit kunna
jämnas ut.

Ytterligare en punkt som exportören måste beakta är den av importören uppfattade
informationsdeficitet. Skulle exportören medvetet hålla tillbaka för importören viktig
information finns det risk att denne utvecklar ett sk. opportunistiskt beteende, vilket ju
säkerligen påverkar affärsrelationen negativt.

Exportörens prestation är redan i commitmentfasen anpassad till importörens krav, dvs.
prestationen accepteras av importören. Detta gäller åtminstone när importören är metveten om
att han är en bland flera kunder som exportören har. Några ytterligare anpassningar är inte
nödvändiga. Det faktum att importörerna inte heller har för avsikt att byta leverantör i
commitment-fasen talar ett tydligt språk. Implicit kan den befintliga prestationen vara
utgångspunkt för exportörens fundering avseende en standardisering för flera
avsättningsmarknader.
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7. Sammanfattning och utblick

Ur de utförliga literaturstudierna filtererades slutligen åtta faktorer ut som alla anses påverka
affärsprocessen mellan affärspartner. På bas av dessa faktorer kunde hypoteser utvecklas som
beskriver faktorernas inflytande på relationen/affärsprocessen mellan importörer och
exportörer med fokus på leverantörens benägenhet att anpassa sig till importörens krav och
behov vilket i sin tur visualiserar relationens kvalitet.

Då alla undersökta affärsrelationer inletts under en tid då de intervjuade personerna inte var
verksamma i företagen är det enbart svårt att få en detaljerad och valid bild av hur
utvecklingen av relationerna såg ut i början. För de senaste åren kan, p.g.a. respondenternas
insyn i relationerna, dock ett tydligt mönster urfiltreras. Alla relationer befinner sig bl.a. i
samma fas i livscykeln, den sk. committment fasen. Utvecklingen av relationen är i detta
stadium väldigt reducerad, kännedomen om handelspartnern är stor och lojaliteten och
förtroende spelar här de största rollerna.

Importörernas och exportörernas mål i den ovannämnda fasen identifierar sig i relationens
effektivisering, dvs. att kunna handla med varandra på ett för alla tillfredsställanmde sätt.
Förståelsen för den andras krav ska bli tydligare så att komforten kan ökas och fel minimeras,
bl.a. genom förbättrade och anpassade rutiner och formaliteter.

Även om översikten över relationernas betydelse kan anses begränsad kunde de utfiltrerade
faktorerna undersökas på dess väsentlighet i relation till anpassnignsviljan hos leverantörerna.

I föreliggande undersökning har det visat sig att alla faktorer har en större eller mindre
inverkan på leverantörens anpassningsvilja. Vidare har det visat sig att det snarare är
interaktions och informationsbaserade faktorer som står för den största påverkan. Ett större
och intensivare informationsutbyte, dvs. på regelbunden basis, med flera involverade med
högre position, bidrar till en bättre relationskvalitet/nöjdhet och såmed också högre
anpassningsvilja. Denna ökade anpassningsvilja kan delas upp på

1. leverantörens benägenhet att anpassa sig pga. den bättre stämmningen som härskar
och

2. implicit genom att bättre informationsutbyte också eliminerar fel och såmed ökar
nöjdheten och stämningen resp. atmosfären.

Om dock inte så starkt utgör även nöjdheten i relationen en nästan lika stark individuell
påverkare på anpassningsviljan hos leverantören som ett bra informationsutbyte.

Ytterligare kan det konstateras att kulturella barriärer och den internationella kunskapen och
erfarenheten hos kontaktpersonerna hos leverantörerna har ett inflytande på anpassnignen som
inte är lika central som de ovannämnda, men inte heller omärkbar. Större likheter i
språkkunskpar och kulturella baksgrunder såsom likasinnade affärskulturer har en viss
inverkan på hur krav och situationer förstås och förmedlas. Dessutom finns en benägenhet att
”gilla” likasinnade kontaktpersoner, dvs. med liknande språkkunskaper och kulturell
bakgrund, som även i sin tur medför till ökad anpassningsvilja.

Marknadens struktur eller importörens ställning hos leverantörerna utgör bara en smärre del i
leverantörernas benägenhet att anpassa sig gentemot importörerna. Den höga konkurrensen
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och Sveriges relativt lilla marknadsstorlek för till att leverantörerna inte ser någon större
värdemaximering att öka tillgodose importörens ökade krav eller behov i större omfång än
annars. Att importörerna har en viktig ställning på den svenska marknaden, även om denna
totalt verkar internationellt oviktigt, ser däremot till att leverantörerna ser importörerna som
viktiga gateways till den svenska marknaden. Därför vårdas relationen till svenska importörer,
även om inte så intensivt som kanske till importörer på andra större och betydelsefullare
marknader.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att leverantörens benägenhet att anpassa sig till
importörens krav och behov har en positiv inverkan på den allmänna uppfattningen av
relationen. Ju mer leverantörern är benägen att bemöta de krav som kommer från importören
desto nöjdare anses importören bli med relationen, dvs. relationens kvalitet ökar. Också
leverantörens benägenhet att tillgodose importörens behov (inte bara kundernas vidarelädda
krav) har samma effekt.

Detta visar att en exportör i vissa fall borde se bortom sina egna direkta preferenser och även
inkludera importörens önskningar för att på ett bättre och mer tillfredsställande sätt säkra en
långfristigt och lönsam relation med högre kvalitet.

Även importören kan påverka relationenes nöjdhet. Genom att kontrollera kontakten till
leverantören och på så sätt effektivisera utbytet och leveranserna kan importören ur sitt
perspektiv lättare uppnå vissa mål.

Relationer, lik dem som undersökts ovan, är tvåsidiga. Det är därför, mot tidigare forsknings
prioriteringar, såväl importören som exportören som påverkar relationens långfristiga
utveckling och effektivitet.
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8. Fortsatt forskning

Föreliggande undersökning har naturligvis inte kunnat svara på alla frågor, särskilt då det
undersökta området är ett relativt nytt finns många vita fläckar kvar i forskningslandskapet.
Det är inte möjligt att räkna upp alla dessa. Nedanstående finns några viktiga områden i
anslutning till föreliggande undersökning där det skulle kunna finnas ett intersse till fortsatt
forskning.

De genomförda litteraturstudierna har t.ex visat att det skulle kunna vara intressant att i en
fortsatt studie jämföra importörens perspektiv med exportörens. Först då skulle även en
omfattande analys kunna ges och klarhet skapas till vilken grad relationens uppfattning är
assymetrisk.

Dessutom skulle en sådan undersökning också kunna göras under hänsynstagande till
affärsprocessens olika utvecklingsskeden, dvs. inte bara avseende ”commitment-fasen” utan
även de övriga faserna inkluderas resp. jämförs.

Litteraturgenomgången har också visat att det saknas undersökningar som, utöver exportör-
och importörrelationer, inkluderar inköpscenter (Buying Center). Många gånger har det visat
sig att när flera personer är involverade i affärsprocessens utveckling löper den annorlunda än
om bara två eller tre personer är involverade.

Genom de starka personliga relationer som utvecklas mellan importör och exportör har ett
byte av personal säkerligen ett stort inflytande på själva relationens utveckling. Det saknas
dock undersökningar som belyser hur och i vilket omfång ett byte av management skulle
kunna inverka på själva affärsprocessen.

Inte heller finns det komparativa analyser av gränsöverskridande affärsprocesser branscherna
emellan resp. mellan stora och mindre företag.

På goda grunder kan man också anta att affärsprocesser löper annorlunda i tider som
kännetecknas av högkonjunktur än av lågkonjunktur.
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APPENDIX

APPENDIX A. FRÅGEFORMULÄR - FALLSTUDIER

Allmänt
1. Företagets namn:
2. Respondentens namn, position, hur länge i positionen:
3. När grundades företaget?
4. I vilken bransch arbetar företaget? Beskriv företaget huvudaktivitet:
5. Hur stor marknadsandel har företaget?
6. Hur många anställda har företaget.
7. Vad har företaget för ägandestruktur? (1 ägare (grundaren) eller fler)
8. Hur stor är företagets omsättning, ungefär?

Import
9. Hur stor andel av företagets inköp kommer från utlandet?

10. Hur långt efter grundning uppnåddes denna siffra?

11. Från vilka regioner köper företaget? Hur många länder levererar till företaget?

12. Vilka länder utgör huvudleveransländerna?

13. Har ni många leverantörer eller ett fåtal?

14. Hur ser företagets internationella utveckling ut i ett historiskt perspektiv? (när inleddes
den internationella verksamheten, vilket var Ert första val av marknad respektive val
av etableringssätt, varför dessa val)

15. Hur beslutades vilka marknader företaget skulle satsa på och vem beslutade?

16. Vad var skälen till att köpa in från utlandet?

17. Hade någon från företaget redan kontakt med leverantören eller landet? Har
företagsledningens .profil. (t.ex. internationellt intresse, självförtroende,
språkkunskaper, förhållande till risk och kontroll etc.) haft någon inverkan på
företagets internationalisering? I så fall hur?

18. Har Du tidigare importerfarenhet?

19. Vad är det som styr i framtiden vilka marknader ni ska satsa på?
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20. Hade ni kunskap om nya marknader innan ni gav er in på dem?

21. Om inte, hur skaffade ni er kunskap om de nya marknaderna?

22. Har erfarenhet/kunskap från tidigare internationalisering varit viktig i det fortsatta
internationella arbetet? I så fall vad/hur?

Baserat på den viktigaste relationen:

FIGUR (Kurva)
Var tycker ni att ni befinner er på denna kurva baserat på relationen till er viktigaste
leverantör.

Fråga 1. Kultur

Ju mindre den kulturella distansen är desto större är affärspartnerns benägenhet att anpassa
sig.

1. Vad har den kulturella distansen betytt för relationen och hur har den förändrats?

2. Hur starkt inverkar den uppfattade kulturella distansen till er affärspartner på
anpassningen (av produkter, rutiner eller formaliteter) och i vilken riktning/omfång?

Fråga 2. Marknadens utbudsstruktur

3. Har ni upplevt en tilltagande konkurrens på marknaden?

4. Vad har en tilltagande konkurrens på marknaden betytt för er affärspartners vilja att
tillmötesgå era specifika önskemål?

Fråga 3. Beslutsfattare

5. Vad betyder en stor internationell erfarenhet hos er affärspartner för era kontakter med
denne? Märks erfarenheten i relationen?

6. Och hur pass påverkar dennes kompetenser resp. ert förtroende till dessa hans vilja att
anpassa sig?

Fråga 4. Konflikter

7. Uppstår det ibland konflikter mellan er och era leverantörer och i så fall när (efter
vilken sekvens av affärsrelationen) och varför resp. hur ser lösningen ut?
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8. Hur ser Du på begreppet beroende i förhållande till Era leverantörer?

Fråga 5. Leverantörspolicyn

9. Vad anser ni att ni har för position/prioritering hos er affärspartner och …

10. …hur påverkar denna affärspartnerns benägenhet att anpassa sig?

Fråga 6. Informationsutbytet

11. Hur har informationsflödet förändrats under affärsrelationens gång? (Avseende,
kontaktfrekvens, antal involverade personer, kontaktintensitet och kontaktform). Byts
sensiblare information ut?

12. …och hur starkt påverkar ett ökat informationsutbyte (intensivare, frekventare, etc.)
affärspartnerns benägenhet att anpassa sig gentemot era önskemål?

Fråga 7. Leverantörens anpassning

13. När och hur brukar leverantören genomföra en anpassning av produkter, rutiner och
processer?

14. Har det skett några förändringar vad gäller arbetsrutinerna inom företaget efter
relationens inledande? Sker det också någon anpassning av er till Era leverantörer?

15. …och hur påverkar dessa anpassningar nöjdheten av relationen, förtroendet,
återköpsvilja och lojaliteten??

Fråga 8. Affärsrelationens struktur och utveckling

16. Hur tror ni att er affärspartner uppfattar relationen?

17. Och hur tror ni att en högre nöjdhet, återköpsvilja, förtroende eller lojalitet ökar
anpassningsviljan hos affärspartnern?

Övriga frågor

23. Tar ni hjälp av extern rådgivning/consulting avseende företagets internationell
relationer?
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