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Förord

Exportrådets uppgift är att medverka till konkreta exportaffärer i 
såväl små som stora svenska företag. Det innebär bl a att förse våra 
exportföretag med vederhäftig och praktiskt användbar litteratur som 
belyser viktiga möjligheter och problem på utlandsmarknaderna.

Med frihandelsavtal, den Europeiska Unionen och GATT blir värl
den allt mindre. I dag är Sverige en naturlig del av det europeiska 
näringslivet.

Den nya Exporthandboken består av två delar - en strategidel och en 
praktiskt inriktad funktionsdel. I din hand håller du den mest kvali
ficerade exporthandbok som finns. Den syftar till att öka företagens 
och medarbetarnas kompetens i exportfrågor.

Strategidelen är avsedd att användas av företagsledningen, som ett 
stöd i förändringsarbete. Den kan också ge morgondagens ledare 
kunskap om företagens internationalisering.

Sten Söderman är Exporthandbokens redaktör. Med stor skicklighet 
och väldigt engagemang har han skapat en helhet av ett stort antal 
delar, såväl teoretiska som praktiska. För detta vill jag framföra mitt 
varma tack till Sten Söderman. Dessutom riktar jag ett stort tack till 
bokens alla författare - Sveriges främsta experter, som är verksamma 
inom de områden de beskriver.

Stockholm i maj 1994

Göran Holmquist 
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Läsanvisning till 
Exporthandboken - strategier

Strategi betyder krigskonst. Att utveckla ett företags strategi skiljer 
sig högst väsentligt från att arbeta med företagets taktiska och ope
rativa verksamheter.

Exporthandboken består av två delar/volymer: dels denna Strategidel 
-med ett globalt synsätt som sträcker sig fram till slutet av 1990-talet; 
dels Funktionsdelen, som primärt rör ett europeiskt perspektiv under 
en tre-fyraårig period med start 1994.

Denna bok - Stategidelen - vänder sig till företagsledare vid såväl 
små och medelstora som stora företag. Den kommer dessutom att 
användas som kurslitteratur vid de högskolor och andra högre läro
anstalter där morgondagens företagsledare/affärsmän utbildas; dvs 
där man förmedlar en inte bara teoretisk utan även praktiskt tillämp- 
bar kunskap i frågor om export och internationella affärer.

Redaktörens ambition är naturligtvis att boken skall utnyttjas på det 
sätt som passar den enskilde läsaren bäst. I nedanstående anvisningar 
ges emellertid några förslag på hur olika läsarkategorier kan tillgo
dogöra sig bokens innehåll på bästa möjliga sätt.

Boken består av 14 kapitel, som kan läsas var för sig. Kapitlen är 
uppbyggda på ett likartat sätt för att underlätta för läsaren.

Beskrivningar av mer generella föreställningar kompletteras med 
praktiska erfarenheter. Varje kapitel innehåller ett eller flera praktis
ka exempel från det egna företaget eller från företag som författaren 
känner väl till. Dessutom finns konkreta checklistor, operativa råd 
och anvisningar.

Bokens 14 kapitel - som tillsammans utgör fem avsnitt - är relativt 
översiktliga, eftersom varje kapitel omfattar ett stort område, som 
sammanfattas på mellan 10 och 20 trycksidor. Detta betyder att läsare



som behöver orientering inom ett område är mest betjänta av att läsa 
denna läsanvisning till Exporthandboken. I slutet av boken finns 
dessutom ett sakordsregister, som ger hänvisning till i vilka samman
hang orden eller begreppen återfinns.

Bokens olika kapitel kan sägas utgöra ett antal expertområden: 
”Fyrstegstrappan” är ett, ”återförsäljare” ett annat osv. En ledare för 
ett affärsområde kan behöva diskutera med sin ledningsgrupp om det 
professionella innehållet i intemationaliseringsstrategin; i bl a en 
sådan situation är Exporthandboken användbar.

Läsanvisning:

Avsnitt III - dvs kapitel 5 om internationell branschomvandling, 
kapitel 6 om att utveckla exportkoncept samt kapitel 7 om bransch
analys - utgör ett viktigt block för att förstå företagets roll i interna
tionell handel; således ett viktigt avsnitt för studenter.

Ledare för små, medelstora och stora företag bör fokusera intresset 
på avnitt II om företagsstrategier, dvs kapitel 2 ”fyrstegstrappan”, 
kapitel 3 ”försäljning genom utländsk återförsäljare” samt kapitel 4 
om ”företagsköp och joint ventures”.

Praktiker med funktionsspecialiteter väljer avsnitt IV om företags
strategiers koppling till de fyra funktionerna ”personalarbete” i kapi
tel 8, ”logistik och distribution” i kapitel 9, ”avtal och kontrakt” i 
kapitel 10 samt ”betalning och finansiering” i kapitlen 11,12 och 13.

Praktiska applikationer i avsnitt V, dvs hur begrepp och metoder kan 
och bör utvecklas, återfinns i kapitel 14. Detta kapitel bör därför 
intressera studenter men även mindre erfarna praktiker.

Kort presentation av bokens avsnitt/kapitel:

Avsnitt I - det inledande kapitlet av konsulten Gunnar Palm - bör 
läsas av såväl studenter som praktiker. Här redovisar Palm olika 
kartor över hur världens marknader kan beskrivas.

I avsnitt II, som inkluderar tre kapitel, redovisas företagsstrategier. I 
kapitel 2 presenteras den traditionella ”fyrstegstrappan”; Magnus 
Karlberg från Electrolux delar med sig av praktiska erfarenheter, där 
själva formuleringen av strategin bygger på en ordentlig datainsam
ling, som man numera ofta får göra själv och där företagets strategi



och marknadsstrategi ibland integreras. I kapitel 3 redovisar Astor 
Wikström, Alimak, hur man säljer genom utländsk återförsäljare och 
genom andra kanaler. Han ger också praktiska råd kring hur man 
överlever och lyckas som professionell affärsutvecklare genom in
tensivt resande och arbete utanför företagets hemmabas. I kapitel 4 
redovisas metoder för internationella företagsköp och konstruktion 
av samriskföretag; författare är Sten Söderman på Svennerstål & 
Partners och Staffan Gullander på samma konsultbyrå men också 
professor vid Tekniska högskolan i Linköping.

I avsnitt DI utvecklas en konceptuell begreppsapparat i tre olika kapitel. 
Örjan Sölvell, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, har i kapitel
5 utvecklat en modell för internationell branschomvandling, som bygger 
på hans arbete med professor Michael Porter vid Harvard Business 
School. I kapitel 6 utvecklas exportkoncept av Berndt Karsten, chef för 
AT Keamey Oy i Finland, och professor Sten Söderman vid Svennerstål
6 Partners. Fem s k förebilder utgör fem grundstrategier, som bygger på 
vilken roll i branschen företaget vill spela. I kapitel 7 redovisar William 
H Frost, vid Strategy Analysis International i Paris, hur en branschanalys 
kan och bör utvecklas i teorin och i praktiken. Därvid anges metoder för 
hur man bör öka mervärdet hos kunden samt hur man i andra situationer 
bör integrera sin egen verksamhet med kundens leverans- eller produk
tionssystem.

I avsnitt IV kopplas företagets strategi ihop med de handfasta regler som 
måste finnas för det praktiska arbetet. Att skaffa och att utveckla med
arbetare är i vissa företag och/eller i vissa faser av företags internationa
lisering den helt avgörande och strategiskt viktigaste frågan. Gunnar 
Christiani från Astra redovisar i kapitel 8 personalarbete i internationell 
miljö. I kapitel 9 beskrivs och förklaras distributionens och logistikens 
roll av Lasse Larsson, Atlas Copco, och Göran Liljegren, MTC, med 
utgångspunkt i Atlas Copcos erfarenheter och sätt att arbeta. Kapitel 10 
av Johan Lagercrantz, Institutet för Utländsk Rätt, tar upp kontraktsstra
tegi. I följande kapitel 11,12 och 13 redovisar från Nordbanken i Paris 
Carl-Johan Bouveng och från Nordbanken i Stockholm Göte Järgården 
och Fredrik Lundberg procedurer och strategier för hur man får betalt 
genom att rätt identifiera riskerna, genom att välja rätt betalningsvillkor 
samt genom att göra klara överenskommelser mellan köpare och säljare.

Avsnitt V utgörs av boken 14e och sista kapitel ”Strategier på 
90-talet”, där Anders Lundwall från Exportrådet sammanfattar hur 
några framgångsrika svenska företag gått tillväga för att lyckas 
internationellt.
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Slutligen ett stort tack till Aestan Orstadius, som ständigt givit 
nödvändigt stöd under arbetets gäng. Ett stort tack även till Staffan 
Johanson, min medredaktör på Industrilitteratur, som tillsammans 
med sina kolleger Ulf Clason och Mats Forsmark lagt ned ett omfat
tande arbete på granskning, redigering, sättning och bildproduktion.

Exportrådet har många författarmedarbetare i de båda Exporthand- 
böckema; men även andra Exportrådsvänner har tagit sig tid att 
diskutera delar av böckerna - tack ni alla. De författare från företa
gen, som antagit utmaningen att skriva ett kapitel och därvid lyckats 
förmedla sina kunskaper, har gjort väldiga prestationer, vilket all 
svensk export kommer att få glädje av. Utan er hade det naturligtvis 
inte blivit några Exporthandböcker. Pernilla Bolinder och Barbro 
Åkemark har med uthållighet och precision bidragit till bokens 
slutliga utformning. Tack.

Stockholm i maj 1994

Sten Söderman
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Världsekonomin mot 2000 1
av Gunnar Palm, världsmarknadskonsult

Exporthandboken börjar med en prognos över världsekonomin. Svenska 
företag skulle kunna använda den som diskussionsbas i sin framtidspla- 
nering.

Först kommer två kartor som visar marknadernas storlek. Sedan 
diskuterar vi konjunkturläget i olika regioner och branscher, samt 
målar upp nästa boom. Därefter tar vi upp handelspolitiska och 
finansiella tendenser på medellång sikt - fram till år 2000 - men inte 
några längre perspektiv.

En ljusnande framtid präglar de sex åren till sekelskiftet. Omdömet 
gäller många men inte alla delar av världsekonomin.

Produktion = marknad________________________________
Produktionen, särskilt den säljbara produktionen, bestämmer mark
nadens storlek. Därför lönar det sig att ägna några minuter åt ekono
misk statistik, snarare än folkmängdssiffror. Ett lands totala pro
duktion av varor och tjänster mäter man som bekant med bruttona
tionalprodukten (BNP). Den visar förädlingsvärdet, bland annat för 
att undvika dubbelräkning. Vid internationella jämförelser översätter 
man alla siffror till dollar enligt årsgenomsnittet av de olika valutor
nas marknadskurser.

Bästa småföretagare, läs vidare så får ni en mer nykter bild av världen 
än den som svenska massmedia och skolor presenterar.

Figur 1.1 på nästa sida ger BNP-ligan 1992 och fördelningen mellan 
världens tre ekonomiska huvudblock. Första världen omfattar mark
nadsekonomierna i väst; andra världen består av kommunist- och 
exkommuniststater i öst; utvecklingsländerna i syd utgör tredje värl
den. Självklart är detta en förenkling men en användbar sådan. 
Gränserna mellan de tre ”blocken” är högst reella, även om det också 
finns stora skillnader inom dem.



20 i topp Miljarder USD
1. USA 5 870
2. Japan 3 700
3. Tyskland 1 865
4. Frankrike 1 345
5. Italien 1240
6. Storbritannien 1060
7. OSS 750
8. Spanien 585
9. Canada 568

10. Kina 450

20 i topp Miljarder USD
11. Brasilien 400
12. Mexico 330
13. Nederländerna 323
14. Sydkorea 300
15. Australien 290
16. Sverige 250
17. Schweiz 245
18. Indien 240
19. Belgien 228
20. Taiwan 220

Väst 77%

Öst 8%

Syd 15%

Källor: Världsbanken, OECD, Economist. Väst - OECD.
Öst = Östeuropa + Kina. Syd = alla andra. DDR utgör 5% av Tyskland, 
Luxemburg utgör 4% av Belgien, OSS motsvarar 95% av gamla Sovjet. 
"20 i topp"= 86% av världsekonomin.

Figur 1.1: Världens BNP 1992 (%)



Västvärldens dvs OECD-ländernas dominans är påtaglig. Den förblir 
av allt att döma lika markant år 2000. Flera u-länder, särskilt i östra 
Asien, har visserligen vuxit mycket snabbt det senaste årtiondet och 
fortsätter troligen att göra så. Men de utgör undantag i tredje världen 
och är ännu relativt små i ekonomiska termer; detta gäller även Kina.

Tillväxten förefaller mer säker i västvärlden, om också inte sensatio
nell. Dessutom är själva statistiken mer säker i OECD-länderna än i 
övriga världen, vars volymsiffror ofta innehåller önsketänkande. Den 
som gör sig besväret att jämföra cirkeln i figur 1.1 (1992) med 
motsvarande cirkel för 1980, finner att OECD-ländernas dominans 
faktiskt ökat: deras andel av hela ”kakan” steg från 65% till 77%. 
Förlorarna under samma period hette Östeuropa, Mellanöstern och 
Latinamerika.

Marknadsplaneraren gör därför klokt i att erkänna ett fundamentalt 
faktum: OECD-området utgör världsekonomins tyngdpunkt och mo
tor, nu och inom överskådlig framtid. Motorn består i sin tur av tre 
huvuddelar eller, i storleksordning Västeuropa, Nordamerika och 
Japan.

EGs roll som vinnare på världsmarknaden är lätt att bevisa (nedan 
kallas organisationen EU = Europeiska unionen, som är namnet 
sedan 1 nov 1993). Dess nuvarande tolv medlemsländer repre
senterade 19% av bruttovärldsprodukten 1960 - en andel som kon
tinuerligt steg till 28% 1990. Utrikeshandeln redovisar liknande 
tendenser. Japan och några av dess grannländer är också typiska 
vinnare. Det betyder att världsekonomins huvudstad flyttar från New 
York, främst till Bryssel men även till Tokyo. Ett senare avsnitt 
innehåller mer om den framtida tillväxten.

En alternativmätmetodhar väckt uppseende på senare år. Den räknar 
om varje lands BNP till dollar, inte med marknadskurser utan s k 
köpkraftspariteter (purchasing power parities, PPP). Genom att un
dersöka hur mycket varor som medelinkomsttagaren kan köpa lokalt, 
ger denna metod en trognare bild av levnadsstandarden. Därigenom 
blir exempelvis svensk standard 15 gånger högre än indisk och inte 
105 gånger högre som med den klassiska metoden, i båda fallen 
uttryckt som BNP/capita. Köpkraftspariteter är en användbar mått
stock för biståndsfolk, eftersom den bättre visar genomsnittsinvåna- 
rens ekonomiska och sociala nivå.

Däremot är den värdelös för affärsmän som söker mäta marknadspo-



tentialen. De arbetar i penningekonomin och med konvertibla valu
tor; slutligen måste de på något sätt ta hem likvider eller vinster till 
hemmavalutan. Därför är den nya metoden brukbar räknat per indi
vid, men inte räknat på hela landets ekonomi utan att missförstånd 
uppstår. OECD och Världsbanken gör också sina flesta jämförelser 
enligt den klassiska metoden.

Bilar: sex miljarder hästkrafter________________________

Andra sätt att illustrera marknadspotentialen ger samma bild. Värl
dens industriproduktion, export och import, fördelar sig ungefär som 
BNP. Folkmängden gör det inte - men läsaren är inte naiv nog att 
likställa befolkning med marknad.

Källor: Automobile International, Economist

Figur 1.2: Tolv länder tillverkade 88 % av världens motorfordon 1992

Figur 1.2 tar ett mer konkret grepp genom att visa produktionen av 
motorfordon 1992. Den uppgick till 48 miljoner stycken i hela 
världen (= sex miljarder hästkrafter) varav tre fjärdedelar var person
bilar. Figuren har flera fördelar: dels ger den rena volymsiffror som 
inte färgas av valutakurser mm, dels mäter den en stor och utomor
dentligt viktig bransch.

Världens bilindustri består av ett antal gigantiska, vanligen välskötta 
koncerner som arbetar i hård konkurrens. De svarar för en stor del av 
varje lands sysselsättning, skatteintäkter, forskning, utrikeshandel 
mm. Branschen innehåller element av högteknologi och kommer 
utan tvivel att överleva både denna och nästa recession, om än i delvis 
nya former.



Som framgår av figuren dominerar västvärlden denna nyckelbransch 
i alldeles särskilt hög grad. Fabriker i OECD-länderna tillverkar 85% 
av världens bilar. Det hindrar inte att enstaka u-länder bygger upp 
blomstrande bilindustrier, t ex Sydkorea och Mexico.

Följande jämförelse illustrerar bilindustrin ännu mer handfast. De 
tyska bilfabrikerna ligger i fem delstater, nämligen Niedersachsen, 
Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden-Württemberg och Bayern. Var 
och en av dessa gör betydligt fler bilar varje år än hela Kina.

Under åren fram till 2000 flyttar bilindustrin knappast ut från de rika 
länderna (även om vissa koncerner bygger småfabriker innanför 
tullmurar i tredje världen). Tvärtom är den kanske det ledande 
exemplet på avancerade branscher som trivs bäst i avancerade länder. 
Endast där möter bilindustrin riktigt välutbildad arbetskraft, de bästa 
universiteten, fungerande infrastruktur som medger snabb transport, 
billiga krediter, låga importhinder som möjliggör ett brett urval av 
”inputs”, samt kräsna kunder som kan bidra till produktutvecklingen.

Konjunkturläge... och lite till__________________________

Efter att ha beskrivit världsekonomins läge, övergår vi till dess 
förändring på kort och medellång sikt, dvs fram till år 2000. Expor
tören har ett självklart intresse av marknadens skiftningar. Dessa kan 
naturligtvis aldrig förutsägas exakt. Men genom att diskutera dem 
höjer man förmågan att planera och budgetera med realism.

Hög- och lågkonjunkturer har växlat sedan den industriella revolu
tionen och kommer troligen alltid att inträffa. De utgör naturliga 
inslag i den ekonomiska utvecklingen men blir aldrig regelbundna 
utan varierar i längd, amplitud och plats. Samtidigt förekommer 
bakomliggande, mer långsiktiga trender som kan förvilla bilden av 
verkligheten.

Figur 1.3 på nästa sida ger världens industriproduktion som volym
kurva. De två senaste recessionerna är tydliga, med bottenpunkt 1982 
respektive 1992. Läsaren kan lätt finna den långsiktiga trenden med 
hjälp av en linjal; den blir ca 2,5% per år genom hög- och lågkon
junktur. Annorlunda uttryckt inträffar varje recession på en högre 
nivå än den föregående. Kurvan visar hela den tillverkande industrin, 
vars delbranscher varierar kring genomsnittet.
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Källor: GATT, OECD

Figur 1.3: Världens industriproduktion (volymindex)

Efter en lång och ganska kraftig boom åren 1984-89 gick västvärlden 
in i recession hösten 1990. Mätt efter produktionens förändring inom 
hela OECD nådde den alltså botten 1992. Närmare granskning 
avslöjar en mer splittrad bild: produktionens lägsta nivå verkar ha 
inträffat hösten 1991 i USA och hösten 1993 i såväl Japan som EU. 
Nästa uppsving har börjat i USA, sakta, men knappast någon annan
stans.

Den här recessionen var medeldjup bland efterkrigstidens nedgångar, 
fortfarande mätt efter den tillverkande industrins produktion och 
investeringar, som ger en god bild av marknaden för de flesta svenska 
exportvarorna. Från topp till botten sjönk OECDs industriproduktion 
ca 4% i volym. Världshandelns volym gick faktiskt inte ned något 
år, utan bromsade bara från normal tillväxt om 5% per år till 3% under 
det sämsta året (1991).

Dagens läge (1994) kan alltså inte alls jämföras med depressionen 
på 1930-talet. Då sjönk industrin med 20%, världshandeln gick ned 
med hälften och industriländernas arbetslöshet nådde nära 30% som 
mest.

Det skall medges att arbetslösheten utgör ett problem. Dagens siffra



för hela OECD (9%) kommer inte att sjunka särskilt mycket under 
nästa högkonjunktur, därför att näringslivet kontinuerligt rationali
serar och kan producera mer utan att anställa fler. Emellertid har 
arbetslösheten bara marginell inverkan på efterfrågan: eftersom da
gens arbetslösa har sin försörjning, efterfrågar de varor i nästan 
samma utsträckning som andra.

Den boom som kommer, med till visshet gränsande sannolikhet, 
varar kanske från 1995 till 1998 eller lite längre. Den har goda 
chanser att bli kraftig. En rad styrkefaktorer påverkar nämligen 
världsekonomin kommande år. De är redan verklighet men deras 
effekter ännu inte särskilt tydliga. Listan nedan sammanfattar; obser
vera att den tar upp faktorer som påverkar hela världsmarknaden:

+ dags för konjunkturuppsving

+ låga oljepriser betyder ”in med en tiger i tanken”

+ avreglering effektiviserar en rad branscher

+ EUs inre marknad höjer köpkraften hos det största blocket; 
likt en dammsugare kommer detta att dra in importvaror från 
alla länder

+ nedrustning ger stora resurser till fredlig expansion.

Observera också att de tre sistnämnda plusfaktorerna är nya - trots 
att de saknades vid förra uppsvinget blev detta ganska kraftigt. 
Minusfaktorer hotar naturligtvis också, främst följande:

- höga räntor bromsar investeringar och kapitalvaruinköp

- stora offentliga skulder bidrar till ovanstående och minskar 
offentliga bygginvesteringar mm

- hög utlandsskuld i vissa länder framtvingar minskad import = 
andras export

- Östeuropas kollaps sänker världens efterfrågan något.

Minusfaktorerna avtar i styrka de närmaste åren, en process som 
redan har börjat - se exempelvis på ränteläget i ledande länder. 
Självklart kan nya hot dyka upp. Men en samlad bedömning blir 
rimligen den att plus väger betydligt tyngre än minus under de 
kommande sex åren.

Ovanstående beskriver i första hand läget i OECD-länderna, dvs



huvuddelen av världsekonomin (se figur 1.1). Utanför OECD möter 
en annan värld. Där finns ett fåtal mycket starka ljuspunkter, men 
också många länder som inte kämpar mot recession utan något 
mycket värre. Tredje världen har visserligen förutsättningar att växa 
snabbare om några år än nu - följden av att motorn i väst är i färd 
med att växla upp. Men tyvärr reser somliga länder (egentligen deras 
politiker) hinder mot den egna utvecklingen.

Detta gäller i stort sett samtliga öststater, som inte alls övervunnit 
kommandoekonomins dödmansgrepp: enligt kända bedömare kom
mer reformerna att kräva en generation i Polen och två i Ryssland. 
Det gäller en rad länder, särskilt i Mellanöstern, som tidigare blev 
bortskämda med höga oljepriser och försummade att tillägna sig 
västliga arbetsvanor. Det gäller de afrikanska nationer där underut
vecklingen är särskilt svår. Dessutom gäller det diverse länder som 
ligger i krig (även om dessa småkrig slutar, flyttar och börjar på nytt).

Dessa ord får inte dölja de mycket ljusa utsikterna i några undantag 
bland u-länderna. De utgör formidabla undantag, står på tröskeln till 
den rika världen och passerar den troligen inom kort. De främsta heter 
Sydkorea, Taiwan, Hongkong, Singapore, Israel - dessutom kanske 
Turkiet, Mexico och Malaysia. Kina utgör ett särskilt kapitel med 
stora möjligheter och stora frågetecken. Dessa framgångsländer har 
flera gemensamma drag som skiljer dem från de flesta övriga u-län- 
der: allt friare inhemsk och utländsk konkurrens tillåten, god utbild
ning, allt mindre beroende av råvaruexport, begynnande politisk 
stabilitet.

Slutligen bör man inte glömma att varje boom tar slut och övergår i 
en ny recession. Möjligen hinner nästa konjunkturnedgång inte mär
kas förrän efter sekelskiftet.

Framtidsbranscher?___________________________________
Världskonjunkturen varierar även branschvis. Här följer några ord 
om utsikterna i ett par viktiga branscher men långt ifrån alla. Den här 
typen av prognoser är notoriskt svåra att göra, och för övrigt borde 
exportören känna sin bransch bättre än alla utomstående. Det hindrar 
inte att några iakttagelser kan stimulera diskussionen.

Ett slående drag är världens minskade råvaruberoende och detta 
gäller särskilt effektiva och ”snåla” marknadsekonomier som Japan 
och Schweiz. Åren 1980-95 stiger världens industriproduktion tro



ligen 40% men dess efterfrågan på råvaror endast 15% (se figur 1.3, 
samt GATT-siffror). Orsakerna bakom diskrepansen är välkända: 
bättre och mindre slösaktiga produktionsmetoder, ökad återanvänd- 
ning samt mer bruk av substitut.

En positiv följd blir att råvarorna knappast tar slut. För 20 år sedan 
varnade Rom-klubben för resursbrist, efter att ha extrapolerat en 
mängd kurvor utan att ta djupare hänsyn till bakomliggande orsaker. 
Klubben angav exakt slutår för tillgången på en rad mineraler: guld 
1981, kvicksilver 1985, tenn 1987, zink 1990, olja 1992, koppar och 
bly 1993! Ingen av dessa råvaror har ens blivit knapp.

En annan sanning som möjligen kan kallas generell, ligger i verk
stadsindustrins frammarsch. Den sammanhänger med att produk
tionsapparaten i alla länder gradvis blir mindre personal- och mer 
kapitalintensiv. Kort sagt behövs allt mer maskiner. Det är goda 
nyheter för svensk industri, där verkstäder med underleverantörer 
traditionellt är ovanligt starka. De gångna decennierna har världens 
verkstadsindustri (eller åtminstone den inom OECD) vuxit 30-40% 
snabbare än industrin i allmänhet.

Nu är detta en så stor och mångsidig bransch att den även rymmer 
klara förlorare med svaga marknadsutsikter-exempelvis skeppsvarv 
på 1980-talet och troligen vapentillverkare på 1990-talet.

Utsikterna för byggentreprenader (= infrastruktur) verkar inte ljusa 
under prognosperioden. Här är det offentliga sektorns finansiella 
hälsa som styr efterfrågan, eftersom offentliga organ är köpare av de 
flesta byggjobb. Hälsoläget är inte gott i Nordamerika eller Västeu
ropa. Båda regionerna präglas av stora offentliga skulder.

Dessutom kommer de flesta EU-staterna att bromsa offentliga utgif
ter fram till 1999. Var och en önskar nämligen uppfylla Maastricht- 
kraven för deltagande i valutaunion, dvs gemensam valuta det året. 
Kraven, som är rimliga också ur andra synpunkter, siktar på låg 
inflation, ränta, statsskuld och budgetunderskott. Inget land möter 
alla kraven idag; Frankrike är närmast.

Byggutsikterna verkar inte bättre i Mellanöstern - snarare sämre på 
några års sikt, följden av sjunkande oljeintäkter orsakade av överut
bud. Asien utgör troligen den enda regionen med snabbt växande 
investeringar i stärkt infrastruktur. Det gäller såväl Japan som flera 
av dess grannländer.



Handelspolitik: vår i september________________________

Historiens snabbaste tillväxt inträffade under ”gyllene kvartsseklet” 
(1948-73) och handelns liberalisering var den främsta motorn. De 
länder som inte deltog - Östeuropa, Indien, Argentina m fl - nådde 
heller inga större ekonomiska framsteg. De flesta nationalekonomer 
är överens därom; möter de merkantilistiska argument, svarar de med 
att dra sitt överlägsna vapen (Smith & Ricardo).

Numera erkänner allt fler politiker i hela världen att brända import
hinder höjer ett lands välstånd. De handlar därefter, trots inhemskt 
motstånd. Vid 1990-talets början sänkte flera latinamerikanska och 
asiatiska stater tullarna - rätt djupt men från höga nivåer. Samtidigt 
slöt Canada-USA-Mexico avtal om frihandelsområdet NAFTA. Det 
träder i kraft 1994, inleder därmed 15 år av interna tullsänkningar till 
noll, och utgör världens näst största handelsblock. Av naturliga skäl 
blir de positiva effekterna starka i Mexico men begränsade i USA. 
Externt tillämpar NAFTA måttliga importhinder.

Det snabbt växande Östasien utgör inget handelsblock - bortsett från 
Sydostasiens ASEAN, en marknad stor som Nederländerna - varför 
exportören tvingas ge de olika länderna separat behandling.

EU, det största handelsblocket, har inga interna tullar sedan 1968 
och endast få övriga handelshinder. Även externt bedriver Bryssel 
en liberal importpolitik - inte till hundra procent men mer än 
någon annan. Den inre marknaden trädde i verksamhet 1993 och 
EES-avtalet med EFTA-länderna 1994. Åren 1991-94 pågick 
som bekant dessutom medlemsförhandlingar med fyra EFTA-sta- 
ter (Sverige, Norge, Finland och Österrike). Folkomröstningar 
följer och exakt när-var-hur EU kommer att utvidgas är inte känt 
vid Exporthandbokens publicering. Flera östeuropeiska länder 
har också ansökt om medlemskap, men tvingas säkerligen vänta 
till efter sekelskiftet.

För svenskt näringsliv innebär EES-avtalet rader av fördelar men 
även svårigheter. Vi blir ”nästan medlemmar” i EU. Några exempel: 
svenska exportörer kan sälja till offentliga köpare inom hela EU lika 
oinskränkt som leverantörer från samtliga medlemsländer; dumping
processer från EU behöver inte längre befaras; tekniska handelshin
der mildras avsevärt när svenska produkter inte behöver EU-testas 
(”godkänd hemma säljer överallt”); svenskt deltagande i EUs avreg
lering av transporter och finanstjänster gynnar köparna av sådana;



arbetstillstånd krävs inte längre av svenskar som vill arbeta i övriga 
EES-länder (undantag Schweiz).

Friare konkurrens, växande marknad, specialisering - glöm inte att 
fördelarna med Västeuropas samarbete verkar i båda riktningarna! 
Konkurrensen kan slå mycket hårt i branscher som hittills varit 
skyddade. Nu blir även Jämtland hemmamarknad för effektiva tyska 
koncerner av skilda slag. Skillnaden kommer att märkas hos bygg
entreprenörer och byggmaterialtillverkare, banker och försäkrings
bolag, speditörer, postorderfirmor och livsmedelsindustri. Följden 
blir kanske inte blodbad bland sådana företag. Snarare tvingas de 
snabbt lägga ned svaga produkter och satsa på starka.

Atlantens bränningar rullar in mot sanden ... i skuggan av eukalyp- 
tusträd ligger Sydamerikas mest lockande badort, Punta del Este, 
Uruguay. Där fick GATTs åttonde förhandlingsrunda sin start i 
september (= våren) 1986. Den blev äntligen klar i december 1993 
och öppnar dörren mot friare världshandel.

Främsta landvinningarna i den ambitiösa Uruguayrundan ligger i att 
GATTs regler om icke-diskriminerande handel - hämmad av allt 
lägre hinder - utsträcks till nya områden. Det innebär direkta vinst
chanser för svenskt näringsliv, både på export- och importsidan. 
Handeln med tjänster, teko-varor, elektronik mm kommer att gradvis 
libéraliseras lika mycket som redan skett med de flesta industrivaror. 
Inhemska subventioner tillåts inte längre snedvrida konkurrensen. 
Dokumentkrångel och tekniska handelshinder mildras. Även jord- 
brukshandeln kommer så småningom att flyta friare. Men tro inte att 
allt detta blir enkelt att genomföra i praktiken! GATT har emellertid 
tagit ett stort steg på den vägen.

En annan uppmuntrande nyhet finner man i handelsstatistiken. Den
AX«' o

betyder att pressens prat om protektionism faktiskt är överdrivet. Aren 
1980-95 växer världens industriproduktion 40% i volym (se ovan) men 
samtidigt stiger världshandelns volym hela 90% enligt GÅTT. Slutsats: 
trenden sedan ”gyllene kvartsseklet” fortsätter, nämligen att handeln 
ökar snabbare än produktionen. Därmed blir världens olika ekonomier 
allt mer beroende av varandra, vilket också stärker fredens chanser.

Pengar_______________________________________________
Några av bokens kapitel behandlar exportens finansiella sidor. Vi tar 
upp dem redan här, då de inverkar på företagens övergripande 
planering.



Den största nyheten som kanske inträffar före sekelskiftet heter ECU 
(European Currency Unit) dvs inte bara valutasamarbete utan gemen
sam valuta. Enligt nuvarande planer skall den bli verklighet 1999. 
De finansiella krav som Bryssel fastställt för deltagande kan inte alla 
EU-stater möta. Därför bör man räkna med att fem-sex länder skapar 
en gemensam valuta i första skedet och att andra går med senare.

När väl beslutet är genomfört, finns goda förutsättningar att ECU kan 
fungera precis som varje valuta. USA utgör något av ett bevis - en 
union av 50 olikartade ekonomier, där Texas-dollam är precis likvär
dig med Michigan-dollam. Reformen kommer att medföra oerhörda 
vinster i Västeuropa, inte bara för turister utan framför allt för 
industrin, som drar nytta av lägre transaktionskostnader, mindre 
valutarisker och hårdare konkurrens på en gemensam finansmark
nad. Så småningom - men inte före år 2000 - blir även Sverige en 
del av denna. Samtidigt kvarstår valutaoron och växlingskostnadema 
inom världen i stort.

Skuldkrisen var en av de faktorer som bromsade tredje världens 
utveckling under 1980-talet och gjorde många u-länder till mindre 
intressanta marknader. Sedan dess har krisen inte blivit löst men 
mildrad. Enligt Världsbanken uppgår tredje världens totala skuld- 
tjänstkvot (ränta + amortering på utlandsskuld som andel av expor
ten) nu till 20% eller något lägre än vid mitten av 1980-talet. 
Situationen är nu något sämre än då i Mellanöstern och Afrika, men 
betydligt bättre i Latinamerika. Kommande boom med ökad efterfrå
gan i väst talar för ytterligare förbättring av u-ländemas skuldläge. 
Det gör också den avreglering/liberalisering som många av dem inlett 
i sin ekonomiska politik, inte minst i Latinamerika.

Kreditrisker av tre slag - kommersiell, politisk, valutamässig - måste 
exportören ta hänsyn till. Alla tre kan man täcka, helt eller delvis, till 
hög eller låg kostnad. Det är klokt att skaffa sig en klar bild av 
riskerna innan man startar utlandsaffärer. Ett enkelt sätt är att studera 
den ansedda kreditvärdesligan som amerikanska Institutional In
vestor sammanställer två gånger per år. Figur 1.4 på nästa sida visar 
senaste upplagan.

Sammanfattning______________________________________

Kapitlets ekonomiska kartor ger följande budskap till dig som expor
tör: Sälj överallt där du får chansen - men hårdsatsa i väst.



Institutional Institutional Institutional
Investor Investor Investor

Rank Credit Rating Rank Credit Rating Rank Credit Rating
1 Switzerland 92.0 49 India 38.4 95 Bangladesh21 18.7
2 Japan 91.7 50 South Africa 38.2 96 Ukraine 18.2
3 Germany 89.8 51 Venezuela 37.6 97 Guatemala 18.2
4 United States 89.2 52 Barbados 35.2 98 Kazakhstan 17.6
5 Netherlands 88.8 53 Uruguay 34.2 99 Burkina Faso21 17.5
6 France 88.2 54 Morocco 33.4 100 Belarus21 17.5
7 United Kingd. 85.4 55 Argentina 32.6 101 Malawi 17.3
8 Austria 85.3 56 Papua New 102 Lebanon 17.1
9 Luxembourg 84.6 Guinea 32.4 103 Benin 16.9

10 Canada 82.0 57 Slovakia 30.6 104 Côte dTvoire 16.2
11 Singapore 80.9 58 Trinindad 105 Congo 15.8
12 Belgium 79.7 & Tobago21 29.4 106 Honduras 15.6
13 Norway0 78.1 59 Iran21 29.4 107 El Salvador11 15.3

Taiwan 78.1 60 Libya 28.8 Mali 15.3
15 Denmark 76.7 61 Slovenia21 28.6 109 Peru 15.0
16 Spain 75.2 62 Poland21 28.6 110 Uzbekistan 14.4
17 Sweden 74.4 63 Gabon 28.2 111 Guinea11 14.0
18 Italy 73.5 64 Philippines 28.0 Tanzania 14.0
19 Ireland 70.0 65 Brazil 27.8 113 Croatia 13.6
20 Finland 69.4 66 Pakistan 27.7 114 Myanmar 13.0
21 South Korea 68.9 67 Egypt 27.5 115 Angola 12.6
22 Australia 68.1 68 Paraguay 27.2 116 Zambia 12.4
23 Potugal 66.7 69 Algeria 27.1 117 Georgia 11.7
24 Hongkong 66.1 70 Zimbabwe 26.9 118 Albania 10.5
25 Malaysia 64.8 71 Costa Rica 26.8 119 Afghanistan 10.3
26 New Zealand 64.7 72 Ghana 26.0 120 Ethiopia 9.8
27 Thailand 60.8 73 Sri Lanka 25.5 121 Mozambique 9.7
28 United Arab 74 Swaziland 24.5 122 Nicaragua 8.7

Emirates 58.3 75 Romania 24.4 123 Uganda 8.4
29 Saudi Arabia 57.9 76 Kenya 23.0 124 Yugoslavia 8.3
30 China 57.3 77 Syria 22.7 125 Haiti 8.0
31 Iceland 54.9 78 Nepal 22.1 126 Zaire21 7.7
32 Qatar 52.9 79 Jamaica 21.9 127 Cuba21 7.7
33 Bahrain 51.6 80 Seychelles 21.4 128 Grenada 7.5
34 Chile21 51.5 81 Cameroon11 21.3 129 Iraq 7.2
35 Indonesia21 51.5 Ecuador 21.3 130 Sierra Leone 6.6
36 Oman 50.7 83 Jordan 21.1 131 North Korea 6.3
37 Kuwait 49.2 84 Estonia 20.9 132 Liberia 6.0
38 Cyprus 48.8 85 Panama 20.9 133 Sudan 5.7
39 Greece 48.6 86 Senegal 20.1
40 Czech Repub. 46.6 87 Latvia 20.0 Global average
41 Mexico 45.6 88 Vietnam 19.5 rating 36.1
42 Turkey 45.1 89 Bulgaria 19.5
43 Hungary 44.8 90 Dominican 11 Actual tie
44 Botswana 44.7 Republic 19.2
45 Mauritius 41.0 91 Nigeria 19.1 2) Order determined
46 Israel 40.5 92 Russia21 19.0 by actual results before
47 Colombia 40.4 93 Lithuania21 19.0 rounaing
48 Tunisia 40.3 94 Bolivia21 18.7 Källa: Institutional Investor

Figur 1.4: Världens kreditvärdelista, september 1993



OECD-länderna dominerar världsekonomin. Bland dem väger Japan 
tungt, Nordamerika tyngre och Västeuropa tyngst. Samma tre block 
utgör världens huvudmarknader år 2000, och i praktiskt taget alla 
branscher.

Efterfrågan kommer alltid att stiga och sjunka med konjunkturerna. 
Nästa boom är snart här (skrivs våren 1994). Den lovar att bli kraftig 
i stora delar av västvärlden, ännu kraftigare i några asiatiska fram- 
gångsländer, men mer osäker på övriga marknader.

Frihandeln går segrande fram även om vägen är knagglig. För det 
svenska näringslivet blir samarbetet med EU allt mer vitalt.

Det är inte svårt att hålla sig väl informerad. Läsaren vet bäst själv 
hur man skaffar kunskap om den egna branschen. Du som bättre 
önskar förstå världsekonomin i stort får ett tips: minska tiden du ägnar 
svenska massmedia med en timme per dag / läs Economist en timme 
per vecka.
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Export genom den traditionella 2 
”fyrstegstrappan” - bara en del 
i företagets internationalisering
av Magnus S Karlberg, AB Electrolux

Inledning_____________________________________________
Ett företags sätt att nå ut med sina produkter på en främmande 
marknad har traditionellt beskrivits på följande vis, dvs som en 
stegvis procedur enligt figuren nedan:

Dotterbolag med lokal tillverkning 

Eget dotterbolag eller joint venture 

Export till lokal distributör 

Export via agent (kommissionsagent)

Figur2.1: "Trappan”

Detta är ett traditionellt sätt att nå sina exportmarknader på, vilket vi 
använt inom Electrolux International under många år. Ett mångfacet
terat bolag som Electrolux utser ofta olika distributörer för olika 
varumärken och olika produktlinjer. I många fall arbetar dotterbolag 
och distributörer parallellt och konkurrerar på samma marknad. För 
att lyckas med en multibrand-strategi är det viktigt att de olika 
varumärkena, trots att de förekommer inom samma koncern, tillåts 
konkurrera med varandra. Detta är, enligt min erfarenhet, ett bra sätt 
att nå optimal marknadstäckning. Det viktiga är dock att man ser till



att produkterna skiljer sig åt och är väl differentierade från ”fabriks- 
håll” och vänder sig till olika segment på marknaden.

Vad man bör tänka på, när man bygger upp en marknad, är att försöka 
ha en lite mer långsiktig vy vart man vill komma. Innan man ingår 
avtal kan och bör man öppet diskutera framtida utvecklingsmöjlig
heter, såsom dotterbolag, med agenten eller distributören och försöka 
hitta en formel hur man skall slussa över verksamheten till detta nya 
steg i ett senare skede.

I många fall händer det att den lokale distributören går in som en 
partner i det dotterbolag som etableras. Att gå från distributör till 
dotterbolag kan vara en slitsam historia när man har ett partnership 
bakom sig. Vissa länder har dessutom lagstiftning om hur man 
reglerar detta i form av avgångsvederlag.

De olika stegen har olika exponeringsgrader, från det billigaste 
möjliga - att exportera via en kommissionsagent - till att sätta upp 
ett dotterbolag. Det är många gånger också fråga om, och en avväg
ning, vilka resurser som finns internt i bolaget utöver vad man tror 
att marknaden kan ge tillbaka på lång sikt.

Vart och ett av de olika stegen i trappan kräver sin egen skicklighet 
och support. Har man valt en distributör, får man stödja och utbilda 
denne så att han känner sig vara en del av bolaget. Det finns många 
fall, där man kan peka på att en lokal distributör har bättre förutsätt
ningar att bli framgångsrik än ett eget dotterbolag. Den lokale distri
butören har naturligtvis kontakter på marknaden och en känsla för 
och en skicklighet att kunna få igenom saker och ting snabbt.

Att öppna dotterbolag och i många fall sända ut egen personal är ju 
en investering och en stor kostnad i sig själv. Någonstans måste man 
ju se att potentialen finns i marknaden, så att man får tillbaka detta 
på sikt. En agent eller en distributör arbetar i många fall på en mycket 
lägre kostnadsbas. Om vi går in och tittar framför allt på utvecklings
länder, behärskar ju den lokale distributören ”local practice” på ett 
annat sätt. Han har starka traditionella kundrelationer; många affärer 
är i en del kulturer starkt familjeorienterade. Det är i detta fallet som 
jag ser att en agent kan ha bättre förutsättningar att göra ett bra jobb. 
Den lokale distributören vet också hur man skall hantera den lokala 
byråkratin, då det kan krävas en separat skicklighet och kontakter, 
alltifrån tullklarering till bankkontakter, och se till att produkterna 
får en ”riktig transport” inom landet.



Steget till dotterbolag är naturligt, när man ser att marknaden på lång 
sikt har en stark tillväxtpotential och man är beredd och har resurser 
att sätta in på denna marknad. Det kan vara fråga om en väldigt lång 
pay-back på sådana satsningar. Det gäller naturligtvis att ha resurser 
att överleva denna tid. I Japan tog det t ex Electrolux 10-12 år innan 
det gav ett positivt resultat. Detta var dock något som från början 
ingick i kalkylen, men då gäller det att ha styrkan att hålla ut och, 
framför allt, att hålla uppe motivationen hos bolagets ledning.

Steget till dotterbolag med egen tillverkning innefattar då ytterligare 
investeringar, vilket naturligtvis kräver noggrannare kalkyler. Gene
rellt kan man säga att det finns tillräckligt med tillverkningskapacitet 
i dag i världen, speciellt om man ser på de produkter jag representerar. 
Argumenten för lokal tillverkning är att komma innanför ett tull
skyddsnät och på så sätt få en mer konkurrenskraftig produkt. Då 
krävs det naturligtvis en avvägning mellan denna i en relativt begrän
sad volym lokalt tillverkade produkt, där kostnaden skall ställas mot 
en produkt tillverkad i Europa i storskalighet, enligt senaste teknologi 
men naturligtvis med en tull- och transportkostnad pålagd.

Den lokala tillverkningen kan i vissa fall också ses som en politisk 
gest mot det land (och den regering) där man befinner sig; att nu satsar 
man, nu investerar man - och på så sätt blir ens produkter mer 
accepterade på marknaden. Vid central upphandling av infrastruktu- 
rella projekt är detta ej ovanligt.

I ett framtida scenario ser man ju hur tullarna successivt sänks över 
hela världen. Att transportsektorn mer effektivt förlägger tillverk
ningen för att komma inom tullgränser kommer i framtiden inte att 
vara ett huvudargument, däremot kan olika slags certifieringar - typ 
ISO, miljögodkännanden etc - dyka upp i stället och utgöra en viss 
exportbegränsande faktor.

Ett alternativ att komma in på en marknad är licensöverföring av 
teknik eller varumärken. Detta är inte så vanligt i Sverige men 
betydligt mer brukligt i USA. Anledningen till att använda detta har 
många gånger varit att landet via tullmurar eller annat varit helt stängt 
för import. Men man har ändå velat komma in med sina produkter 
och sina varumärken. I stora delar av Latinamerika har detta tidigare 
varit aktuellt. Det kan också gälla produkter såsom Coca-Cola, vilket 
då är en relativt enkel lokal tillverkningsprocess, men tekniken ligger 
mera i extraktet och där värdet av varumärket är oskattbart. En annan 
kategori är läkemedelsbolag som söker en internationell distribution



men måste gå tillsammans med ett lokalt bolag för att få de kliniska 
tillstånd som krävs.

När Electrolux 1985 köpte White Consolidated Industries i USA, och 
vi kom i kontakt med deras mycket omfattande utlandsverksamhet, 
fann vi att det fanns inga dotterbolag någonstans i hela världen (utom 
ett i Puerto Rico) och att deras exportstrategi var uppbyggd på 
licenser av varumärkena Frigidaire, Kelvinator och White-Westing- 
house i kombination med produktförsäljning. Detta gav en reltivt låg 
riskexponering runtom i världen och bra licensintäkter för en relativt 
liten arbetsinsats.

Detta var ju då någonting helt skilt från Electrolux filosofi när 
Wenner-Gren på 1920-talet gav sig iväg med båt från Sverige till 
Buenos Aires, Rio de Janeiro, Sydafrika och Nya Zeeland för att 
etablera och sätta upp dotterbolag. Italienska Zanussi hade t ex 
mycket framgångsrikt sålt tillverkningsteknik till tolv olika fabriker 
i Kina vid vårt övertagande. - Goda intäkter för en punktinsats, men 
tveksamt som ett led i en långsiktig internationell expansion.

Lite tillspetsat kan man säga att i USA sköttes exporten av juristerna, 
i Italien av ingenjörerna och i Sverige av entreprenörerna.

Vad som krävs vid varumärkeslicensstrategin är att man har ett 
varumärke som är känt och som är starkt; och naturligtvis är ett starkt 
varumärke på den amerikanska hemmamarknaden i de flesta fall även 
ett starkt internationellt varumärke. Det måste finnas i botten för att 
man skall lyckas.

Vår erfarenhet är att denna varumärkeskontakt är den förste ”spea
king partnern” för ett eventuellt joint venture eller uppköp, när 
marknaden öppnas upp.

Det är först på senare år som företagsvärlden börjat inse värdet av 
varumärken och nödvändigheten att vårda detta dyrbara kapital. En 
påskyndande faktor är globaliseringen av verksamheter samt nyöpp
nade möjligheter för global kommunikation. Priset på en varumär- 
keslicens är svårt att sätta, men det skall stå i viss relation till det 
mervärde som kunden är beredd att betala för, i jämförelse med en 
produkt utan något varumärke alls. Varumärket skall ge kunden en 
garanti för kvalitet och service.

Här tycker jag själv att vi många gånger varit blygsamma men på



senare år höjt värdet på dessa licenser. Det gäller då att ge tillbaka i 
form av internationell reklam och marknadsföring och att själv aktivt 
verka för att varumärket får den tilltänkta positioneringen.

Jag avslutar detta avsnitt med att förklara hur jag ser på skillnaden 
mellan varumärken och produkter, och hur det framgångsrika fram
tida globala företaget kommer att fokusera och organisera - mera 
med hänsyn till sitt varumärke än till sin produkt.

En produkt är något som är - Ett varumärke är något som köps 
tillverkat i en fabrik. - av en kund.

En produkt kan kopieras - Ett varumärke är unikt, 
av en konkurrent.

En produkt kan utdateras. - Ett varumärke är tidlöst.

Företagsköp - alternativ eller komplement till stegen?

Om man nu vill gå snabbare fram på en marknad och hoppa över hela 
denna trappstegsprocess, kan man ju gå in och köpa ett etablerat 
företag på marknaden - om man har resurser. Detta kan bli aktuellt 
i det fall en marknad plötsligt öppnar sig och man av konkurrensskäl 
inte känner att man har tid att genomleva en lång etableringsprocess. 
Detta har skett på senare år - i t ex Ungern, Indien, Argentina och 
Sydafrika - där det tidigare var hårda restriktioner för utländskt 
ägande. Det kan ju också vara fråga om att det är en marknad där man 
starkare vill befästa sin ställning och sin position, och då kan före
tagsköp vara en alternativ väg.

Det finns naturligtvis även andra orsaker: t ex att just detta företag 
har en kompletterande produkt eller kanske ett välutvecklat varudis- 
tributionsnät, som man vill komma åt. I regel sker då dessa före
tagsköp på mer mättade marknader, där man samtidigt söker efter en 
marknadsposition. Vad man får på köpet är att man blir av med en 
konkurrent. Förutsättningen är att man gör en riktig marknadsbedöm
ning och värdering av bolaget. Om allt stämmer, kan det ge en 
omedelbar tillgång till ett distributionsnät, servicenät, varumärke och 
lokala produktionsanläggningar.

Har man då sedan tidigare arbetat tillsammans med detta företag i 
någon form av allians, att det har varit en distributör eller att det har 
varit en licenstagare, brukar sådana övertaganden gå ganska smidigt,



då man redan känner varandra väl och de personliga kontakterna 
redan är etablerade.

Bakom Electrolux uppköpsstrategi - eller dominansstrategi, som det 
ofta refereras till - ligger i botten en stor volym och marginalkänslighet. 
Företagsköpen har bäddat för adderade volymer i större, mera ratio
nella produktionsanläggningar. Det är någonting som har varit nöd
vändigt för vår bransch; andra branscher har säkert andra problem.

När det så ofta i dag talas om strategiska allianser, är min mening att 
en sådan allians är ett ”forum för diskussion om ett vidare samarbete”. 
Det kan vara att man vill lära känna varandra bättre, eller att den 
rådande lagstiftningen ej tillåter större ägardel. En strategisk allians 
blir i regel begränsad i tiden till dess att gemensamt ägande inträder, 
alternativt att alliansen självdör. När ni hör talas om en strategisk 
investering, dra öronen åt er, den är med största sannolikhet olönsam!

Vad innebär det att vara internationell?_________________
Det innebär mycket, mycket mer än att just ägna sig åt export. Jag 
tycker att det lika väl kan innebära import av produkter till Sverige. 
Man blir internationellt exponerad när man utsätts för olika valutor 
och valutarisker och arbetar med olika räntenivåer över gränserna, 
och man får också lära sig att bedöma politiska risker. Man kan ha 
ett nätverk med leverantörer som producerar i olika länder, likaväl 
som man har ett nätverk av distributörer som köper ens produkter. 
Bolag som jag är imponerad av i sin internationella verksamhet, som 
man kanske inte tänker på att de är internationella, är t ex Hennes & 
Mauritz, KappAhl och IKEA, som importerar produkter tillverkade 
långt borta, med svåra kommunikationer.

I många fall kan det vara fråga om att ha ett kontor i t ex Shanghai, som 
sysselsätter flera personer. Men de företag som är vana vid den interna
tionella miljön och behärskar den, anpassar hela tiden sin produkt eller 
sina inköp efter de rådande omständigheterna beträffande valutor, rän
tenivåer, kvalitetskrav på produkter etc för att kunna optimera sina affärer 
med hänsynstagande av penningströmmar över gränserna. Detta sker i 
ett eget nätverk av dotterbolag och inköpskontor, med olika funktioner 
såsom import, export och i vissa fall även produktion.

Men vad jag vill säga i detta kapitel är att man inte är internationell 
bara för att man exporterar en produkt eller vet hur loungerna ser ut på 
världens flygplatser. Huruvida man lyckas i den internationella miljö,



där man arbetar med olika folk och kulturer över gränserna, är mycket 
en fråga om hur man kan kommunicera och göra sig förstådd, så att 
man arbetar efter samma mål. Jag tycker t ex att McDonald’s är 
mycket internationellt, som får sitt koncept att fungera i länder som 
t ex Taiwan eller Ryssland, där de har fått konceptet planterat och får 
folk att fungera i ett team. Och även om själva konceptet startade i 
amerikanska Midwest, lyckas man transformera hela konceptet över 
till ett annat land och naturligtvis tjäna pengar på det. - Det är 
kommunikation!

Vidare ligger det mycket arbete bakom att få produkterna levererade 
till dessa McDonald’s exakt efter de specifikationskrav man har. Det 
är ingenting som man klarar, om man inte kan kommunicera med 
folk i andra länder.

Trender - en del i internationaliseringen________________
Går man då ytterligare ett steg tillbaka, så ser man att dessa företag 
- typ IKEA, McDonald’s och Hennes & Mauritz - arbetar efter en 
vision och ser konsumenternas växande behov i olika världsdelar. I 
Östeuropa gäller det att se vad kunden och konsumenten vill ha i 
framtiden; hur mycket hon/han kan betala och hur vi tillfredsställer 
detta behov? Detta gäller även många andra växande marknader i 
Sydostasien. Så - en del i det internationella arbetet är att på ett tidigt 
stadium se vilka behov marknaden kommer att få och planera sin 
etablering därefter.

Man är internationell när man tar sig tid att lära känna konsumentens 
behov och levnadsmönster på just den plats där man vistas. Rena 
marknadsdata kan i enskilda fall naturligtvis vara en viktig informa
tionskälla, men många gånger är det bästa att själv ta sig ut på 
marknaden och besöka folk i deras hem och se under vilka förhållan
den distributörerna och återförsäljarna arbetar.

Här kommer jag osökt in på behovet av marknadsundersökningar. 
Jag hör till dem som tror starkt på nödvändigheten av ordentliga 
marknadsundersökningar. Inte så mycket för att till sist ha en databas, 
som finns någonstans instoppad i bokhyllan, utan för nödvändigheten 
att hitta en strukturerad process när man systematiskt går igenom en 
marknad. Dokumentationen blir till sist bara en del av detta.

Vi brukar inom Electrolux använda en lokal marknadsundersök- 
ningsbyrå. Exportrådets olika utlandskontor har som komplement till



egna observationer nyttjats flitigt. Resultatet beror dock för det mesta 
på vilken kravspecifikation man har givit från början. Ett tips - och 
något som vi gör mer och mer - är att engagera unga ambitiösa 
studenter, som får göra en marknadsundersökning som del i ett 
examensarbete. Detta har vi mycket goda erfarenheter av. Det ger 
naturligtvis dessutom dessa studenter en utomordentlig chans att 
komma ut på arbetsmarknaden samt en chans att få en fast anställning 
så småningom. Dessa undersökningar brukar bli både billigare och 
bättre, och man arbetar hela tiden med högt motiverade personer. Det 
kan dock ta längre tid att styra och att strukturera arbetet med tanke 
på deras ofta bristande erfarenhet, men det är det värt.

Jag vill gärna nämna ytterligare ett viktigt arbetssätt, som gett mig 
mycket: När vi skulle etablera oss i Östeuropa fanns det så gott som 
inget som helst underlag att få tag på vad gäller siffror och volymer, 
levnadsstandard etc. Med några kollegor gjorde jag en resa genom 
Ryssland, Polen och Tjeckoslovakien och hade på varje anhalt bokat 
in möten med minst två familjer på platsen. Vi blev väl mottagna i 
deras små lägenheter, där de i en trevlig atmosfär generöst bjöd på 
vad huset kunde förmå, och där vi såg hur de bodde tillsammans med 
syskon och släktingar i sina tre rum och kök + ”gemensamt badrum”. 
Köken var standardiserade, med väldigt lite plats och små möjlighe
ter för installation av ”större produkter”; diskmaskiner var t ex helt 
otänkbart. Det gemensamma badrummet var litet, utan plats för en 
tvättmaskin. Här var vi alltså tvungna att också specificera produkter 
som kunde passa in i denna trångboddhet.

Samtidigt fick vi ett bra grepp på deras konsumtionsmönster, hur ofta 
de köpte matvaror, vilka produkter som fanns att köpa och hur dessa 
förvarades; och sist men inte minst fick vi en bra feed-back från de 
hushållsprodukter som de hade, och vad de egentligen önskade köpa 
i framtiden. Den bästa marknadsundersökningen inkluderar alltid ett 
förslag om HUR man skall göra i framtiden.

Genom samma dialoger med stadens återförsäljare av hushållspro
dukter fick vi snabbt en mycket bra bild av konsumtionsmonstret.

Nära, kontinuerlig kontakt med marknaden_____________
Det måste finnas en bra basmarknadsundersökningsanalys i botten. 
För att sedan hålla sig à jour med vad som händer på marknaden har 
jag en stående regel inom organisationen. Den innebär att en export
säljare, innan han möter sin kund, skall gå runt en halv dag till



återförsäljare och på så sätt hålla sig uppdaterad om nya produkter, 
konkurrenter, prisläge. Detta kan man naturligtvis göra själv eller 
tillsammans med sin lokale distributör, men det viktigaste är att det 
kommer till stånd. Man får ju en viktig feed-back tillbaka till sin egen 
organisation om hur marknaden utvecklas. Dessutom, inte minst 
viktigt, blir diskussionen med distributören konstruktiv samt utveck
lande och fastnar inte i ständig prisargumentering om att konkurren
terna är så mycket billigare etc.

Men för detta krävs tålamod och nya grepp, och det kan vara tungt 
och mödosamt att ta sig igenom Bangkoks gator eller Teherans 
basarer, när solen står i zenit och svetten rinner i pannan. Det är detta 
som är viktigt i arbetet: att ta sig förbi dessa barriärer och komma ut 
ifrån de luftkonditionerade bilarna och hotellen, att komma ut i 
verkligheten och det dagliga livet, där ens produkter säljs och kon
kurrerar med andra, och på så sätt bygga upp en kunskap och ett 
genuint intresse för kunderna och deras verksamhet.

Detta är någonting som märks och som uppskattas på marknaden, 
och företagets dyra resor måste utnyttjas på ett sådant effektivt sätt. 
Att sitta instängd på ett kontor och lyssna på vad en kund säger är 
naturligtvis givande, men kan många gånger klaras av per telefon. 
Det gäller många gånger på utvecklingsmarknader att visa och un
derstryka intresset av att komma ut. Ibland upplever ”våra kunder” 
det som lite genant att gå ut och röra sig på gräsrotsnivå, men det 
måste man bearbeta och komma över tillsammans med dem. Det 
måste gå att visa att exportchefen från Sverige vill gå in i basarema 
och se hur verkligheten är och hur produkterna passar in där.

I princip gäller detta inte bara exportsäljare utan det gäller generellt 
över hela världen: Det är viktigt att man, om man är chef för ett 
företag, ofta har kontakt med och visar intresse för den miljö där 
kunden kommer i kontakt med ens produkter.

Yad driver en nation till export - ökad levnadsstandard?

Jag har under alla mina resor funderat mycket på att de rikaste 
nationerna, som har guld, koppar, diamanter och otroliga naturtill
gångar, inte alltid är de länder som har den högsta levnadsstandarden. 
De länder som lyckats bygga upp en bra standard/infrastruktur är ofta 
de små länderna, som via sin exportindustri har byggt upp en bety
dande industri.



Sverige är ju ett starkt exempel här, när vi med vår blygsamma 
population inte haft tillräckligt stor marknad för industrierna utan de 
varit tvingade att söka sig utåt i världen för nya kunder, nya markna
der. Man har på så sätt blivit exponerad och väldigt snabbt fått en 
internationell konkurrens, vilket har givit en positiv feedback på den 
egna vidareförädlingen.

Nya Zeeland är ett annat exempel på en liten nation, där hemmamark
naden med sina 4 miljoner människor inte är nog stor, men där man 
blivit oerhört exportinriktad och byggt upp kunniga, exportdrivna 
teknikföretag.

Japan är till ytan ett litet land, trots sina över 140 miljoner människor, 
men även här finns det naturligtvis en strävan efter att konkurrera på 
en global marknad från hemmabasen, med begränsade råvarutill
gångar. Gisslet av att vara ”född av rika föräldrar” och ta saker för 
givet gäller även här. Kanske för stor tilltro till landets rikedomar och 
resurser har hindrat de egna initiativen och man har tagit ut vinster i 
förskott. Råvaruexporten var under vissa år lönsam, men processen 
med vidareförädling missades - och togs om hand av andra länder.

De länder som inte hade denna naturliga tillgångsbas satsade på tekni
kutveckling och vidareförädling, men framför allt hade de ett fungerande 
regelverk i form av lagstiftning för äganderätt, aktiebolag, patentskydd 
etc, som skyddade riskvilligt kapital och motiverade hungriga entre
prenörer att vidareutveckla/producera och åka ut i världen och sälja sina 
produkter. Detta skapade arbetstillfällen och välstånd.

Vår närvaro på t ex den japanska marknaden har för oss - utöver den 
direkta produktförsäljningen - inneburit en mycket fin feedback vad 
gäller produktutveckling och olika tekniker, som stärkt vår sits i 
Europa och som så småningom också kommer att bereda vägen för 
större satsningar i Sydostasien. Detta är en mycket viktig process.

Min erfarenhet av den globala tillväxten är att man skall vara mycket 
systematisk. Man skall inte gapa efter mycket utan försöka arbeta 
från marknad till marknad och göra ett gott arbete. Även här gäller 
att man kan inte vara överallt samtidigt. När man väl ger sig in på en 
marknad, skall man se till att ens produkt är ordentligt anpassad där 
man går in, och att man ser till via sitt eget dotterbolag eller sin 
distributör att man bygger upp alla de andra funktioner som är 
nödvändiga i form av service, distribution etc. Det naturliga för 
svenska företag är ju att först fokusera på Europa för att sedan gå 
vidare över Atlanten eller bort till Sydostasien.



Olika marknader - olika typer av insats och organisation
Jag har tidigare beskrivit hur en lokal organisation kan se ut - 
dotterbolag, distributör eller agent. Förutom en långsiktig satsning 
på en marknad bör man se hur marknaden verkligen fungerar, vad 
det är som får marknaden att fungera. Det kan skilja sig totalt från 
vårt sätt att tänka i väst mot hur det ser ut i utvecklingsländerna. I 
dag finns det många marknader som plötsligt har öppnats upp för 
våra produkter. Jämfört med en traditionell europeisk marknad är 
produktens mättnadsgrad mycket låg, och vi talar då om att det finns 
en mycket hög potential för produkten, men däremot i en fullt 
utvecklad marknad talar man om att man kan ta procentandelar av 
marknadssegment. Detta kräver ju då helt annorlunda och olika 
marknadsinsatser.
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Låg

Utvecklingsländer
■ —ii i

”Väst”

---------------------------------- . /^ Produktens 
mättnadsgrad

__________________________^

/\V-------------------------------------

Politiska och 
finansiella risker

Utvecklingsgrad

4M - Magnus Marknads Mognads Matris

Utvecklingsländer ”Väst”
Bristfällig informationsbas-^—>-Fullständig marknadsinfo
Säljpotentialen är högS------ ►Procentandelar av marknadssegment
Gå mot din konkurrent S------►Positionering i marknadssegment
Försäljnings--------------------- ►Marknadsföring
Entreprenör*-------------------- ►Förvalta-finjustera-”slipa”
Dotterbolag, J/V, allians-*----►Organisation-funktion-struktur
Högrisk, garantier-*------------►Låg finansiell risk
Remburs-*-------------------------- Etablerade penningströmmar
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Myndighetskontakter-*-------- ►Fungerande nätverk
Affärsmässighets--------------->-Produktion-organisation
Titlar - status-*-------------------►Funktioner
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Dessa marknader står många gånger också för en mycket högre 
politisk risk och så även finansiella risker, vilket man får sätta i 
relation till sina investeringar, medan många av dessa risker i dag 
försvunnit helt i Europa. Har man inte gått in på marknaden tidigare, 
skall man definitivt göra det där skärningen kommer i det grå fältet 
på figuren på föregående sida. Man skall dock ha klart för sig att den 
typ av organisation man sätter upp och dess funktioner måste vara 
helt skilda från vad man är van vid från att arbeta på västmarknaden. 
Det krävs många gånger en stark pionjär/entreprenöranda att gå in 
och etablera och sätta upp denna kontakt.

Min erfarenhet är att vad det gäller de initiala investeringarna, den 
legala strukturen, skall man anlita den bästa advokaten på marknaden 
och tillsammans med denne forma bolaget i enlighet med sina egna 
ambitioner samt ta hänsyn till den lokala lagstiftningen. Här finns 
åtskilliga exempel på hur företag har snålat in på denna kostnad i 
början, något som man fått betala dyrt för i slutänden. Dessa mark
nader är också känsliga för kundrelationer, som kan bli en viktig del 
i bearbetningen.

Myndighetskontakter för licenser och olika tillstånd hör till det 
dagliga livet. Titlar och status har en stor betydelse, och kontakternas 
förmåga att förstå funktioner, nätverk och matrisorganisationer kan 
vara begränsad. Det gäller då att hitta rätt folk, som kan arbeta i denna 
miljö och som kan smälta in i dessa lokala omständigheter och inte 
tycker att det är jobbigt utan ser det som en utmaning. Sociala 
kontakter, representation, klubbliv spelar också här en central roll för 
att bygga upp kontaktnätet.

Under mina fem år i Indonesien lärde jag känna många kineser, privat 
och socialt. Ett halvår innan familjen flyttade hem var det en del av 
de lokala affärsmännen som yppade att ”det är ju synd att du skall 
åka hem just nu; nu har vi lärt känna dig som person under flera år, 
och nu skulle vi vilja göra affärer med dig”.

Naturligtvis är det viktigt hur man utformar ett kontrakt och vad som 
regleras i kontraktet. Man skall dock veta att det är inte kontraktet 
som gör att affärsverksamheten växer, och det är aldrig kontraktet 
som din partner egentligen refererar till. Han vill känna att han litar 
på dig och företaget med dess framtid. Han vill känna att relationerna 
fungerar. Då är han beredd att göra allt.



Jag kan referera till boken ”Managing and Motivating your Agents 
and Distributors” av Vinoo Iyer.

Sammanfattande råd

Distributör
- Ansträng dig i sökandet efter en bra partner/distributör. Lyssna 

gärna runt hos ”slutkunder” vem som gör ett bra jobb på den 
aktuella marknaden.

- Skaffa fullständig marknadsinformation. Du skall kunna din marknad 
från gräsrotsnivå.

- Utse den bästa advokaten, som ser uppgörelsen ur din synvinkel.

- Skriv hur man kommer ur vid ”skilsmässa”.

- Bind avtalet till performance, försäljning - marknadsandelar.

- OBS! Ibland farligt att ej ha avtal.

- Ägna mycket tid att bygga sociala och personliga kontaktnät och 
relationer (så får du marknadsinfo automatiskt).

- Utvärdera vad det är som får din distributör att ”ticka”, och jobba 
sedan med detta som motivation.

Dotterbolag och joint ventures
- Utse den bästa advokaten, som ser etableringen ur din synvinkel 

och aktivt driver dina idéer.

- Räkna med att det tar tid, speciellt i ”krångliga” länder.

- Om joint venture, är majoritet ett måste, allt annat är en ”finansiell 
placering” (ev minoritet för blockering för konkurrenter eller i 
kombination med tekniklicenser för insyn i bolaget, plus option 
att öka till majoritet).

- Om joint venture. Bestäm hur man kan lösa ut sin partner, när och 
till vilket pris?

Allmänt
Ditt jobb blir lättare om

- du tycker att det är roligt att resa och inte har”bekväma later”



- du har en förstående familj

- du har en intresserad chef med kunskap om internationellt arbete

- du har stålmage, kan äta allt, och är beredd på tre frukostar över 
olika tidzoner

- du kan somna och koppla av i alla lägen

- du är av naturen nyfiken och har ett genuint intresse för kulturer 
och folk

- du har bott utomlands minst fyra till åtta år för att få distans till 
Sverige (”In Sweden, you know, we do like this.”) samt får respekt 
hos dotterbolagen

- du förlitar dig på sunt förnuft och din intuition

- du aldrig gör något halvdant och inte tror att ”det ordnar sig eller 
det kostar inget att försöka”.

En helhjärtad insats är en förutsättning och blir i längden billigare!



Försäljning genom utländsk 
återförsäljare
av Astor Wikström, AlimakAB

Valet av återförsäljare kan många gånger bestämmas av en ren slump 
genom information från andra företag som samarbetar med distributö
ren i fråga och givit goda vitsord. Valet kan också ske genom att en 
utländsk firma kontaktar ditt företag med en förfrågan på en av dina 
produkter, som han sedan för till order. Därmed ställer han kanske 
kravet att få representera ditt företag på ett visst marknadsområde.

Många gånger används olika benämningar på den utländske affärs
kontakten, men med den betydelsen att denne köper och säljer 
exportörens varor i fast räkning.

För att få en entydig benämning kommer - som framgår av kapitlets 
titel - den utländske affärskontakten att benämnas återförsäljare = 
den som köper i fast räkning och som åtar sig försäljning för egen 
räkning i eget namn. En del exportföretag benämner också denna 
affärskontakt distributör.

När bör man skaffa lokal återförsäljare?________________
De första exportaffärerna sker oftast genom en direktkontakt med 
slutförbrukaren, vilket har både för- och nackdelar. Fördelarna ligger 
i att du slipper mellanhänder och därmed kan hålla ett lägre pris, 
förutsatt att affären inte kräver många och långa besök i landet i fråga. 
Genom denna direktkontakt, förutsatt att du kommunicerat under en 
viss tid med köparen, får du en god uppfattning om köparens speciella 
behov och krav. Nackdelarna med en sådan direktförsäljning ligger 
i större kostnader för marknadsbearbetning, resor, uppehälle mm. 
Vidare kan din hemmaorganisation ha svårigheter att hinna med de 
extra arbetsuppgifter som en sådan kontakt kräver.

Med de ändringar som redan finns genom vårt deltagande i EES - 
och de som kommer ifall Sverige blir medlem i EU - kommer



konkurrenssituationen att förändras avsevärt. Detta är något som 
måste beaktas när man går ut på export till EU-länder.

Beroende på produkt/produkter, den egna organisationen samt det 
aktuella marknadsområdet kommer frågan förr eller senare att uppstå 
om du behöver en lokal representation på det aktuella området.

Orsakerna till detta kan vara:

1. Större arbetsinsats behövs för att få acceptabla försäljningssiffror 
för området.

2. Efterfrågan ökar så markant att försäljningen kräver någon form 
av organisation på plats.

3. Konkurrenterna börjar komma in på marknaden - en bättre 
bevakning och kundbearbetning måste till.

4. Konkurrenterna finns redan på marknaden - en lokal säljorgani- 
sation krävs för att uppnå acceptabel marknadsandel.

Att välja återförsäljare/distributör______________________
Valet av återförsäljare är mycket väsentligt för ditt företag och bör 
så långt möjligt föregås av ingående undersökningar.

När man står inför valet att anskaffa en återförsäljare/distributör 
underlättas detta avsevärt om man har skaffat sig en någorlunda god 
uppfattning om det land där man förhandlar om ett avtal. Med en 
bättre marknadskännedom har man automatiskt en bättre ”sits” i 
kommande förhandling med den blivande återförsäljaren. Dina kun
skaper om marknaden ger utan tvekan en fördel i två avseenden.

Motparten har svårare att ”slå blå dunster i dina ögon”, samtidigt som 
dina kunskaper om marknaden i fråga ger den blivande återförsälja
ren en viss försäkran om att du blir en bra samarbetspartner då du har 
skaffat dig en viss kunskap om problem som kan finnas i marknads
föringen just på hans område.

Som redan nämnts i inledningen står återförsäljaren kundrisken, och 
det gäller därför att välja någon med god soliditet. Möjligheten att få 
fram soliditetsupplysningar om en viss återförsäljare kan variera 
beroende på land eller marknadsområden. I vissa fall måste man 
kanske nöja sig med tämligen ofullständiga upplysningar just i denna 
fråga, och det kan ibland bli en direkt chansning. I sådana fall och



med kanske varierande uppgifter om företagets övriga kapaciteter är 
det lämpligt att börja med ett ”trial agreement”, dvs ett försöksavtal 
för en kortare period. (Viktigt är att giltighetstiden klart är angiven 
och att det gäller ett ”försöksavtal” där exportören har full frihet att 
vid periodens slut återta försäljningsrätten utan ersättning och några 
övriga förbindelser.)

Det kan många gånger vara nödvändigt att snabbt finna en lämplig 
återförsäljare för att därmed försvåra för konkurrenterna. Man bör 
nämligen få en bättre täckning med lokal representation än man får 
vid direktbearbetning från Sverige. Vilken återförsäljare man skall 
välja bland lämpliga firmor beror till stor del på den typ av produkter 
som skall marknadsföras.

Man kan då välja mellan firmor som enbart ombesörjer försäljning 
och distribution - eller som också har resurser att åtaga sig installa
tioner och/eller service när produkten/produkterna så kräver.

EXEMPEL

På en marknad, där vi under ett antal år haft svårighet att få affärerna att 
växa, inträffade att en av konkurrenterna förlorade ledande personer ur sin 
sälj- och serviceorganisation. Dessa bildade ett bolag och sökte agenturer 
inom byggnadsmaskinbranschen. Deras ekonomiska tillgångar och därmed 
resurser var mycket begränsade, men vi beslöt ändå att säga upp det avtal 
vi hade med den tidigare återförsäljaren och satsa på denna nya firma.

Resultatet lät inte vänta på sig, mycket till följd av deras tekniska 
kunnande och goda kundkontakter. Inom tre år nådde vi cirka 80% 
marknadstäckning. Försäljningen ökade i sådan takt att det lilla 
företagets resurser ej räckte till, vilket gjorde att vi så småningom 
övertog rörelsen - dock med samma personer i ledningen.

Detta exempel visar att små firmor som är helt beroende av dina 
produkter mycket väl kan hävda sig i konkurrensen, eftersom man 
”står och faller” med det valda produktsortimentet. Problemet för 
leverantören (huvudmannen) är den finansiella situationen.

Redan vid tecknandet av avtalet bör man ha klart för sig vad som kan 
bli nästa steg i utvecklingen, vilket kan leda till ökade krav på 
återförsäljaren (eget bolag genom att säga upp avtalet eller ett del- 
ägarskap).

Vikten av att återförsäljaren har möjlighet att också klara installation



och service, i det fall produkten/produkterna så kräver, har redan 
nämnts. Man bör om möjligt i sådana fall välja ett företag som har 
egen serviceorganisation, eftersom en uppdelning oftast medför extra 
stort arbete för leverantören, som får två företag att arbeta med - för 
en och samma leverans.

Ovannämnda visar på nödvändigheten av att man är beredd och har 
resurser att stödja, ”backa upp”, återförsäljaren. Inte bara i inled
ningsskedet utan genom hela avtalstiden är det viktigt att du som 
huvudman ger en ordentlig uppbackning.

Det kan gälla både stöd i form av t ex annonsmaterial, men kanske 
framför allt att du frekvent besöker honom och att ni tillsammans gör 
direkta kundbesök. Att du deltar i speciella seminarier och med detta 
visar såväl återförsäljaren som hans kunder - inte minst de potentiella 
kunderna - hur viktig du anser att just denna återförsäljare är och 
hans marknadsområde.

Att inom ett och samma marknadsområde etablera kontakt med flera 
återförsäljare är i många fall att varna för. Har man dessutom en 
uppdelning mellan försäljning och installation av varan, blir nog 
situationen i långa loppet ohållbar.

Med återförsäljare i olika länder blir det aktuellt med ett större antal 
resor per år - och därmed är vi automatiskt inne på ”affärsresandet”. 
Detta innebär först och främst en bortovaro som - speciellt för den 
lilla företagaren - betyder en större arbetsbelastning för hemmaper
sonalen. För den resande innebär det nya platser, nya kulturer och 
därmed affärsvänner som ställer nya och ibland ganska okända krav 
i ett samarbete. Detta kan i sin tur betyda en ny och annorlunda livsstil 
och kanske också en mera hektisk tillvaro. Alla nya intryck gör att 
man ej sällan får en något ändrad livsuppfattning och att ens värde
ringar förändras. Detta sker många gånger på så sätt att vissa små 
alldagliga ting plötsligt får större betydelse, och man får snart klart 
för sig att världen inte roterar enbart kring Sverige och svenska 
värderingar.

Ligger de aktuella marknaderna man bearbetar tillsammans med sin 
återförsäljare långt från Sverige och med en påtaglig kulturskillnad, 
dröjer det inte så länge förrän man märker att man mer och mer för 
ett liv i ”två världar”. Det normala/vanliga livet finns där hemma, 
men samtidigt börjar ett annat liv avspegla sig - livet på de platser 
som man besöker och med de människor som man där arbetar med.



Resorna och den livsstil som man där rör sig i är i många fall på en 
nivå där det mest handlar om pengar och avtal - och där det normala 
samtalsämnet roterar just kring pengar, resor, investeringar mm som 
man gjort under den sista tiden. Framtidsplanerna rör sig kring 
omsättningstal, produktutveckling och expansioner. Allt detta gör att 
man många gånger helst skulle vilja dra sig undan, men artigheten 
och möjligheterna att får värdefull information ”off the record” gör 
att man måste hålla ut.

Stor eller liten återförsäljare?__________________________
Återförsäljarens storlek är också något som kan vara av avgörande 
betydelse i valet. Som redan nämnts skall han kunna handlägga 
agenturen i fast räkning. Oftast föreligger den uppfattningen att en 
”stor återförsäljare”, dvs med en stor säljorganisation och därmed 
oftast ett omfattande säljprogram, är att föredra.

Det är i många fall rätt, men risken finns att denne återförsäljare 
många gånger kan ha svårt att koncentrera sig på, dvs få tid till, just 
ditt produktprogram. Den ”stora återförsäljaren” har goda resurser, 
men då han representerar ett stort antal företag (huvudmän) får han 
svårt att ägna just ditt produktprogram tillräcklig uppmärksamhet. 
Speciellt nödvändigt är detta i inledningsskedet. Han är med sitt stora 
sortiment också mindre beroende av varje enskild produktgrupp 
eftersom han har ”fler ben” att stå på. - Undantag finns alltid.

Motsatsen är den lilla eller medelstora återförsäljaren, med ett fåtal 
produkter/huvudmän. Denne har helt naturligt mindre resurser att 
erbjuda och därmed täckning inom ett visst marknadsområde. Denna 
typ av återförsäljare kan dock vara att föredra, då ditt produktsorti
ment har möjlighet att få en dominans i hans totala säljprogram. Att 
märka är att den mindre återförsäljaren oftast kräver en större upp- 
backning i form av säljstöd från exportören.

Man har således vid valet av återförsäljare att väga dessa alternativ 
mot varandra. Beslut om vilken partner man föredrar att samarbeta 
med är till stor del avgörande för vilka egna resurser man kan avsätta 
för en viss marknad eller marknadsområde, och hur snabbt man kan 
komma igång i landet/området i fråga.

En fördel vid export till ett stort marknadsområde är naturligtvis att 
välja en återförsäljare med säljorganisation i flera länder inom om



rådet. Här kommer man i de flesta fall att samarbeta med en tämligen 
stor återförsäljare. Emellertid uppvägs nackdelarna med detta av att 
han har bättre täckning, då marknadsföringen sker genom ett och 
samma bolag. Utbildning och rutiner måste oftast ändå anpassas till 
en återförsäljares lokala organisation inom respektive område/land.

I och med att din partner får arbeta med ditt produktprogram på ett 
större område, dvs på flera marknader, skapar detta helt naturligt ett 
ökat intresse. Detta bör uppväga nackdelarna som tidigare nämnts, 
nämligen att återförsäljaren har ett stort antal huvudmän - då den 
sammanlagda försäljningen av dina produkter på de olika marknads
områdena/länderna ger honom en stor volym totalt sett. När det gäller 
den egna arbetsinsatsen har man den fördelen att återförsäljarens 
olika representanter/säljare kan söka hjälp och få information av 
varandra och därför inte behöver kontakta kontoret i Sverige vid varje 
särskilt tillfälle.

En återförsäljare med täckning i flera länder underlättar också arbetet 
på kontoret i Sverige, inte minst när det gäller kontakter via brev och 
telex, som direkt kan dupliceras. Vidare kan besöken i länderna inom 
marknadsområdet koordineras bättre. Man har dessutom den förde
len att vid informationsmöten med säljare inom det aktuella mark
nadsområdet få dem att agera mera öppet, eftersom de arbetar i 
samma företag. Öppenheten kan däremot vara ett problem när man 
samlar säljare från flera olika återförsäljare. Man kan då t o m få det 
förhållandet att vissa av dessa kan konkurrera med varandra inom 
andra produktlinjer.

Den ”stora återförsäljaren” som nämnts här, med verksamhet i flera 
länder, återfinns främst i Asien och Sydamerika. Affärsvolymen 
måste vara tillräckligt omfattande för att bli intressant och för att han 
skall kunna bearbeta de flesta eller helst alla marknader där han är 
representerad. Fördelarna med detta arrangemang har redan nämnts, 
men denna typ av återförsäljare och samarbetet med denne har också 
sina nackdelar och risker.

Nackdelarna gör sig framför allt gällande om man beslutar sig för att 
avbryta samarbetet med återförsäljaren, eller han själv bestämmer sig 
för att inte längre marknadsföra dina produkter av olika anledningar. 
Du står då inför det faktum att plötsligt sakna täckning/representation 
på kanske tre fyra länder.

Att fastslå en generell mall för valet av återförsäljare - stor eller liten



- är naturligtvis mycket svårt, för att inte säga omöjligt. Formen får 
helt naturligt avpassas till typen av produkt, land och planerad 
försäljningsvolym. Viktigt är dock att man upprättar en kravlista, 
anpassad till det egna produktprogrammet. Gör klart för dig följande 
om den påtänkte återförsäljaren:

- Vilka kontakter har han bland dina blivande kunder?

- Vilken kunskap om din produkt har hans säljpersonal?

- Hur passar hans övriga säljprogram ihop med ditt produktsortiment?

Den helt idealiske partnern finns naturligtvis inte, och variationer 
mellan olika typer av återförsäljare finns i stort antal beroende på 
aktuella politiska och ekonomiska förhållanden.

Krediter vid export____________________________________
Här finns naturligtvis mycket att anföra och exemplifieras på ett otal 
sätt om man skall täcka upp de alternativ som finns att tillgå, allt 
beroende på land, produkt, arbetsformer mm.

Här skall endast en uppräkning ske av några av de former som är att 
rekommendera just vid nyetableringar i ett land och med en ny 
affärskontakt.

Den säkraste formen för att garantera att man får betalt för sin vara 
är en förskottsbetalning - men då förväntar man sig att motparten 
skall acceptera detta och att han förlitar sig på att du som huvudman 
fullgör dina leveransskyldigheter. Den mest använda formen är 
”rembursen”. Detta är för säljaren den säkraste betalningsformen. 
Öppnandet av en remburs innebär att köparen=återförsälj arens/kun
dens bank övertar betalningsansvaret.

Det innebär att pengar finns avsatta i svensk bank och att du som 
leverantör får betalningen när köparen mottagit godset.

Den andra formen är exportinkasso = ”ett uppdrag från säljarens bank 
till köparens bank att ta emot frivilligt erlagd likvid, alternativt en 
växelaccept, i utbyte mot de handlingar som ger tillgång till varan”.

Den tredje formen är ”ren betalning”, med vilket menas att uppdraget 
inte innehåller några villkor för utbetalningen. En ren betalning är 
den enklaste betalningsformen och har därmed också den lägsta 
handläggningskostnaden från bankens sida, men utgör den största



risken för säljaren. Detta är endast några exempel, och för ytterligare 
information hänvisas till andra kapitel i boken.

Hur vill man att återförsäljaren skall arbeta?____________
Här kan helt naturligt önskemålen variera beroende på den egna 
situationen, konkurrensförhållanden och typen av återförsäljare.

Ytterst viktigt är det sätt på vilket man startar samarbetet och vidare 
att man har en klar uppläggning för hur uppbackningen från Sverige 
skall ske. Man bör dessutom ha en väl utarbetad plan över de olika 
försäljningsåtgärder som skall vidtagas och som bör vara väl förank
rad hos återförsäljaren och hans säljstab.

Snabba och oplanerade åtgärder skapar många gånger irritation och 
kan försvåra samarbetet och i värsta fall leda till en brytning.

Eftersom ett samarbete oftast är reglerat i ett avtal gällande för en 
viss period, är det nödvändigt med en god planering.

Denna planering kan vara uppdelad i flera olika skeden som t ex:

- Introduktion på marknaden

- Vilka marknadssegment skall bearbetas i första hand

- Tidsplanering av introduktion, uppföljning, speciella kundarrange
mang mm

- När de olika avstämningama/återrapporteringarna skall ske och 
vem som är ansvarig.

AHianser/joint ventures________________________________
Man läser ofta i tidningarna om att det och det svenska företaget har 
ingått ett joint venture med ett utländskt företag. Oftast gäller det joint 
ventures i något av öststatsländerna som Ryssland, de baltiska län
derna eller med företag i Kina.

Att knyta upp sig med denna form innebär många gånger att man 
säljer ut ett visst ”know-how” mot att man får en royalty tillbaka och 
att man med hjälp av detta joint venture snabbt kommer in på en viss 
marknad, där det annars skulle dröja rätt lång tid att få fotfäste. Det 
finns därför ett antal saker som man bör beakta och ha klarhet om 
innan man ger sig in i denna samarbetsform. Risken som ett svenskt



företag löper, när man riktar sig mot länder med ett mindre kunnande, 
är att man säljer ut sin teknologi; man måste därför ha garantier att 
man får tillbaka vad som förespeglats i inledningsskedet.

Definitionen på ett joint venture är: När två eller flera parter bildar 
ett bolag i vilket de äger lika eller olika stora delar kallas det joint 
venture-bolag. En vanlig joint venture-form är s k 50/50-bolag, där 
två bolag äger vardera 50% av aktiekapitalet. I ett joint venture kan 
även en stat ingå som part.

Också denna samarbetsform kräver i inledningsskedet frekventa 
besök i landet i fråga, och ånyo är vi då inne på affärsresandet, som 
vi berört tidigare i detta kapitel. För att hålla nere kostnaderna är det 
lätt att man på en och samma resa försöker att besöka så många 
samarbetspartner/länder som möjligt. Därmed föreligger risken att 
man gör resan för lång.

Maximala restiden bör inte överstiga tre à fyra veckor. Längre än så 
är risken att reströttheten och hemlängtan tar överhand och en mins
kad arbetsinsats blir följden. Kostnaderna för en extra resa får man 
oftast tillbaka till följd av höjd effektivitet.

Under längre resperioder - och då speciellt om man besöker flera 
återförsäljare/distributörer/j oint venture-företag - är det viktigt att 
man regelbundet håller kontakt med hemmakontoret. Mycket kan 
hända under en sådan tidsrymd, och det är viktigt att hålla sig à jour 
med vad som har hänt i de företag som blir ditt nästa besök. Lika 
viktigt är att rapportera hem allt som kan vara av vikt och intresse för 
det egna företaget om det som bestämts under besöken hos olika 
samarbetspartner under resans gång.

Mindre framgångsrika arbetssätt_______________________
Det finns naturligtvis rader av återförsäljare som agerar på ett mindre 
lyckat sätt. Det finns t ex de som har ett stort antal affärer på gång 
samtidigt, men som har stora svårigheter att komma till avslut.

Vidare finns återförsäljare med ”rörsyn”, som blir så engagerad i en 
affär - speciellt om den är av större volym - att han helt eller delvis 
glömmer de andra kontakterna han har och som ibland kan ge 
snabbare affärer än just den han så intensivt bearbetar.

Du kan också möta återförsäljaren som har svårigheter att se de olika



potentialerna på marknaden för dina produkter. Han håller sig i stort 
sett till en à två applikationsmöjligheter och gör inget eller mycket 
litet för att finna fler applikationer eller kundgrupper för din pro
dukt/produkter.

Uppräkningen kan göras mycket längre, men dessa exempel får visa 
vad som kan inträffa när avtalet är tecknat och samarbetet väl är 
igång. Då gäller att du som har erfarenhet av produktens/produkter
nas användning på andra marknader går in och försöker rätta till dessa 
misstag. Det kan många gånger vara rätt känsligt, och dessutom kan 
det ha gått tämligen lång tid innan du uppmärksammar vad som 
egentligen händer. Viktigt är därför att det i avtalet finns klart angivet 
vad återförsäljaren skall rapportera till dig och att du har rätt till insyn 
i dennes marknadsföring med tillhörande offerering. Då kan du på 
ett tidigt stadium uppmärksamma eventuella missförhållanden.

Möjligheterna att starta ett samarbete med en ny återförsäljare med 
s k ”trial agreement”, dvs försöksavtal under en kortare tid, har redan 
nämnts. Viktigt är också att i tid byta återförsäljare om samarbets- 
svårigheterna ser ut att bli stora, eller om han inte är så passande som 
förundersökningarna indikerat. Men det är viktigt att besöka återför
säljaren innan ett sådant beslut tas - så att du på ort och ställe kan 
bilda dig en klar uppfattning om situationen.

Man bör dock vara på det klara med att en brytning skapar extra arbete 
och kostnader för att skaffa en ny samarbetspartner. Dessutom skapar 
det en viss osäkerhet hos kunderna inom det berörda marknadsom
rådet. Återtagandet av agenturen lämnar också temporärt ”fältet” 
öppet för konkurrenterna att agera fritt.

Uppbackning av återförsäljaren________________________
Alla är rörande eniga om hur viktigt det är att återförsäljaren får en 
ordentlig uppbackning - inte bara i introduktionsskedet, utan allt 
fortlöpande när han behöver huvudmannens hjälp för att ”ro ordern 
iland”. Men denna uppbackning brukar i många fall lämna mycket 
att önska, och ibland blir den tyvärr helt felaktig. Den kan t ex vara 
av sådan art att den mera irriterar än hjälper.

I sin iver att hjälpa återförsäljaren kan det vara lätt att exportören går 
direkt till slutförbrukaren och glömmer att informera återförsäljaren 
eller slutkunden; att man som tillverkare lämnar uppgifter direkt i 
stället för att gå den normala kontaktvägen. Återförsäljaren skall



alltid hållas informerad, och slutkunden skall veta att Du är inne för 
att hjälpa och stödja din partner.

För att hos återförsäljaren och hans säljstab få acceptans av uppback- 
ningen bör du göra upp en förteckning över vad du som leverantör 
åtar dig att göra och, om möjligt, när det skall ske. Återförsäljaren 
kan då i sin planering dra största nyttan av din hjälp till den lägsta 
kostnaden för din del.

Återförsäljaren skall uppfatta din ”inblandning” i hans affärer som 
något positivt och något som ger honom en fördel gentemot konkur
renterna och/eller i svåra affärsavslut. En väl planerad uppbackning 
hjälper utan tvekan din partner, och du som leverantör riskerar då 
inte att få ”hjälpa till” bara när det gäller att ge extra rabatter.

Fortlöpande utbildning________________________________
Med den snabba utveckling som vi i dag upplever inom alla branscher 
krävs att du fortlöpande utbildar återförsäljaren, inte bara när det 
gäller den egna produkten eller produkterna. Minst lika viktigt är att 
kunskapen om konkurrenternas produkter ständigt uppdateras.

Vidarebefordra därför alltid den information du får om konkurren
terna - och begär med vissa tidsintervall information från marknaden, 
om sådan inte kommer automatiskt. Utebliven konkurrensinforma
tion är många gånger ett tecken på att återförsäljaren inte arbetar på 
det sätt du önskar och förutsatt.

Återförsäljarens säljpersonal behöver återkommande utbildning, som 
samtidigt är en kontroll för dig; att din argumentering för produkterna 
”går hem” hos kunderna. I vissa länder har säljaren ofta en benägenhet 
att inte argumentera tillräckligt övertygande. När säljaren ställs inför 
motargument, speciellt från managementnivå, drar han sig undan, då 
han inte har den argumentationskunnighet som t ex västerländska och 
amerikanska säljare besitter. Repetition krävs också till följd av att man 
alltid får räkna med personalbyte inom olika avdelningar hos återför
säljaren.

Den fortlöpande utbildningen höjer kunskapsnivån hos din återför
säljare, vilket automatiskt leder till ökad aktivitet från dennes sida. 
Goda kunskaper om din produkt/produkter gör att han vågar ge sig 
på de riktigt stora affärerna, där han tidigare kanske tvekat att ”gå in” 
just till följd av en något bristande produktkännedom.



Skriftliga överenskommelser___________________________
Samarbetet skall, som tidigare nämnts, vara reglerat skriftligen. Detta 
underlättar och ger båda parter trygghet och riktlinjer att arbeta efter.

Men därutöver har ett skriftligt avtal den kanske största betydelsen 
om det av en eller annan anledning skulle uppkomma en tvistefråga 
mellan huvudmannen och återförsäljaren/distributören.

Följande bör ingå i avtalet:

1. Återförsäljarens skyldighet vad beträffar avrapportering

2. Klara riktlinjer för prissättning och betalningsformer

3. Detaljerade uppgifter om hur garantiåtaganden skall behandlas

4. Lagerhållning av reservdelar, där produktprogrammet så erford
rar

5. Hur provisionsfördelningen skall ske i den händelse återförsäl
jare på andra marknadsområden blir inblandade i en affär

6. Detaljer beträffande utbildning av såväl återförsäljarens egen 
personal som slutanvändaren av produkten

7. Hur annonsering skall skötas och vem som tar initiativen och står 
för kostnaderna. Detsamma för broschyrer och övrigt säljmate- 
rial samt för deltagande på utställningar och symposier

8. Klara linjer för konkurrensklausuler mm

9. Produktansvar

Uppräkningen kan naturligtvis göras mycket längre, om det gäller ett 
särskilt marknadsområde.

Merförsäljning_______________________________________
Beroende på produkttyp och därtill hörande servicegrad bör strävan 
vara att hjälpa återförsäljaren att sälja ett helt koncept - dvs komplett 
installation, reservdelar och service.

Detta hjälper inte bara dig och återförsäljaren att öka orderstocken 
utan är också en garanti att din produkt blir använd och servad på rätt 
sätt. Samtidigt ger en sådan ”merförsäljning” din återförsäljare en 
större kontakt/bindning till slutanvändaren. Naturligtvis ställer denna 
typ av försäljning stora krav på din partner.



Det har i detta kapitel talats en hel del om det stöd som du som 
huvudman skall bistå återförsäljaren med. Viktigt att ha i minnet är 
hur detta skall ske personellt.

I många länder sker förhandlingarna i form av delegationer som möts 
- där var och en i gruppen är specialist på sitt område.

Det är därför viktigt att du och din återförsäljare kan ”matcha” en 
sådan delegation - dvs att ni tillsammans har den kompetens som 
erfordras för att kunna gå in i förhandlingen.

Låt inte den extrakostnad, som det medför att ta med ytterligare en 
eller två personer på affärsresan, spoliera/försvaga möjligheten att 
komma till skott/avslut.

Vidare är det mycket viktigt på vissa marknader att din och återför
säljarens sammansättning av den grupp som förhandlar har rätt ålder. 
Att deltagarna har en ålder som ger möjlighet till att de besitter, dvs 
avspeglar, lång erfarenhet.

Sälj material och dess utformning_______________________
När valet av återförsäljare/distributör är gjort och introduktionen 
genomförd, gäller det som tidigare nämnts att ge en kontinuerlig 
uppbackning. Oberoende av samarbetets form gäller det att vara 
lyhörd för återförsäljarens/distributörens förslag och råd avseende 
t ex säljmaterial, annonskampanjer och övrigt som direkt skall an
vändas inom det speciella marknadsområdet.

Genom att utforma annonser och argumentlistor i samråd med åter
försäljaren får du helt automatiskt en större acceptans hos din sam
arbetspartner och en försäkran om att argumenteringen passar kund
kretsen. Dessutom får du själv en god inblick i marknadsföringen på 
just det området/landet.

Här skall också sägas att man vid exportreklam ofta bör använda sig 
av en betydligt ”vassare” direkt säljinriktad argumentering och kan
ske frångå den detaljerade faktauppräkningen som vi till stor del är 
vana vid i Sverige (undantag finns, t ex Tyskland).

Att märka är också att man i broschyrer, annonser och övrigt instruk
tionsmaterial bör använda sig av miljö och personer som kunden kan 
identifiera sig med. Till exempel bör bilder på personer för material



till Asien om möjligt visa asiater och inte blonda svenskar i typisk 
svensk miljö - om man inte marknadsför en produkt där svenska 
människor och miljöer utgör ett direkt sälj argument.

Organisation för exportverksamhet_____________________
Ett av de problem som många företag, och då speciellt de mindre, 
stöter på när man ger sig ut på export är att man har för dåliga 
språkkunskaper. Man anser sig kunna tala engelska, tyska eller 
spanska, och i bästa fall har man också personer som talar franska - 
anser man. Vad man dock märker ganska snart i sina utlandskontakter 
är att det är skillnad på att tala ett språk någorlunda och att förhandla 
på språket i fråga. I en förhandling krävs ett ordförråd som vida 
överstiger det allmänna.

Det kan t o m vara så, att man får välja det land man först ger sig i 
export med beroende på språkkunskaperna - när man har två likvär
diga alternativ. Har man inom företaget personer med goda språk
kunskaper, som skall leda exporten, är detta naturligtvis en stor 
fördel. Det går naturligtvis att skaffa språkkunniga medarbetare - 
endera genom att anställa eller hyra in - men då saknas produktkän
nedomen och därför behöver dessa tillkomna assistans av en i före
taget, och därmed binder man upp kapacitet.

Vad som också många gånger är avgörande är hur den säljande/re
sande personalen får disponera sin ”externa tid”, dvs den tid som hon 
eller han helt kan ägna åt exportkontaktema. I många fall sätts dessa 
personer att hantera en hel del pappersarbete - statistik, marknads- 
rapporter som skall sammanställas etc - och allt detta gör att man inte 
till 100% ägnar sig åt kontakterna på de marknader som man är 
ansvarig för. Dessutom har man många gånger en alltför stor tillit till 
att dessa säljare skall ha kunskap i alla frågor som uppkommer om 
marknaden i fråga och hur man skall hantera detta.

Vad som kanske framför allt skall sorteras bort är leveransbevakning
ar av tecknade order och en alltför omfattande ekonomisk bevakning. 
Detta bör lämpligast göras av stabspersonal hemma på kontoret och 
av dem som har specialutbildning på detta. Försäljaren skall ägna sig 
åt offerering och direkta säljarbeten och endast i sammanfattande 
rapporter ge indikationer om vad som händer ute på marknaden han 
ansvarar för.

Marknadsföringsansvarig/marknadschefen hemmavid skall göra sam-



manställningarna och ansvara för fastställande av de stora riktlinjerna 
och den långa och korta marknadsföringsstrategin, göra statistik mm.

Tillvägagångssättet för detta kan naturligtvis variera kraftigt från 
företag till företag, och i figur 3.1 demonstreras ett av de arbetssätt 
som kan komma i fråga och som också ger en anvisning om processen 
över en längre tidsrymd i ett företags exportutveckling.
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Sammanfattande råd
Oberoende av om du väljer en stor eller liten återförsäljare måste 
ledning och personal hos denne känna att du och ditt företag verkligen 
satsar på dem och deras marknad. Du bör också i handling visa att 
ditt företag verkligen tror på deras möjlighet att göra ett gott resultat.

Strävan skall vara att dina produkter vinner ett sådant intresse och 
förtroende hos återförsäljaren och slutligen hos kunden att de kom
mer att inta en ledande plats i återförsäljarens marknadsföring.

Med god kännedom om din vara och därmed vetskapen att den 
uppfyller utlovad prestanda - och naturligtvis att försäljningen ger 
en acceptabel vinst - kommer utan tvekan just din produkt/produkter 
att få en framskjuten plats i återförsäljarens produktprogram. Han 
skall i sitt dagliga arbete känna att han genom ditt produktprogram 
och din uppbackning är starkare än de konkurrerande företagen.

Det finns naturligtvis mycket mer att säga i detta ämne, speciellt om 
man inriktar sig på en viss produkt eller produktgrupp i ett speciellt 
marknadsområde. Generellt kan dock listas några punkter som bör 
beaktas.

1. Gör så noggranna undersökningar som möjligt innan du beslutar 
vem som skall representera ditt företag.

2. Inte bara storlek och soliditet skall undersökas, utan också vilket 
produktprogram företaget har i övrigt.

3. Skulle du vara tveksam om någon annan firmas produkter i den 
blivande återförsäljarens program kan vara till hinder, kontakta 
detta företag och diskutera situationen.

4. Försök, om tveksamhet råder vid valet, att få till stånd ett 
försöksavtal, ”trial agreement”, för en kortare period.

5. Vänta inte för länge med att starta på ett marknadsområde när du 
väl börjat med undersökningarna.

6. Satsa helhjärtat från starten, så att din partner och de blivande 
kunderna får förtroende för dig och dina produkter.

7. Var lyhörd för råd och anvisningar, och utforma säljmaterial 
tillsammans.

8. Se alltid till att alla överenskommelser finns skriftligen doku
menterade.



9. Om försäljning respektive service på ett land eller marknadsom
råde skall skötas av två olika firmor, så upprätta ett ordentligt 
avtal mellan dessa två.

10. Håll dig à jour med de olika marknader där du säljer.



Internationella företagsköp och 4 
joint ventures
av Staffan Gullander och Sten Söderman, Svennerstål & Partners AB

- När överväger man företagsförvärv i utlandet?

- För- och nackdelar med förvärv jämfört med andra former av 
internationalisering?

- Vilka skilda faser kan ett företagsförvärv uppdelas i?

- Vilka samarbetsformer skall väljas - joint venture?

Detta är exempel på frågor som behandlas i detta kapitel.

Vem köper?__________________________________________

Under senare delen av 80-talet har svenska direktinvesteringar i 
utlandet ökat kraftigt.

De företagsförvärv i utlandet som blivit kända och omskrivna har 
nästan alltid genomförts av stora bolag. Företag som Volvo, Elec
trolux, Esselte, Sandvik, ESAB, Atlas Copco och skogsbolagen har 
under 1970- och 80-talen gjort uppmärksammade internationella 
köp. Många har ägt rum i USA, men åtskilliga förvärv har också skett 
i de stora västeuropeiska industriländerna. Under början av 90-talet 
har utförsäljning av statligt ägda bolag i Östeuropa stimulerat många 
svenska företagsköp.

Skälen för detta är bl a att när försäljningen på en viss marknad blivit 
tillräckligt stor, kan det löna sig att starta egen försäljning och/eller 
tillverkning i anslutning till den marknaden. Jämfört med att bygga 
upp en verksamhet från grunden kan företagsförvärv i många fall 
vara ett snabbare och tom mindre riskfyllt sätt att komma igång.

Detta konstaterande har säkerligen generell giltighet. Även mindre



företag har etablerat sig förvärvsvägen, naturligtvis inte i avsikt att 
exempelvis täcka den väldiga USA-marknaden, men det har skett i 
mindre länder eller via köp av företag som bearbetar någon del av en 
stormarknad. Allmänt gäller dock att det vanligen krävs en viss 
storlek på marknaden för att en egen tillverkningsenhet skall bli av 
lönsam omfattning - om man nu inte väljer att kombinera en tillverk- 
ningsrätt, exempelvis lego, med egen säljorganisation. Då kan före
taget undvika att äga fabrik men ändå få tillverkning nära marknaden 
i fråga.

Storleksresonemanget är för övrigt relativt. Även stora svenska 
företag ter sig gärna små när de ger sig in i ett flera gånger större 
industriland. Det här kan vara värt att beakta av flera skäl. Men även 
om det svenska företaget rimligen inte överväger att bjuda på inter
nationella giganter, utan håller sig till företag inom sin egen skala, 
kan det uppstå kulturchocker av svårförutsebart slag bland det till
tänkta förvärvsobj ektets personal.

Motiven alltid olika____________________________________

Motiven att köpa bolag varierar generellt mellan ägare å ena sidan 
och företagsledning å den andra. En ledning expanderar vanligen ut 
i världen genom att överväga företagsförvärv som ligger i linje med 
affärens logik. Ägarna kan självklart ha andra syften.- Kapitalägarna 
kan utnyttja det exporterande eller internationaliserande företaget 
som en språngbräda men också på många andra olika sätt.

Denna bok resonerar huvudsakligen utifrån ett synsätt då företaget i 
Sverige växer ”organiskf’. Det innebär en naturlig utveckling att 
man, efter det att man utvecklat agenter, distributörer, säljande 
dotterbolag etc, kommer till en punkt då man ”köper” ett igångva- 
rande bolag (med ”produktion”) för att klara utvecklingen. Ett natur
ligt steg är givetvis att integrera den förvärvade verksamheten, som 
i praktiken innebär en integrering framåt.

Ett annat motiv som både ledning och ägare kan ha är att sprida risker 
genom att köpa bolag i olika delar av kontinenten, som kanske 
representerar olika branscher.

Ytterligare ett motiv kan vara att man har pengar som man vill 
placera; detta är huvudsakligen ett ägarperspektiv.



Det är väsentligt att analysen inför ett förvärv är omsorgsfull. Det 
finns rader med exempel då kundgrupperna för ganska vanliga 
produkter som bilar och kylskåp skiljer sig från kundgruppernas 
utseende i Sverige. Behoven varierar även om produkten förefaller 
ganska lik i utlandet i förhållande till Sverige. Möjligheterna att 
kombinera en svensk affär med en utländsk måste alltså undersökas. 
Är integrationen möjlig, så att synergivinster kan hämtas hem?

En av köparens viktigaste uppgifter blir alltså att kunna bedöma 
förvärvskandidatens strategiska attraktivitet och väga den mot den
nes operationella skicklighet.

Ytterligare ett viktigt motiv att internationalisera som ägarna kan ha 
- vilket t ex Nobel i Sverige nyligen demonstrerat, liksom Liber 
Förlag tidigare - är inte köp utan utförsäljning. Kemiföretaget Akzo 
köper en dominerande ställning hos det svenska kemiföretaget. Detta 
kan vara en offensiv satsning som möjliggör en önskvärd snabb 
internationalisering.

Det svenska paradföretaget ASEA slog alltså ihop sig med BBC i 
Schweiz för några år sedan i syfte att poola resurser. Både det svenska 
och det schweiziska företaget ansåg sig som köpare och säljare.

Denna typ av internationalisering (och anpassning av verksamhet/ 
produkt) förutsätter ”professionella ägare”, som kan se sambanden 
och har erfarenhet av och kontakter att genomföra en sådan föränd
ring.

Ett exempel på en bransch som misslyckats med en internationalise
ring är den svenska trähusbranschen, trots att flera stora svenska 
byggföretag är eller har varit ägare.

Däremot har komponenttillverkaren SAPA lyckats med en interna
tionalisering. Kan det bero på att det ägts av Gränges/Electrolux?

Ett av de offensiva svenska exportföretagen, som i dag bygger 
fabriker för insatsvaror (tråd och elektroder) i både Öst och Asien, är 
ESAB.

Ytterligare en situation handlar om mogna branscher. I byggmate
rialhandeln, t ex cement, är ledande aktörer ense om att kapaciteten 
inom ett begränsat Nordsjöområde är för stor. Man förstår att kon
kurrensen kommer att hårdna och ingen vill egentligen lägga ned



anläggningar eller företag, men ett företag köper ett annat med den 
tydliga avsikten att begränsa den totala kapaciteten.

Det kan alltså vara viktigt att fråga sig ”1 vems intresse?”. Gäller det 
att företagsledningen skall få sina strävanden uppfyllda, eller att ge 
bästa avkastning på ägarnas pengar? Eller sammanfaller intressena? 
Vi återkommer något till den frågan.

Harvard-professorn Michael Porter ställde sig i en artikel i Harvard 
Business Review 1987 synnerligen kritisk till den pågående vågen 
av förvärv i USA. Han sökte sig därvid tillbaka till varför koncerner 
över huvud taget kan ha utsikt att lyckas bättre än separata företag. 
Enligt Porter finns det fyra skäl, och därmed bara fyra legitima motiv 
till förvärv:

1. Det första är ägarens intresse av att bygga en portfölj', att få 
riskspridning. Teorin säger att då är det bättre att bli ett rent 
investmentbolag och köpa större eller mindre aktieposter i olika 
företag. Inget säger, inte heller erfarenheten från konglomerat, 
att ett så passivt ägande tillför företagen något. Kanske vore det 
bästa om aktieägarna då själva ordnade lagom spridda aktieport
följer. Åtminstone borde det gälla om man slapp bekymra sig om 
skatt på aktievinster och andra marknadsimperfektioner.

Kanske kan skatteregler och transaktionskostnader trots allt göra 
portföljer av dotterbolag attraktiva i t ex Sverige. Men ambitio
nen i de storföretag som förvärvar andra bolag tycks knappast 
vara att reducera koncernens roll till aktiefondens.

2. Nästa grad av ägarengagemang är ambitionen att omstrukturera, 
att ändra mönstret av företag i en bransch. Enligt Porter är detta 
en kompetens i sig: att köpa, dela upp, lägga ned, sälja av, föra 
samman. Speciellt om man aktivt handlar med företag blir sådant 
viktigt. Affärsidén är kompetensen att komma på hur strukturer 
kan ändras, och sedan genomföra det.

Efter ett förvärv innebär detta ofta att man säljer av stora delar, 
och kanske kombinerar vissa gamla och nya enheter. Vissa 
svenska företag opererar på detta vis, åtminstone under en viss 
tid. Men vad gör man när ingreppen är gjorda? Blir man trogen 
sin affärsidé bör man uppnå vinsterna genom att sälja bort det 
välstrukturerade resultatet till andra. Väljer man att fortsätta att 
utveckla det som blev kvar innebär det en ny affärsidé, och det 
kommer troligen att krävas andra kompetenser än omstrukture
rarens. Är det omstrukturering, köpa/omstrukturera/sälja osv



som man är duktig på, kan man ju i stället ge sig på någon annan 
bransch!

3. Den tredje nivån av koncernmotiv som Porter anger ar att över
föra kunnande inom gruppen. Här börjar man på allvar komma 
in på resonemang som gäller synergier. Ett företag med stort 
marknadsföringskunnande, t ex internationellt, kan ”delge” ett 
mindre erfaret företag sina rön, och det mest effektiva sättet kan 
vara att köpa det mindre etablerade företaget. Dess utmärkta 
produkter kan på det viset göra sig bättre gällande.

Det förvärvade företaget kan lämnas relativt mycket ”i fred” - 
men det krävs mekanismer för att kunskapsöverföringen skall 
komma till stånd. Här krävs därför en mer långsiktigt planerande 
och mer branschkunnig koncernledning. Det blir viktigt med en 
annan typ av insikt i utvecklingspotentialen hos förvärvade 
företag, och andra ingrepp för att förverkliga den. Man kan inte 
gå lika tufft fram som vid omstrukturering, därför att här vill man 
få människor i nya och gamla koncernbolag att lära av varandra.

4. Den högsta nivån av koncernsyfte - och av synergier - är enligt 
Porter att man inom koncernen delar på vissa aktiviteter. Detta 
innebär att några koncernföretag är ofullständiga i vissa avseen
den, varför ännu mer intim samverkan och integration inom 
koncernen blir nödvändig.

Råvaruexportörer och uppfinnarföretag_________________

De klassiska svenska utlandssäljarna var - starkt generaliserat - 
antingen ”råvaruexportörer” eller teknikorienterade ”uppfinnarföre
tag”.

Råvaruleverantörerna, t ex inom cellulosa och malm, har haft sina 
givna förutsättningar och i allt väsentligt förblivit råvaruexportörer, 
även om de successivt ökat förädlingen av sin råvara.

Uppfinnarföretagen har uppvisat andra tillväxtmönster. De exploa
terade någonting som var unikt i teknisk mening. Exporten av deras 
geniartiklar kom tidigt igång. Emellanåt har man intrycket att den 
sköt fart genom en nästan spontan efterfrågan av produkterna i fråga. 
I denna grupp ingår många välkända svenska börsnoterade verkstads
företag.

Internationaliseringsprocessen brukade i båda fallen inledas genom



agentförsäljning eller förmedling av handelshus, i nästa stadium 
genom etablering av egna säljbolag utomlands. När det gäller de 
teknikorienterade företagen fortsatte tillväxten sedan ofta med att 
man som tredje steg i utvecklingskedjan började bygga upp tillver
kande dotterbolag i vissa avnämarländer. Skälen härtill kan ha varit 
marknadsskäl, avståndet (transportkostnader) eller tullbarriärer men 
också myndighetskrav på lokal tillverkning i landet i fråga.

Trots en växande andel utlandsproducerad utlandsförsäljning var 
emellertid den här typen av företag fortfarande i princip exportörer. 
Detta kom - och kommer - bl a till uttryck i deras organisation. 
Bolagens specifika kompetens, i form av patent eller tillvcrknings- 
kunnande, finns i centrum hos det svenska moderbolaget. Därifrån 
utgår de tekniska impulserna.

Olika faser under förvärvet____________________________
Förvärvet kan sägas bestå av tre faser:

Fas 1. Strategi och handlingsplan 

Fas 2. Förhandling 

Fas 3. Implementering

Den första fasen är uppläggning av strategi och handlingsplan. 
Denna fas är oerhört viktig för ett framgångsrikt förvärv. Andra fasen 
är förhandling med ett lämpligt företagsobjekt, och den sista men 
mest tidskrävande fasen är implementeringen, dvs integreringen 
mellan köparens och säljarens organisationer.

Idealbilden innebär att förvärvaren - varmed här åsyftas ett svenskt 
företag som vill expandera internationellt - har en genomtänkt och i 
den egna styrelsen och i ledningen väl förankrad handlingsplan för 
vad man vill uppnå. Denna förhandlingsplan brukar vara grundad på 
följande typ av förutsättningar:

- Förvärvaren vill expandera inom ramen för sitt branschkunnan
de/kompetensområde eller alternativt inom någon annan angiven 
bransch som företagsledningen funnit har goda förutsättningar.

- Väljer förvärvaren att hålla sig inom sin bransch eller i omedelbar 
förlängning av det kunnande som finns i den egna organisationen



underlättas vanligen valsituationen. De flesta företag känner rela
tivt väl sina konkurrenter i berörda länder. Man har lättare att tolka 
årsredovisningar och annat tillgängligt material. Man brukar ock
så kunna bedöma vilka företag som kan tänkas vara till salu med 
tanke på förestående generationsväxlingar eller dylikt. Hur skall 
synergierna hämtas hem?

- Förvärvaren bör ha en någorlunda klar uppfattning om vilket land/ 
vilka länder man i första hand vill ge sig in i och hur idealkandidaten 
ser ut. Se ”signalementet” nedan. Den uppfattningen bygger på 
information om marknadstillväxt och konkurrensläge men också på 
självkännedom om de egna förutsättningarna - alltifrån konsekven
serna av geografiska avstånd till språkkunskaper, se nedan - ”Språ
ket en nyckel”, och graden av förtrogenhet med berörda länders 
kulturmönster.

Men låt oss nu gå över till ”signalement” på förvärvskandidat. Vid 
sådana sökningar bör givetvis sökområdet avgränsas. Från den lagda 
strategin rekommenderas det ofta att man försöker föreställa sig en 
idealkandidat. Här är vi då nere på en viss division eller affärsenhet 
och ser till dess förvärvsstrategi. Såväl kvalitativa som kvantitativa 
kriterier kan komma till användning. Som exempel citerar vi försla
gen i en amerikansk handbok:

Affärsprofil: bransch och något om hur bred kompetens som önskas.

Företagsform: familjeägt, börsbolag eller vad?

Ledning: om man önskar få tag i kompetent ledning som skall stanna kvar, 
eller t ex söker ett företag som ägaren grundat och lett och nu vill lämna.

Marknad: om företaget skall sälja enbart på hemmamarknaden, genom 
vilka kanaler, till vilka kundtyper.

Geografisk koncentration: var verksamheten är lokaliserad och hur ut' 
bredd.

Särdrag: om man t ex önskar ett företag vars styrka är teknik eller mark
nadsföring.

Förvärvsklimat: om man är beredd att ”övertala” kandidaten, eller man 
avser genomföra uppköpet ändå.



Bland kvantitativa kriterier som kan användas föreslås följande:

Stabiliteten i tillväxten, rörelseresultatet, skuldsättningsgraden, lön
samheten samt fakturering.

Dessutom bör man beakta rörelsekapitalet: hur många månaders försälj
ning man anser att rörelsekapitalet bör omfatta. Marknadsandel: hur stor 
denna bör vara inom företagets segment. Förvärvspris: vilken vinstmulti- 
plikator man är beredd att acceptera. Finansiell struktur, inklusive låne- 
bild.

Språket en ”nyckel”
En viktig sak när man förvärvar utomlands är att behärska landets 
språk. Även om tyskarna säger att de har lärt sig engelska, så är det 
inte alltid så. ”När vi sålde husvagnskylskåp i Tyskland på 50-talet”, 
berättar Hans Werthén i en tidningsartikel, ”så lyckades vi få 100 
procent av marknaden trots att vi hade bland andra finnarna som 
konkurrenter, som ju av hävd varit gamla Tysklandsvänner. Hus- 
vagnsföretagen drevs ofta av före detta Wehrmachtofficerare. Det 
var enormt duktigt folk, men de kunde ingen engelska. Det är inte 
bara språket, utan det handlar också om att ha en historisk förståelse 
för hur de arbetar och vad de varit med om.”

Förvärvaren kan också göra klokt i att redan från början ta ställning 
till om man eftersträvar helägda dotterbolag eller om man kan tänka 
sig någon form av joint venture med andra, kanske lokala partner. 
Det kan finnas starka skäl för båda alternativen.

Fördelen med genomtänkta teser av det här slaget är att de hjälper 
förvärvaren att på ett tidigt stadium sålla bort olämpliga objekt. Det 
går sällan att planera in rätt tidpunkt för ett förvärv. För att affären 
skall komma till stånd krävs både en köpare och en säljare. Men när 
tillfället kommer skall förvärvaren kunna handla snabbt, och den 
beredskapen förutsätter en genomarbetad förhandlingsplan.

Vanligen kopplas förvärvarens bank in på ett tidigt stadium och 
förmedlar sedan kontakt med lämpliga bankinstitut i landet i fråga. 
Banken medverkar inte bara vid finansieringen när projektet är långt 
framskridet utan bidrar ibland också med kartläggningar och kon- 
taktskapande i initialfasen. I dag torde även de stora revisionsbyrå-



erna kunna vara med på kartläggning och kontaktskapande. De kan 
dessutom landets redovisningspraxis och kan ”översätta” termerna 
till förvärvarens.

På motsvarande sätt kopplas utländska revisorer och jurister in, 
kanske genom förmedling av företagets hemmarevisor respektive 
jurist. Vid större och mer komplicerade utlandsförvärv - inte minst 
om det får karaktär av s k unfriendly takeovers - brukar en mängd 
specialister behöva anlitas, och förvärvaren får finna sig i att spela 
spelet med alla de invecklade turer som vuxit fram vid börserna i 
New York, London, Frankfurt eller var förvärvet nu går av stapeln.

Checklista
Nedan presenteras en checklista och sammanfattning av de viktigaste 
punkterna i förvärvsprocessen.

I. Strategi
Man bör ha en väl förankrad strategi som har som mål att

1. Förbättra konkurrenssituationen genom att:

- förändra och förbättra affärsstrukturen

- förstärka marknadsdominansen

- eliminera konkurrens

- utvidga geografiska gränserna

- etc.

2. Utnyttja skalfördelar genom integration inom

- FoU, produktutveckling, produktion, marknadsföring, distribu
tion etc.

II. Förhandlingsprocess
1. Sökning av företag: formulera de viktiga egenskaperna rörande 

synergi och/eller integration

- officiella och inofficiella källor - kontakter

- formella och informella kontakter



2. Sätt ihop ett forhandlingsteam som bör bestå av

- ”en projektledare”/”affårsmannen” med auktoritet, ofta huvud
förhandlare

- ”en projektsekreterare”: iordningsställare av dokument och andra 
handlingar kring köpet

- ”ekonomi/finansmannen”

- ”advokat/juristen”

- ”skatteexperten”

- ”PR-mannen”

- ”revisorn” (detta gäller ”storföretag”).

3. Förhandlingsprocessen

- gör din läxa och lär dig allt om din motpart och din egen situation 
visavi motparten

- lägg upp en förhandlingsordning - tag initiativ

- ”letter of intent” har för- respektive nackdelar

- bygg upp förtroende

- OK att vara tuff, men var rättvis och konsekvent och int t för smart

- var uthållig.

III. Implementering
1. Analysera förvärvet i funktionella termer - dvs samverkansför- 

delar - innan några förändringar sker. För/nackdelarna skall ju 
ha identifierats tidigare.

2. Genomförandeprocess

Några praktiska råd

Dessa råd skall ju redan ha beaktats i I. Strategifasen:

- Man måste ha en egen erfarenhet av utlandet och av att köpa 
företag inom Sverige innan man ger sig på internationella före
tagsköp. Helst bör man behärska den kultur på nationell- och 
företagsnivå som gäller i det aktuella landet.



- Det är också viktigt att någon är övergripande chef för genomfö
randet.

- För det tredje är det mycket bra att ha en styrelse som består av 
representanter antingen från branschen eller har en klart markerad 
position i den lokala miljön.

- Det måste uttryckligen markeras att man måste ta ett fast grepp 
om övertagandet.

- Man måste kommunicera varför man köpt och vad man förväntar 
sig skall hända. Ofta det viktigaste.

- Meddela hur organisationerna skall verka och vilka regler som 
gäller etc.

- Starta omedelbart genomgångar av organisation och mål. Blanda 
organisationerna i förekommande fall.

- Genomför förändringar snabbt och tydligt.

- Följ upp.

Olika samarbetsformer________________________________
Vi skall i detta avsnitt behandla olika former av samarbeten med 
utländska partner som en svensk exportör bör beakta vid upplägg
ningen av sin strategi för export och sedan vid införandet av den. Till 
en början skall vi närmare undersöka innebörden av de olika samar- 
betsformerna, för att sedan övergå till själva huvudfrågan om val av 
lämplig form i det enskilda fallet.

För att fördjupa förståelsen för vilka problem samarbete i sig medför, 
dvs problem gemensamma för alla samarbeten, kommer en ingående 
beskrivning av så kallade joint ventures att ske. Med ett joint venture 
(JV) menas i detta sammanhang ett företag i vilket två eller flera 
företag är delägare med andelar om vanligen mellan 20 och 70%. 
Avslutningsvis görs i kapitlet några utblickar in i framtiden med 
syftet att visa den tilltagande betydelsen av samarbete som ett led i 
företagets exportverksamhet.

Som kommer att framgå senare finns inga enkla klassificeringar av 
olika former för samarbete. Av pedagogiska skäl är det dock ursäkt
ligt att ge en klassificering på detta stadium. Ett sätt att indela 
samarbetsformerna är med hänsyn till graden av gemensamt ekono
miskt engagemang eller bindning mellan parterna i samarbetet. Ett



joint venture omfattande en investering av ett flertal miljontal har 
hittills ansetts generellt mer uppbindande än ett avtal om exportför
säljning av viktiga komponenter, sett ur det exporterande företagets 
synpunkt.

Följande gruppering i ordning av minskande bindning föreslås:

- helägt bolag

- JV (vanligen 20-70% ägande)

- licensavtal

- samarbete utanför ramen av bolag

- distributör

- agent

- passiv export

Det skall starkt framhållas att ovanstående skala gäller för var och en 
av, eller olika kombinationer av, företagets funktioner. Ett JV kan 
exempelvis vara inriktat enbart på forskning, ett annat på tillverkning 
och försäljning av en existerande produkt, ett tredje på tillverkning 
uteslutande för de två delägarnas behov etc.

Alla samarbetsformerna förutsätter åtminstone två parter och är i 
princip alla etablerade juridiskt via kontrakt. Den utmärkande skill
naden gentemot det helägda dotterbolaget ligger just i skillnaden 
mellan att bestämma själv, vara herre i eget hus, respektive att ha 
något gemensamt med någon annan, med alla de samlevnadsproblem 
det medför.

Som vi kommer att studera närmare i detalj i avsnittet om JV’s, är 
samlevnadsproblemen stora i samarbetsavtal och potentiellt störst i 
JV’s. För att dels undvika att parterna kommer in i den mest krävande 
samarbetsformen från början, dels möjliggöra att parterna successivt 
lär känna varandra, kan det många gånger vara en fördel att påbörja 
en relation från ”passiv export” och sedan gå mot mer krävande 
former. Detta gäller givetvis utan beaktande av andra faktorer som 
också måste påverka val av samarbetsform och som kan leda till ett 
”riktigt” beslut att gå in i ett JV med, tidigare ur samlevnadssynpunkt, 
obekanta partner; trots bristen på samlevnadserfarenhet. En sådan 
situation kan uppkomma då företaget plötsligt hamnar i en situation 
med en intressant och närmast unik samarbetsmöjlighet, där ett beslut



måste fattas snabbt och den rekommenderade principen av successivt 
närmande ej kan följas på grund av tidsbrist.

Inställningen till samarbete företag emellan är ofta starkt betingad av 
kulturella faktorer. Sålunda hörs ofta förespråkare för amerikanska 
företag säga att antingen väljer man helägt dotterbolag, eller också 
avstår man helt från etablering av något slag i ett givet land. I japanska 
företag däremot är inställningen snarast den att partema kommer att 
lära sig klara av eventuella samlevnadsproblem med tiden (vilket 
nästan alltid slutar med att japanerna tar över ägandet).

Orsak till samarbeten_________________________________

Innan företaget når det stadium där ställning till frågan om samarbets- 
formens art kan tas, har företaget arbetat sig igenom den ofta besvär
liga analysprocess som resulterat i realistiska mål för marknaden och 
försäljningspotentialen i denna. Denna process kräver sin egen be
handling, som dock ej ryms i detta kapitel.

Det finns en serie skäl till varför någon form av samarbete kan vara 
att föredraga framför antingen val av helägt dotterbolag eller agentfri 
export. Dessa skäl skall nu studeras i tur och ordning.

På nationell nivå i olika värdländer förekommer inte sällan direkta 
förbud eller stora hinder för etablering av bolag med utländsk kon
troll. Sådana begränsningar förekommer i såväl OECD som i NIC, 
statshandels-, olje- samt u-länder. Begränsningarna kan ibland vara 
generella, ibland specifika för vissa ”känsliga” näringsgrenar såsom 
bankverksamhet, vapenindustri och råvaruutvinning.

Det finns många rent företagsekonomiskt goda skäl till ingående av 
samarbetsavtal. Ett skäl som varit grunden för flera JV’s är parternas 
strävan att tillförsäkra sig avsättning för företagets produkter. Detta 
gäller i synnerhet industrisektorer med oligopolkaraktär på både 
säljar- och köparsidan. Ett typisk exempel i svensk industri gäller 
pappersmasseindustrin, som etablerat samarbete med avnämare i 
Europa.

Även där en strikt förbudssituation inte föreligger kan andra natio
nella/regionala regler och förhållanden göra att ett samarbete med 
exempelvis en lokal partner är företagsekonomiskt befogat. Detta 
upplevs exempelvis för närvarande av många svenska underleveran-



törer till t ex Volvo och Saab, där existerande regler om s k lokalt 
innehåll i produkterna, för att dessa skall klassas som EG/EU-pro- 
dukter, gör att ett bibehållande av kunden förutsätter att underleve
rantören får sin komponent klassad som EU-komponent. Genom att 
etablera ett samarbete med ett EU-företag kan således den svenska 
underleverantören bibehålla sin kund.

Skalfördelar inom en industri befrämjar också förekomsten av sam
arbeten. Om den minsta storleken för lönsam drift på exempelvis en 
industrianläggning är mycket stor i absoluta tal, kan det till och med 
för de stora företagen som är engagerade i dylika industrier vara 
ekonomiskt fördelaktigt med en gemensam satsning, eller kraftsam
ling, på investeringen i fråga. Ett analogt skalfördelsresonemang kan 
föras även för marknadsföring och FoU. Speciellt för den sistnämnda 
funktionen kan en förstärkning av samarbetsintresset härröra från 
risken för misslyckande med projektet. Man kan här betrakta företa
gets forskningsbudget som totalt sett given, och problematiken ligger 
i att maximera möjligheten till tillkomsten av framgångsrika produk
ter inom ramen för en viss acceptabel riskexponering.

Utöver de riskaspekter som är knutna till affärsverksamheten som 
sådan, bör också nämnas risker av mer politiskt slag. Man innefattar 
häri allt från nationalisering av utländska tillgångar, till tillgång till 
utländsk valuta för betalning till hemlandet. I sådana fall kan också 
den mindre exponeringen som erbjuds hos ett JV inte bara minska 
de negativa effekterna av inträffad negativ händelse, utan också 
påverka sannolikheten för händelsens inträffande. Man kan här bild
ligt talat likna utnyttjandet av samarbetsavtal med att det utländska 
företaget utrustas med en kameleontbeklädnad, som gör det möjligt 
för det att anpassa sig till förändringar i omgivningen på ett sådant 
sätt att det ej uppmärksammas.

En ytterligare faktor som ibland förekommer samtidigt med de 
ovannämnda är behovet av ”poolning” av kritiska resurser för ett 
projekts lansering. Säg exempelvis att ett företag med en produkt som 
kräver en högkvalitativ service vill utveckla sin försäljning på en viss 
exportmarknad. En lösning kan då vara att etablera samarbete med 
lokala partner med erfarenhet av specifika funktioner inom markna
den i fråga: exempelvis inom marknadsföring, komponenttillverk
ning och service. Det kan vara så att exportören har baskunskaper för 
att utföra motsvarande arbete själv i värdlandet, men att brister i tid 
och personalresurser kan framtvinga en sådan ”lokal” lösning.



På motsvarande sätt som vi ovan återgett situationer där ett samarbete 
startas, föreligger givetvis situationer där det motsatta inträffar, dvs 
omständigheter inträffar som medverkar till att ett redan etablerat 
samarbete inte längre utgör den bästa strategin. I Mexico inträffade 
exempelvis i början på 80-talet att reglerna för import liberaliserades 
för vissa varor, med påföljd att det inte längre var lämpligt för många 
företag att fortsätta tillverkning lokalt i landet, en tillverkning som 
då oftast försiggick i ”påtvingad” JV-form.

Ovanstående genomgång av orsaker till samarbete mellan företag 
visar att samarbete utgör ett svar på den problematik avseende 
resurstillgång och riskexponering ett företag ställs inför vid upplägg
ningen av sin exportstrategi.

Joint venture (JV)_____________________________________
I detta avsnitt skall vi detaljstudera några ytterligare frågor som ur 
praktisk synpunkt framstår som mest väsentliga vid ingående i ett 
JV, nämligen partnerval och kontrakt.

Partnerval
En av de första frågorna man ställs inför då man överväger/förbereder 
ett JV är hur man finner en lämplig partner. Detta ger sig många 
gånger självt: gamla partner i tidigare samarbeten är en lämplig grupp 
att söka inom, liksom etablerade företag som sålt likartade produkter 
eller sysslat med likartad produktion i värdlandet. Om dylika betrak
telser ej leder till identifiering av lämplig partner, kan man givetvis 
konsultera Exportrådet, som framför allt via utlandskontoren kan ge 
vederbörlig hjälp.

Ett speciellt problem inträffar när värdlandspartner är en statlig 
organisation. En partner med sådan bakgrund kan vara fördelaktig 
med tanke på goda kontakter med olika myndigheter. En inneboende 
nackdel är samtidigt att i politiskt labila länder kan befattningshavare 
inklusive partnerns företrädare snabbt ändras, och att politiska över
väganden av denne kan komma att ofördelaktigt påverka den rent 
företagsekonomiska målsättningen.

Medan processen för sökandet av partner inte är så mycket att orda 
om, är dock valet av partner ur skaran av kandidater oerhört väsent-



ligt, vilket kommer att framgå av vad som senare sägs. En samman
fattning av kraven på en god partner ges nedan:

- Besitter branschkunskap.

- Kan bidraga med väsentlig resurs till JV’t under JV’ts tilltänkta 
varaktighet.

- Har ”rätt” storlek.

- Är ekonomiskt stabil.

- Bedöms ha förmåga till samarbete med övriga partner.

Kontrakt

Om man har identifierat lämplig partner och tillsammans med denne 
ingått preliminär överenskommelse om önskvärdheten av att realise
ra de gemensamma planerna, är det ytterst lämpligt att börja diskutera 
den principiella uppläggningen av kontraktet.

Kontraktets syfte:

1. Återge grundidéerna för bildandet av JV’t.

2. Återge parternas gemensamma design av JV’ts verksamhet och 
legala konstruktion (JV-avtalet).

3. Definiera respektive parts rättigheter i vad avser bl a varumärke, 
produktansvar, garantier, patent och försäljningsterritorium.

4. Reglera beslutsmekanismen för ”löpande ärenden” (Styrelse, 
VD...).

5. Reglera ”ömtåliga” frågor (vinstfördelning, prissättning).

6. Skapa interna regler för att undvika att relationer brister då 
endera partnern faller offer för tillfälliga frestelser.

7. Bereda väg för separation i ordnade former (hembudsskyldighet, 
värdering, tillämplig lagstiftning).

8. Fastställa vilka lagar och förordningar som är tillämpliga (skat
ter, konkurrensbegränsning etc).



Alla parter deltar i JV-avtal och Feasibility Study

Företag 1 
licensgivan

Leveransavtal komponenter 
Licensavtal

Marknadsföringsavtal

'V' ” JV "
licenstagart

Figur 4.1: Exempel på olika slags avtal mellan olika parter

En feasibility study (FS) är företagsekonomiskt sett basen för alla 
slags företagsinköp inklusive JV’t. FS utvisar projektet i alla dess 
funktioner: investeringar (maskiner, byggnader), tillverknings- och 
försäljningskvantiteter, finansiering, personal, vinst- och förlusträk
ning, balansräkning - och allt detta uttryckt för ett antal år framåt. 
FS utarbetas normalt sett av specialister från respektive parts sida, 
företrädande områdena teknik, ekonomi och marknadsföring.

Man kan starkt förorda att FS legalt görs till en del av kontraktet och 
att FS fungerar både som en kvantitativ bas för den legala verbala 
påbyggnaden, uttryckt i den egentliga avtalstexten, och som ett bevis 
på vad parterna vid dess utarbetning bäst kunde utsäga om JV’t och 
dess framtid. Ett kontraktsförslag bör vara uppbyggt på ett huvudav
tal, som kan kallas JV-avtal men som också ofta uppträder under 
beteckningen ”Shareholders Agreement”, vilket är ett slags para
plyavtal; och dels ett antal specifika avtal förvart och ett av områdena

- licens

- försäljning

- komponentförsäljning.



1. Utlandsproducerad utlandsförsäljning via internationella före
tagsförvärv har på senare år blivit ett allt viktigare alternativ till 
export från Sverige.

2. Utlandsförvärv har hittills företrädesvis genomförts av stora 
bolag. Det är sannolikt att vi framdeles får se fler medelstora 
företag bland förvärvarna. I kort tidsperspektiv kommer dessa 
förvärv förmodligen att avtaga beroende på EES-avtal, svag 
krona, positiv löneutveckling osv.

3. Alla utlandssatsningar är riskfyllda, men köp av befintliga före
tag och försäljningsorganisationer kan för många verksamheter 
vara det mest fördelaktiga sättet; mindre riskfyllt än att helt 
förlita sig på export från hemlandet, mindre riskfyllt också än 
den långsamma vägen att bygga upp egna dotterbolag från 
grunden. Men tillgången till den nya försäljningskanalen måste 
i praktiken balanseras mot den finansiella risken, som ibland är 
stor.

4. Expansion via internationella förvärv förutsätter att förvärvaren 
förser sig med en typ av kompetens som tidigare kanske inte 
funnits internt i företaget, särskilt på det finansiella och juridiska 
området, och i sättet att umgås med berörda myndigheter. Det 
erforderliga kunnandet kan dock till stor del köpas på markna
den. Ledningen (kontrollen) av utländska dotterbolag kräver 
sannolikt en förstärkning i köparens organisation alternativt 
styrelse.

5. Om utlandsförvärv inte hanteras på rätt sätt - snabbt och med 
fast hand - finns det större risker för bakslag, både i hemmaor
ganisationen och i det uppköpta företaget, än vid motsvarande 
köp i hemlandet.

Slutsatser beträffande joint venture:

6. Beakta nya former att bearbeta nya marknader genom joint 
ventures, licensavtal och olika former av samarbetsavtal, i kon
trast till de mer traditionella formerna agent och eget dotterbolag.

7. Vid ingående av samarbete i joint venture bör följande viktiga 
frågor ägnas stor omsorg:

- Val av partner. Vaije partner ska tillföra samarbetet något unikt.
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- Etablera någon form av kontrakt. Affärsidén skall vara vägledan
de i detta arbete. Ett kontrakt är ett stöd - inget självändamål.

- Kontraktsenliga rättigheter kan ofta ge samma fördelar som de 
som följer av äganderätt.

- De ursprungliga förutsättningarna för samarbetet kan ofta ändras 
med tiden. Därför är viljan till anpassning till nya förhållanden 
en livsnödvändighet för ett framgångsrikt samarbete.

- Samarbetsavtal kräver en annan organisatorisk struktur än nor
malt; i mindre företag sköts de direkt av VD, i större av någon 
speciellt avdelad person på högre nivå.

- I företag med egna dotterbolag och med joint ventures rekom
menderas formulering av klara riktlinjer för olika frågor avseende 
likheter och skillnader i behandlingen av joint ventures respektive 
i relation till dotterbolagen.

8. Samarbetsavtal kommer (troligen) att öka i betydelse i framtiden.
Erfarenhet av att arbeta under sådana verksamhetsformer kan då
utgöra en styrka av strategisk betydelse.

Litteratur____________________________________________
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En modell för internationell 5 
branschomvandling och 
företagsstrategi
av Örjan Sölvell, Institute of International Business, IIB, Handelshög
skolan i Stockholm

Praktiskt med en modell_______________________________
Den internationella strukturomvandlingen ställer nya krav på företa
gen. Både internationellt verksamma företag, men även nationellt 
orienterade företag, måste vara beredda att ompröva sina strategier för 
att möta den förändrade konkurrensen. Strukturomvandlingen innebär 
oftast en evolutionär, dvs långsam, förändringsprocess, men ibland 
kommer det in plötsliga omvärldskrafter som sätter gamla spelregler i 
branschen ur spel. Det är inte längre ”business as usual”! Mer grund
läggande omvärldsförändringar utlöses ofta av politiska beslut såsom 
en avreglering av en hel bransch eller större tekniska genombrott.

Svenska företag inom tidigare reglerade och nationellt orienterade 
branscher-såsom telekommunikation, dagligvaruhandel, livsmedel, 
bank, försäkringar, lastbilstransporter, byggnation mm - upplever 
redan en ökande internationell konkurrens där det gäller att förstå den 
framväxande strukturen, dvs de nya spelreglerna. Men även i bran
scher där internationaliseringen kommit en bit på väg (t ex papper 
och massa och vissa kemisegment) eller där konkurrensen är nära 
nog global (t ex shipping, personbilar, läkemedel, elkraftsutrustning
ar, datorer och telekommunikationsutrustning) måste företagen kon
tinuerligt följa strukturförändringarna.

Någon klok person lär ha sagt att ingenting är så praktiskt som en 
god teori, och i detta ligger ett stort mått av känning. För att kunna 
förstå och på ett aktivt sätt möta strukturomvandlingen inom en 
bransch krävs att du som företagsledare har en modell som beskriver 
de ekonomiska sambanden. I detta kapitel kommer vi att presentera 
en sådan modell, vilken betonar de krafter som leder till att konkur
rensen inom en bransch blir allt mer internationell. Modellen hjälper
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oss att förstå den internationella branschomvandlingen och hur den 
påverkar ditt företags och dina konkurrenters positioner.

Den förenklade modellen av strukturomvandlingen bygger på en 
analys av tre nivåer och sambanden dem emellan:

- Omvärld - grundläggande omvärldsförändringar

- Bransch - den internationella branschomvandlingen

- Företag - förändrade strategier inom branschen

Mellan dessa tre storheter kommer vi att belysa tre viktiga samband. För 
det första ger vissa grundläggande förhållanden i den politiska, tekniska, 
sociala och ekonomiska miljön rambetingelserna för en enskild bransch 
och dess strukturförändringar. Detta samband representeras i figur 5.1 
nedan av pilen från grundläggande omvärldsförändringar till bransch
omvandlingen. För det andra kommer branschomvandlingen att ändra 
spelreglerna för företagen, vilket leder till anpassningar i strategierna 
(pilen från branschomvandling till strategiförändring). För det tredje 
finner vi i många branscher företag, vilka vi betecknar internationella

Grundläggande omvärldsförändringar

Internationell branschomvandling I

Strategiförändringar I

Figur 5.1: Modell för internationell branschomvandling



förändrmgsagenter, som går före strukturförändringarna och därmed 
aktivt är med och förändrar branschstrukturen (pilen från strategiför
ändringar till branschomvandling).

Oberoende av om du arbetar i ett mindre, lokalt företag eller ett större, 
multinationellt företag är det viktigt att förstå den internationella 
branschomvandlingen, vilka krafter som driver den och vad föränd
ringarna betyder just för ditt företag. Grundmodellen och de övriga 
bilder som presenteras i detta kapitel bör du se som verktyg som kan 
hjälpa dig i förändringsarbetet. De kan användas av enskilda mark
edsanalytiker och linjechefer (VD, divisionschef, marknadschef) 
men ännu hellre som ett hjälpmedel att få till en strategisk dialog 
inom ledningsgruppen och företaget som helhet.

Vilka omvärldskrafter påverkar just vår bransch? Var befinner vi oss 
i den internationella branschomvandlingen? Vilken strategi skall vi 
ha för att ta oss in på nya marknader? Vilken roll skall vi spela inom 
den framväxande internationella branschen? Dessa är några av de 
frågor som ständigt måste hållas vid liv för att ett strategiskt tänkande 
skall sprida sig i organisationen. Modellerna kan även med fördel 
användas av högskolestudenter, finansanalytiker och konsulter som 
arbetar med internationell branschanalys.

Grundläggande omvärldsförändringar__________________
Omvärldens förändring är ofta en evolutionär process, som ger tid 
för företag att ställa om och anpassa sina strategier. Men ibland sker 
förändringarna mycket snabbt och får ett starkt genomslag inom en 
mängd branscher. Sådana chocker kan t ex utgöras av tvära politiska 
kast, såsom när ett land sätter upp en oväntad skyddstull eller 
genomför en plötslig avreglering.

Andra chocker kan t ex utlösas av snabbt förändrade konsumentpre
ferenser inom miljöområdet, eller ett större tekniskt genombrott, 
vilket kan underminera hela branscher på mycket kort tid. Både 
kemibranschen och pappersbranschen påverkades av den relativt 
snabba förändringen i efterfrågan mot miljövänligt papper. En till
verkare av såpa tog i början av 90-talet snabbt marknadsandelar från 
etablerade tvättmedelstillverkare när miljöintresset väckts. Ett klas
sist tekniskt genombrott är elektroniken, som slog ut svenska företag 
med bas inom elektromekaniken, bland annat Facit. Nya länkade 
informationssystem som möjliggör ökade direktleveranser slår hårt 
mot etablerade grossister.



I vår modell kommer vi att ta hänsyn till politiska, sociala, tekniska 
och ekonomiska omvärldsförändringar av mer grundläggande natur. 
Vi är intresserade av att förstå hur dessa fyra typer av grundläggande 
omvärldsförändringar specifikt slår på den internationella strukturom
vandlingen inom en enskild bransch. Vi kommer därför att dela upp 
omvärldsförändringarna i a) fragmenter ande krafter som hindrar fram
växten av internationell konkurrens, och b) integrerande krafter som 
bidrar till en ökad internationell konkurrens. Med fragmenterande 
krafter menar vi sådana omvärldsförändringar som leder till att kon
kurrensen på de nationella marknaderna hålls åtskilda, medan integre
rande krafter ökar interdependensen (det ömsesidiga beroendet).

Politiska förändringar berör ett brett spektrum av regleringar, in
dustripolitik och forskningsprogram som gynnar vissa branscher, 
skatteregler, avreglering av monopoliserad statlig och kommunal 
produktion, konkurrenslagstiftning, miljöregler och kretsloppstän
kande, exportgarantier osv. Medlemskap i överstatliga organisatio
ner såsom EU, internationella avtal (EES, GATT) mm är andra 
viktiga politiskt betingade förändringar som får ett stort genomslag 
över en mängd branscher.

Vissa politiska beslut ökar den internationella konkurrensen genom 
att fragmenterande krafter minskas eller tas bort, medan andra hj älper 
till att avgränsa och skydda lokala industrier. Handelshinder kan 
minska integrationen genom en hämmad internationell handel, men 
utlöser samtidigt en kraft som driver företagen att investera i lokal 
produktion (s k direktinvesteringar som kontrolleras inom ett multi
nationellt företag). Genom uppbyggande av globala produktions
strukturer får man till en ökad integration, vilket stärker den inter
nationella konkurrensen.

Sociala förändringar påverkar folks levnadsmönster och konsu
menters preferenser. Vi har å ena sidan framväxten av den globala 
människan som konsumerar internationellt standardiserade tjänster 
och varor såsom filmer, programvaror till persondatorer, snabbmat, 
drycker, personliga elektroniska hjälpmedel mm. Å andra sidan har 
vi motreaktionen i efterfrågan på lokalt tillverkade matvaror, öl från 
lokala bryggerier, gårdsförsäljning av matvaror, inhemsk film mm. 
Miljömedvetenhet är en annan faktor som kan verka som en frag
menterande kraft. Ökad kundsegmentering och därmed ökad pro
duktdifferentiering håller ofta tillbaka den internationella integra
tionen, vilket i sin tur möjliggör för företag med lokala strategier att 
överleva och utvecklas.



Tekniska förändringar ökar typiskt sett integrationen genom för
bättrade kommunikationer, transportmöjligheter och internationellt 
tillgängliga databaser. Tekniska innovationer och organisatoriska 
innovationer kan gälla allt ifrån nya produkter till förbättrade pro
duktionsmetoder, intern tidseffektivitet, externa logistikfloden mm. 
Ny teknik sprids också snabbt över världsmarknaden, speciellt då 
internationella standarder alltmer kommit att ersätta lokala och re
gionala standarder. En fragmenterande kraft ligger i att det plötsligt 
kan komma fram nya konkurrerande tekniska lösningar som öppnar 
upp för nya mer lokala aktörer i ett första skede. Teknisk förnyelse, 
vilken leder till ökade skalekonomier, fungerar som en integrerande 
kraft då företagen söker en allt större marknad för att förbättra sin 
kostnadseffektivitet.

Ekonomiska förändringar ändrar förutsättningarna för företagens 
effektivitet eller marknadsstyrka. Effektiviteten bygger t ex på olika 
typer av skalfördelar i inköp, produktion, produktutveckling, mark
nadsföring osv, medan marknadsstyrkan t ex ligger i kontrollen över 
varumärken eller exklusiv tillgång till distributionskanaler. Ekono
miska förändringar berör också omkringliggande marknader. Ett 
fenomen som gör sig gällande i en mängd branscher är den ökade 
tillgången till internationella faktormarknader t ex vad gäller kapital 
eller råvaror och komponenter. På kundsidan upplever vissa bran
scher en ökad frekvens av internationellt samordnade inköp hos 
större multinationella företag.

I figur 5.2 på nästa sida visas några exempel på fragmenterande och 
integrerande omvärldskrafter.

Internationell branschomvandling ______
Om vi med bransch begränsar oss till att innefatta produktområden, 
t ex bilar, TV-apparater, försäkringar, verktygsmaskiner, läkemedel 
osv, har vi en första grov avgränsning för den arena inom vilken 
konkurrensen huvudsakligen sker. Varje produktområde kan sedan 
delas upp i finare segment; fyrhjulsdrivna bilar, HDTV, sakförsäk
ringar, svarvar, magmediciner osv. Varje företag måste själv bestäm
ma sig för inom vilken bransch, dvs konkurrensarena, de verkar. Det 
är viktigt att inte ”lura sig själv”, dvs varken ta ett för stort område 
(t ex verkstadsbranschen eller fritidsbranschen) eller för fint område 
(en viss typ av produkt med visst materialinnehåll riktat mot en viss 
kundtyp) där vi kanske är ensamma om att konkurrera även om det 
finns tydliga substitut.



Grundläggande omvärldsförändringar 

Fragmenterande krafter (-) Integrerande krafter (+)

Politiska:
• EU, EES, internationella frihandelsavtal (+)
• Nationell industri- och forskningspolitik (-)
• Nationella handelshinder (+/-)
• Avregleringar (+)

Sociala:
• Globala konsumtionsmönster (+)
• Regionala/lokala motreaktioner (-)
• Ökad kundsegmentering (-)
• Miljörörelser (-)

Tekniska:
• Internationella standarder (+)
• Kommunikationsteknologi och billigare transporter (+)
• Databaser (+)
• Stort behov av lokal service (-)

Ekonomiska:
• Stark lokal distribution och lokala varumärken (-)
• Ökade skalekonomier (+)
• Globala kapitalmarknader, råvarumarknader mm (+)
• Multinationella företag som kunder (+)

Figur 5.2: Exempel på fragmenterande och integrerande omvärldskrafter

Vissa branscher har en mer tydlig kontur, där konkurrenterna har 
samma syn på vilka som tillhör konkurrensarenan respektive står 
utanför och är eventuella inträdare. Allteftersom branscher mognar 
brukar en mer tydlig struktur växa fram. Andra branscher är mer 
otydliga i sin struktur, och aktörerna har olika syn på vad som 
verkligen utgör branschen. Detta ser man ofta i industrier som 
karakteriseras av teknisk turbulens, där ny teknik håller på att slå ut 
gammal och där många konkurrerande tekniska lösningar konkurre
rar samtidigt.

Ett exempel är radiokommunikationsområdet, där olika systemlösningar 
kommer allt närmare varandra och utvecklas till kompletterande eller 
konkurrerande system. Det finns t ex olika europeiska, amerikanska och



japanska mobiltelefonisystem som konkurrerar internationellt. Men 
trådlös kommunikation kan även lösas med olika radiobaserade 
system (landmobilradiosystem, mobildatasystem mm), eller, i vissa 
begränsade fall, med företagsinterna trådlösa system eller paging. 
Över tiden kommer vissa system att vinna mark över andra, och med 
en ökad standardisering kommer delvis nya branscher att växa fram.

Branschomvandling innefattar en mängd skeenden, exempelvis 
branschglidning där olika branscher växer ihop såsom sker inom 
delar av bank- och försäkringsverksamheten, koncentration mot allt 
färre företag (i extremfallen mot fåtalsdominans i form av oligopol 
eller enföretagsdominans i form av monopol), eller utvecklingen 
från tillväxande stadier mot mognad och i vissa fall nedgång i 
efterfrågan. Alla dessa förändringar ökar omvandlingstrycket och 
driver därmed fram strategiförändringar hos företagen.

Här skall vi koncentrera oss på en typ av branschomvandling, näm
ligen den ökande internationella konkurrensen, dvs den process där 
tidigare nationellt segmenterade branscher växer ihop till en allt mer 
internationellt integrerad branschstruktur. Detta innebär att konturen 
kring de nationella branscherna suddas ut och man kan börja skönja 
konturerna kring en framväxande internationell bransch. Ett strate
giskt drag på en marknad får därmed betydelse för konkurrenternas 
agerande på andra nationella marknader.

Det har uppstått en interdependens mellan de tidigare nationellt 
avgränsade branscherna, där de integrerande krafterna överskuggar 
de fragmenterande krafterna. Det finns inga tydliga stadier i denna 
process, utan branscher befinner sig i olika stadier på skalan från 
extremt lokal/nationell konkurrens till extremt global konkurrens.

På ena ändan av skalan (längst ned till vänster i figur 5.3) har vi 
konkurrensarenor som är mycket lokala. Traditionellt har detta ofta 
gällt produkter som vissa typer av livsmedel, byggmaterial, grafisk 
industri osv, samt olika typer av detaljhandel och grossisthandel. 
Dock ser man även inom dessa traditionellt nationella branscher en 
ökad internationell aktivitet inom t ex Europa. På den andra ändan 
av skalan finner vi globala branscher, där världen består av en enda 
stor konkurrensarena (längst upp till höger i figur 5.3). Detta gäller 
t ex produkter som flygplan, elektronikkomponenter, programvaror 
till persondatorer, spelfilmer, bilar, vissa typer av bank- och försäk- 
ringstjänster osv.



Figur 5.3: Branschomvandling mot global konkurrens

Vaije ”ö”, dvs nationell konkurrensarena, kan beskrivas som ett litet 
”fort” med lägre eller högre skyddande murar. Förutom rena regle- 
ringsskydd omgärdas branscher av inträdesbarriärer, vilka byggs upp 
eller rivs ned under historiens gäng. De viktigaste byggstenarna i 
dessa murar består av att företagen inom branschen över tiden har 
investerat i en effektiv produktionsapparat eller genom en stark 
marknadsställning genom produktdifferentiering. Effektivitet inom 
tillverkningen bygger på skalekonomier och breddekonomier (skal
ekonomier genom att vara verksam inom flera produktområden), 
eller på inlärningseffekter där styckkostnaderna sjunkit med ackumu
lerad volym.

Vidare bygger murarna på teknik och produktutveckling (ibland i 
form av patent), distributionssystem och varumärken, nätverksrela- 
tioner till kunder, leverantörer mm, eller unik tillgång till någon viss 
produktionsfaktor.

Företag som står utanför branschen måste betala en ”inträdesbiljett” 
för att komma över muren. Inom processindustrier med stora, kapi- 
talkrävande investeringar såsom inom stål- och papperstillverkning,



eller inom högteknologisk läkemedels- och materialindustri med 
tillgång till unik kunskap, är murarna runt forten mycket höga. I andra 
branscher, t ex vissa segment av konsultbranschen eller restaurang
branschen är etableringshindren mycket små.

Effektiv tillverkning
• skalekonomier
• breddekonomier
• lig styckkostnad genom 

ackumulerad erfarenhet

Kontroll över distribution 
och varumärken

Kontroll över teknik
• produktutveckling
• patent

Etablerade relationer till 
kunder och leverantörer

Unik tillgäng till vissa 
produktionsfaktorer

• kapital
• rivaror

Figur 5.4: Inträdesbarriärer

En typisk branschomvandling

Många branscher mötte en stark efterfrågan efter andra världskriget. 
De nationella företagen hade fullt upp med att bygga upp produktion, 
distribution och försäljning på sina respektive hemmamarknader. På 
varje nationell marknad trädde nya företag in i branscher som såg ut 
att ha framtiden för sig. Tekniska lösningar, produktstandarder, 
designval mm utvecklades med starka lokala förtecken. På samma 
sätt byggde företagen upp lokala och nationella varumärken.

Effekten av denna utveckling, i kombination med olika typer av 
handelshinder, var att de flesta nationella branscher omgavs av höga 
murar, både i form av att företagen skapade konkurrensbarriärer 
(skalekonomier, tillgång till teknik, varumärken mm som skyddade 
från inträde av nya konkurrenter) och i form av politiska regleringar. 
Inom varje fort påbörjades så småningom en koncentrationsprocess 
mot allt färre företag inom branschen. Denna process drevs av 
underliggande skalekonomier, där större företag uppvisade en högre 
effektivitet och koncentration i omkringliggande branscher, vilket



tvingade fram en ”motkoncentration” för att behålla förhandlings- 
styrkan gentemot kunder och leverantörer.

Med bildandet av EFTA, GATT med flera internationella organisa
tioner började handelshindren minska för att i många fall helt för
svinna under 60- och 70-talen. En del företag satsade i ökad grad på 
export. Denna var dock ofta starkt begränsad av att murarna i form 
av konkurrensbarriärer kvarstod. Detta gällde speciellt kundernas 
preferenser för lokala varumärken och lokal design, men berodde 
också på relativt dyra transporter och svårigheter med att ta sig in i 
lokala distributionssystem. Exporten var ofta begränsad till produk
ter i de lägre, mer standardiserade segmenten, eller till export av 
omärkta produkter som såldes under lokala varumärken.

De multinationella företagen, MNF, som funnits i en del branscher 
ända sedan sekelskiftets början, hade typiskt sett bedrivit ”mång- 
nationella”, s k polycentriska, strategier där verksamheten i de lokala 
dotterbolagen inte var samordnad i någon större utsträckning. Detta 
innebar att konkurrensen på de nationella marknaderna var lokal till 
sin karaktär trots förekomsten av multinationella företag som spände 
över flera marknader.

Med sjunkande transportkostnader och sänkta handelshinder öppna
des dock en möjlighet för de multinationella företagen att börja 
samordna inköp och produktion över större geografiska ytor (denna 
process gjorde sig även gällande hos de större företagen inom USA, 
som över tiden växte från lokala till regionala och så småningom 
nationella företag, där produktion mm kunde samordnas mellan olika 
stater).

Om tre fabriker i tre länder tillverkade ungefär samma produkter 
började framsynta MNF att specialisera sina fabriker så att ett land 
kom att ansvara för komponent A, ett annat för komponent B, och 
ett tredje land att ansvara för sammansättning. I andra fall kom ett 
land att ansvara för ett helt segment eller produktområde (s k ”centers 
of excellence” eller ”global product mandates”). Med ökad inter
nationell samordning av produktionen kom ett integrerande flöde 
igång, som på ett tydligare sätt kopplade ihop konkurrensen på de 
olika marknaderna.

Denna process blev ännu tydligare med de internationella företags
förvärven och fusionerna. Inom Europa skedde förvärv till en början 
ofta på de marknader som var omgärdade av lägre konkurrensbarriä-



rer. De största forten vågade ingen ge sig på. Dessutom kom de 
europeiska företagen att konkurrera på en mängd exportmarknader 
utanför Europa.

En del branscher har i dag kommit ännu längre i sin internationella 
branschomvandling. Här har även forten penetrerats av utländska 
företag. Japanska företag började på allvar att etablera sig på den 
amerikanska marknaden under 70-talet. I många fall hade man anpas
sat sig till amerikanska standarder samt köpt licenser och tillvcrknings- 
rättigheter från amerikanska företag, vilket underlättade inträdet.

Inträdena i Europa kom på allvar igång först under 80-talet. Från en 
inträd esstrategi som byggde på export (till en början gynnad av låga 
handelshinder, låga japanska löner och en undervärderad yen) övergick 
man så småningom till lokala dotterbolag med säljande och tillverkan
de aktiviteter. Detta tvingades bl a fram av ett behov av att bygga en 
starkare lokal anknytning på exportmarknaderna för att öka kundernas 
förtroende, men också pga ökade handelsfriktioner, en stigande yen 
och det faktum att japanska löner hade hamnat i världstoppen.

Denna gradvisa internationalisering följde ungefär samma mönster 
som europeiska och amerikanska MNF uppvisat tidigare under sek
let. Japanska företag har dock ofta använt sig av en bredare penetra
tionsstrategi, t ex genom att sälja både under eget varumärke och 
genom olika typer av s k ”private label-avtal”, där man använder sig 
av varumärken som kontrolleras av lokala ditributörer eller tillver
kare. Man har också inom många verkstadsbranscher satsat på inträ
den både genom komponentförsäljning och produktförsäljning.

Flödena tillbaka från Europa och USA i form av export eller direkt
investeringar har i de flesta fall varit svaga, vilket innebär att det är 
få branscher som verkligen kan klassas som riktigt globala, eftersom 
de konkurrensspel som utspelas inom Japan ofta är exkluderade från 
de övriga internationella konkurrensspelen inom respektive bransch. 
Mellan Europa och USA har en integration pågått under lång tid inom 
vissa branscher. Amerikanska företag skaffade sig ofta starka posi
tioner direkt efter andra världskriget, även om man i många fall drog 
sig tillbaka under de bästa tillväxtåren under 60- och 70-talen för att 
satsa på hemmamarknaden.

Erfarenheten inom många verkstadsbranscher (t ex vitvaror, skogs- 
maskiner, lastbilar) och även tjänstebranscher (försäkringar, bygg
entreprenad) visar dock att det är en lång väg kvar till att kon



kurrensspelen i USA och Europa på allvar har integrerats. Tydligast 
ser man detta hos de MNF som försökt få till stånd kopplingar mellan 
sina europeiska och amerikanska enheter t ex i fråga om tekniköver
föring, användande av gemensamma komponenter osv. När företa
gen inte lyckats med detta, har man låtit de amerikanska och euro
peiska delarna drivas som självständiga enheter med mycket svaga 
eller inga kopplingar. Investeringarna över Atlanten blir i dessa fall 
mer av portfölj investeringar utan kontroll snarare än direktinveste
ringar med managementkontroll.

Skillnaderna i standarder, organisationskultur, teknikkultur osv har 
ofta visat sig vara mycket mer betydelsefulla än man någonsin kunde 
ana. Större svenska MNF som Electrolux, Esab, Volvo Lastvagnar 
m fl fick uppleva detta på 80-talet.

De integrerande och fragmenterande krafterna summeras i figur 5.5 på 
nästa sida. En integration mot ökad internationell konkurrens kan 
avläsas i olika typer av flöden; varor och tjänster, experter och annan 
arbetskraft, licenser och andra rättigheter, patent och ritningar, kapital
flöden (direktinvesteringar). Mer subtila flöden är knutna till en stra
tegisk samordning över gränser i dialogen mellan chefer i olika länder 
inom ett MNF. Ett konkurrerande MNFs drag på en marknad besvaras 
av ett annat MNF genom intern koordination i ett annat land.

Förutom internt inom MNF sker flödena externt mellan olika parter 
i olika länder. Överföringen kan ske genom transporter av människor 
och varor, i digital form genom informations- och kommunikationsnät
verk osv.

När vi nu har gått igenom de två första analysnivåema - grundläggan
de omvärldsförändringar och den internationella branschomvand
lingen - är det dags att knyta dessa förändringsprocesser närmare till 
företagens strategiska beteenden. Enligt modellen tvingar den inter
nationella branschomvandlingen fram strategiförändringar, men den 
är också ett resultat av framgångsrika företag som legat före sin tid 
och därmed agerat förändringsagenter.

Strategiförändringar__________________________________
Företags strategier kan studeras ur en mängd perspektiv. I vår modell 
kommer vi att presentera tre viktiga dimensioner (se figur 5.6) som 
vi ser som centrala för analysen av den internationella branschom
vandlingen.



Integrerande krafter:

• Nationell Integration

• Transporter och kommunikationer

• Handel med varor och tjänster

• Handel med teknik

• Förflyttande av expertis

• Multinationella företags direktinvestering fgreen-field')

• Internationella fusioner och förvärv

• Internationella samarbeten och allianser

Segmenterande krafter:

• Handelshinder

• Transportkostnader

• Standarder (tex typgodkännanden)

• Nationella varumärken

• Nationella distributionssystem

Figur 5.5: Summering av integrerande och segmenterande krafter

För det första bör vi ha en uppfattning om hur och i vilken utsträck
ning företag tar sig in och penetrerar utländska marknader, för det 
andra är det viktigt att beskriva och förklara vilka strategiska roller 
företagen tar på sig inom ramen för den framväxande internationella 
branschen; vilka leder utvecklingen, vilka är snabbfotade följ are och 
vilka hänger inte alls med. Slutligen bör vi dela upp företagen inom 
ramen för den internationella branschen i olika strategiska grupper. 
Finns det utrymme att fortsatt driva lokala strategier, eller tvingas 
alla företag att öka sin internationaliseringsgrad om de vill överleva 
och utvecklas?

Inträde på och penetration av nya geografiska marknader
Tidigare diskuterade vi i korthet hur den internationella branschom
vandlingen kan gå till. Vi beskrev då hur företagen väljer att ta sig in 
på nya marknader och hur detta leder till en ökad grad av interdepen- 
dens mellan marknaderna.



Internationell branschomvandling |

\ t
Strategiförändringar

• Inträde och penetration
• Strategisk roll
• Internationell affärsstrategi

Figur 5.6: Centrala strategiområden

Följande fem aspekter är värda att beakta i analysen av hur fort de 
nationella marknaderna kommer att ”öppnas” av internationella kon
kurrenter. Dessa fem aspekter kan också utgöra en checklista och 
underlag för strategiutveckling, när du själv skall gå in på en ny 
marknad.

Produkterbjudande: Erbjuder det inträdande företaget något nytt 
innovativt koncept vad gäller produktens egenskaper (kvalitet, kost
nadsfördelar, miljö, elanvändning, kompakthet osv) eller dess kring- 
tjänster (serviceavtal, tillgänglighet, garantier osv)? Ju mer lika 
erbjudandet är vad som redan erbjuds lokalt, desto mer skyddas de 
etablerade konkurrenterna av rådande inträdeshinder, och ju mer 
innovativt erbjudandet är, desto snabbare kommer inträdet att ske.

Ibland upplever företagen att de är skyddade av höga inträdesbarriä- 
rer därför att inga nationella nyinträdare dykt upp på mycket lång tid 
och branschen domineras av ett fåtal nationella företag. Överrask
ningen har blivit desto större när utländska företag snabbt kommit in 
och tagit positioner. Ett klassiskt exempel är företag som känt sig 
skyddade av att kontrollera ett nationellt täckande servicenät, vilket 
effektivt hållit ute nyinträdare (fram till 70-talet gällde detta t ex 
TV-apparater). När utländska konkurrenter dykt upp med en klart 
förbättrad produkt, som inte varit i samma behov av service, har



plötsligt delar av muren runt fortet raserats. Den utländska penetra
tionen sker snabbare än förväntat.

Bredd: Inträdeshindren fungerar olika beroende pä hur brett den 
utländska konkurrenten tagit sig in. Ofta tar företagen sig in via ett 
smalare sortiment för att etablera ett brohuvud. Frän denna position 
kan man senare bredda sina marknader. Om man utnyttjar samma 
varumärken, distributionssystem osv, kan inträdesbiljetten för de nya 
produkter som kommer in genom en breddning vara klart lägre än 
den initiala ”biljetten”.

Som exempel kan nämnas japanska elektronikföretag, vilka kunde 
utnyttja sin image pâ konsumentelektronikomrâdet (TV, stereoan
läggningar osv) när man senare gick in med sina mikrovågsugnar. 
Vidare kunde man utnyttja uppbyggda distributionssystem och andra 
nätverksrelationer.

Varumärkespolicy och ”gate openers”: I många branscher har vi 
sett hur japanska och senare koreanska tillverkare skickligt utnyttjat 
lokala gate openers (företag innanför murarna vilka öppnar porten 
för utländsk konkurrens). Dessa företag med starka lokala mark
nadspositioner har som strategi valt att öppna sin marknad för 
utländsk konkurrens. Gate openers kan vara vertikala, horisontella 
och multinationella.

En vertikal gate opener är t ex en distributör som öppnar marknaden 
för utländska tillverkare i stället för att köpa inhemskt.

Horisontella gate openers är företag som öppnar marknaden för 
direkta utländska konkurrenter, kanske därför att man saknar vissa 
delar av ett produktsegment, eller man har kommit på efterkälken vad 
gäller produktutveckling och ser detta som ett snabbt sätt att återta 
sin marknadsposition.

Multinationella gate openers öppnar flera nationella marknader sam
tidigt genom att företaget har marknadspositioner i flera länder.

Det vanliga är att en gate opener tar in omärkta produkter för att sälja 
under eget varumärke. När Chrysler inte hade råd att utveckla en egen 
småbil tog man in Mitsubishis bilar under de egna varumärkena 
Chrysler och Plymouth. Ett annat exempel är Electrolux, som säljer 
japanska och koreanska mikrovågsugnar under egna varumärken på 
en mängd marknader.



En marknad som tidigare varit skyddad från nyinträde genom höga 
inträdesbarriärer kan snabbt penetreras om gate openers med bety
dande marknadsandelar bestämmer sig för att öppna för utländsk 
konkurrens.

Vertikala gate openers 

Horisontella gate openers 

Multinationella gate openers

Figur 5.7: Gate openers

Om du står i begrepp att gå in på en utländsk marknad är det i själva 
verket en nyttig övning att försöka klassificera de lokala konkurren
terna på en skala alltifrån de som är beredda att öppna portarna till 
de som vid minsta rörelse utanför murarna sätter på tjärgrytorna för 
att vara beredda att hälla över den som är modig nog att resa stegen 
mot muren. Den kokande tjäran kan bestå av plötsliga prissänkningar 
(vilket försämrar kalkylen för den potentiella inträdaren), nya bonus- 
system till lojala distributörer, uppköp av lokala konkurrenter, ett 
nyvaknat intresse för att ta sig in på din egen hemmamarknad osv.

Uthållighet och lokala investeringar: Hur allvarlig är den utländska 
satsningen? Etablerar man enbart säljande funktioner eller är man på 
väg in med tillverkning, forskning och utveckling osv. Företag som 
bestämmer sig för att växa på en ny marknad kommer att göra både 
marknadsinvesteringar (bygga kundrelationer och personliga nät
verk, bygga upp en varumärkesidentitet osv) och investeringar i 
tjänste- eller varuproducerande verksamhet.



Om utländska företag fortsätter att fördjupa den lokala penetrationen 
innebär det att de integrerande krafterna blir allt starkare och det 
internationella konkurrenstrycket ökar.

Inträdesform: Det är vanligt vid studier av internationella inträden 
att man tar hänsyn till vilken form företagen använder. Bygger man 
upp helägda dotterbolag, går man in via förvärv eller fusioner, eller 
sker det med hjälp av olika strategiska allianser.

På mogna marknader med höga inträdeshinder ser man ofta snabba 
inträden genom förvärv. Electrolux är ett bra exempel, som tagit sig 
in i fästen som Italien genom förvärv av Zanussi, USA genom förvärv 
av Tappan och WCI, och Tyskland genom förvärv av Zänker och 
AEG. Svensk skogsindustri har på samma sätt tagit sig in via förvärv 
på de mest svårpenetrerade europeiska marknaderna. Förvärv, fusio
ner och allianser drivs ofta av sökandet efter skalekonomier och 
behovet att rationalisera en ineffektiv produktionsstruktur, samt att 
få tillgång till lokala varumärken och distribution.

Med ökad integration mellan förvärvande och förvärvade enheter 
uppstår flöden av komponenter, tekniska ritningar och annan före
tagsintern kunskap, av tekniker samt högre chefer. Dessa flöden i sin 
tur spär på interdependensen mellan olika nationella marknader, och 
konkurrensen internationaliseras.

Roller inom branschen
Med en ökad grad av internationell konkurrens, där de fragmenteran- 
de krafterna avtar och de integrerande krafterna börjar göra sig allt 
mer gällande, dyker frågan upp hur företaget skall anpassa sig till 
utvecklingen.

För det första, skall vi själva öka vår grad av internationalisering, 
eller skall vi förstärka vår lokala position? För det andra, vilken 
strategisk roll skall vi spela i det internationella konkurrensspelet? 
Detta är viktiga ställningstaganden för ledningen hos både stora och 
små företag.

Om man skall anpassa sig genom att öka den egna internationa
liseringen, hur skall det ske? Frågor dyker här upp som gäller 
inträde och penetration av utländska marknader och hur vi kan uppnå 
en effektiv internationell struktur (försäljning, inköp, produktion,



produktutveckling mm). Skall vi växa genom internationella förvärv, 
genom en fusion av typen ABB, eller skall vi bygga upp internatio
nella samarbeten som Telia, ICA, SAS m fl gjort?

Vi ser att företag i mänga tjänstebranscher intemationaliserats 
genom internationella samarbeten i stället för genom större förvärv 
och fusioner (t ex revisionsbyråer, speditionsfirmor). I mer turbu
lenta perioder, t ex efter en avreglering (telekommunikation, flyg
transporter), vilket påtagligt bidrar till en ökad internationell kon
kurrens, ser man ofta att företag snabbt letar upp internationella 
partner för att inte riskera att komma efter i den internationella 
utvecklingen.

Skall vi aktivt driva strukturomvandlingen som en internationell 
förändringsagent genom en mer internationell strategi än vad 
som är typiskt för branschen? Svenska företag som IKEA och 
Electrolux är exempel på företag som framgångsrikt agerat som 
internationella förändringsagenter inom branscherna möbelhandel 
och vitvaror.

I grunden måste de internationella samordningsfördelarna i form av 
skalekonomier i inköp, tillverkningsvolymer osv vara överlägsna 
samordningskostnaderna i form av kostnader för resor, administra
tion mm för att strategin skall vara bärkraftig. Om den är det, kommer 
man att märka när andra konkurrenter följer efter och svarar på 
förändringsagentens drag. Efter Electrolux köp av WCI (i dag Frigi
daire) svarade t ex Whirlpool med att ta över Philips vitvarudelar i 
Europa. Så småningom följde de två andra stora spelarna i USA, 
Maytag och GE, efter genom att förvärva andelar i europeiska 
företag.

Dynamiken mellan en förändringsagent och branschens utveckling 
visas i figur 5.8 nedan. I en bransch som karakteriseras av nationell 
konkurrens (nedre vänstra hörnet) kommer vi huvudsakligen att finna 
företag med nationella strategier. Om en förändringsagent lyckas 
med att genomföra en mer internationell strategi genom att samordna 
sina strategier på flera marknader (specialisering av produktionsen
heter, internationellt samordnade inköp osv), dvs företaget följer 
pilen ut till höger, och detta ser ut att vara framgångsrikt, kommer 
andra företag att följa efter.

Effekten av att fler företag driver allt mer internationella strategier är 
att de gamla nationella branschgränserna börjar suddas ut - konkur



rensspelen integreras och marknaderna blir interdependenta. Bran
schens grad av internationalisering ökar och flyttas därmed upp på 
skalan (pilen rakt upp). Över tiden kan vi se dessa rörelser - med 
förändringsagenter som går före och huvuddelen av företagen som 
följer efter i snabbare eller långsammare takt.

Vi förväntar oss att de flesta företag ligger inom det skuggade 
området. I långt intemationaliserade branscher händer det dock att vi 
ser företag som hänger kvar med en lokal strategi (övre vänstra 
hörnet). Det kan finnas segment som de stora internationella företa
gen inte vill eller orkar med att täcka. Man kan också utgöra en ”god” 
konkurrent och på ett eller annat sätt vara lierad med någon av de 
stora. Man kan få tillgång till viss teknik i utbyte mot att man hjälper 
till att blockera andra internationella konkurrenter på en enskild 
marknad.

Om däremot de strategiska fördelarna av ökad internationalisering ej 
är av större betydelse eller t o m verkar utgöra nackdelar pga för stora 
samordningskostnader, kommer de mer lokala strategierna att över
leva och kanske t o m vara överlägsna de mer internationella strate
gierna.

Branschen

Internationell

Global

Nationell

Företagen
Nationella Multinationella Globala

Figur 5.8: Dynamiken mellan branschens och företagens grad av internationalisering



Internationell affärsstrategi

Ett tredje strategiskt område inom ramen för den internationella bran
schomvandlingen är valet mellan att utveckla en global strategi eller 
att försöka bygga en uthållig lokal eller nationell strategi samt valet 
mellan en stor produktbredd eller specialisering mot en viss produkt
nisch. Det finns stora företag som verkar inom en stor produktbredd 
inom sin bransch och eventuellt omkringliggande branscher (t ex GM 
och Toyota inom bilindustrin), men också relativt stora företag som 
valt att bearbeta en global nisch, som Saab eller Volvo.

Det finns förstås också stora företag som valt en relativt nationellt 
orienterad strategi, vilket gäller s k ”national champions”, dvs stora 
företag som helt dominerar sin hemmamarknad, även om dessa 
företag allt oftare konkurreras ut av både stora som små internatio
nellt konkurrenskraftiga företag.

Vi finner också mindre företag som antingen sökt en mycket smal 
global nisch (t ex Elekta inom medicinsk teknik) eller som verkar 
mer lokalt.

För att bättre förstå dynamiken i en bransch kan det vara klokt att 
göra upp en s k strategisk karta. I det här fallet har vi valt att ställa 
företagens grad av internationalisering mot produktbredd (se figur 
5.9). Företag i de olika grupperna har olika påverkan på den interna
tionella branschomvandlingen.

I början av 80-talet blev t ex ASEA överrumplade av att smalare 
globalt verksamma företag växte sig allt starkare inom vissa segment. 
Dessa globala komponentspecialister hade helt andra konkurrensför
utsättningar än de stora etablerade företagen som ASEA, Siemens, 
GE osv. Inom ASEA talade man på den tiden om A-laget som de 
stora breda internationellt ledande aktörerna (övre högre hörnet), om 
B-laget som de medelstora och stora nationellt verksamma elföreta- 
gen (övre vänstra hörnet), och C-laget som mindre nischade ”källar- 
företag” (nedre vänstra hörnet).

Vad de inte såg på grund av denna klassificering var ”D-laget” i 
kartans nedre högra hörn. Man hade helt enkelt missat en del av 
strukturomvandlingen och konkurrenskraften hos dessa nya aktörer, 
som grundades på effektiv skala inom smalare nischer. I jämförelse 
med A-laget hade man lägre administrationskostnader och en starka
re global täckning, vilket bidrog till effektivare skala.



Figur 5.9: Strategisk karta

Hur du bör använda modellen

Antingen du är företagsledare eller högskolestudent kommer du att 
behöva sortera och strukturera all den information som du samlar in 
för din branschanalys. I det här kapitlet har vi presenterat en över
siktlig modell som både hjälper dig att sortera ett större material och 
som pekar på viktigare samband. Grundmodellen med dess tre nivåer 
- grundläggande omvärldsförändringar, internationell branschom
vandling och företagens strategier - sammanfattas i figur 5.10.

Ett bra sätt att arbeta är att samla in data på omvärldsnivå (nya regleringar 
och andra politiska beslut, förändrade konsumentpreferenser och nya 
sociala mönster, genombrott för ny teknik osv) och företagsnivå (strate
giska drag hos konkurrenterna). Med denna information kan du lägga 
ihop det ”pussel” som beskriver branschomvandlingen.

Hur integrerade är de nationella konkurrensspelen, dvs hur långt på 
skalan till höger har vi kommit? Hur ser den framväxande interna
tionella branschen ut, kommer det in nya aktörer, vilka försvinner? 
Vilka segment inom branschen har hunnit längst mot en globalise
ring? Går några segment tillbaka mot en mer lokal konkurrens?



Branschnivån är en något abstrakt nivå genom att data sällan direkt 
hänför sig till denna nivå. Det är därför upp till dig att beskriva det 
system av aktörer - den internationella branschen - som på ett rimligt 
sätt beskriver den struktur inom vilken ditt företag verkar.

Grundläggande omvärldsförändringar

Fragmenterande krafter (-) Integrerande krafter (+)

• Politiska
• Sociala
• Tekniska
• Ekonomiska

4
Internationell branschomvandling

♦ 4
Strategiförändringar

• Inträde och penetration
• Strategisk roll
• Internationell affärsstrategi

Figur 5.10: Den fullständiga modellen



Det finns inga diskreta steg i branschomvandlingen, utan detta är en 
evolutionär process som då och då råkar ut för större störningar. Den 
evolutionära processen kan med viss säkerhet förutsägas, medan de 
”exogena” (kommande utifrån) chockerna kommer som en överrask
ning, vilket kräver en handlingsberedskap.

Ett sätt att öka handlingsberedskapen är att ställa upp några scenarios 
där en eller flera grundförutsättningar varieras (energipriser och 
andra råvarupriser, genombrott för en viss teknik, ett större politiskt 
beslut osv). Därefter får man använda sig av sin branschanalys för 
att dra upp konsekvenserna för företagens agerande och för bran
schen som helhet. Du bör dels göra en kortare nulägesanalys (struk
turen i dag), dels en historisk analys som beskriver evolutionen och 
eventuella större störningar.

För dig som arbetat länge inom en bransch, och troligen har en del 
bestämda åsikter om vad som är speciellt just för din bransch, kan 
det vara bra att diskutera branschomvandlingen med någon från en 
annan bransch - gärna någon från en mer internationaliserad bransch 
där man sett hur utvecklingen gått. Det kan också vara bra att jämföra 
den egna analysen med konsultrapporter eller studentuppsatser. Man 
kan också ta tillfället i akt att få sin egen bransch analyserad i 
samband med projektarbeten vid olika företagsledarutbildningar.

Vill du läsa mer inom området finns det en del litteratur som du själv 
kan söka dig vidare i. Nedan finner du en sammanställning över både 
mer teoretisk och praktisk litteratur inom området.
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Att utveckla exportkoncept 6
av Berndt Karsten, A T Kearney Oy och 
Sten Söderman, Svennerstål & Partners AB

Inledning_____________________________________________
För företag i små länder är framgång i affärer väldigt ofta synonymt 
med framgång på exportmarknaden. Att växa internationellt från en 
liten hemmamarknad är en utmaning, som för många har blivit den 
röda tråden i ledningens strategiska tänkande.

Vi vill i detta kapitel rikta oss till företagsledningen i både små och 
stora företag, där det här tänkesättet känns bekant. Branschspecifikt 
och funktionsspecifikt kunnande kommuniceras i Exporthandboken 
i ett flertal av de övriga kapitlen. Vi vill framför allt hjälpa företags
ledningen i resultatansvarig position att tänka mera strategiskt och 
omsätta tankarna i praktiken med hjälp av den mer specialiserade 
kompetens som finns inom linjeorganisationen.

Vi vill också gärna försöka inspirera till okonventionella angrepps
sätt då det gäller exportutveckling och internationell affärsutveck
ling. För att uppnå det här målet använder vi bilder, exempel och 
praktiska iakttagelser i stor utsträckning. Samtidigt vill vi varna för 
att okritiskt försöka kopiera andras mer eller mindre välkända fram- 
gångsmönster.

Parallellt med ”fältobservationerna” vill vi också stimulera företag 
att utveckla en egen, abstrakt teori eller modell för framgång. Det är 
detta som kallas för att konceptualisera, och modellen för koncept. 
Konceptet kan utgöra en enkel idé, en upptäckt av specifika orsaks
sammanhang i den bransch där man arbetar, eller en mer eller mindre 
välutvecklad och omfattande ”riktig teori”. Det viktiga med en sådan 
teori är att praktisk kunskap om priser, konkurrenter, kunder, efter- 
frågemekanismer och dylikt går att strukturera och uttolka mycket



mer systematiskt, och då blir även företagsledningens slutsatser och 
beslut om operativa åtgärder mycket mer systematiska och målinrik
tade. I växelverkan påverkas sedan ens egen teori av de praktiska 
utfall som ens åtgärder leder till, och man lär sig systematiskt att bli 
allt bättre.

Det hela kan illustreras med nedanstående enkla rutfält.

Empiriska
data

brist på 

tillräckliga

Konceptualisera
-------------------------------------
lågt värde på högt värde

Idé, enkel 
hypotes

Svag teori

Upptäckt Stark teori

Figur 6.1: Idé, upptäckt och teorier

I vårt kapitel i den tidigare exporthandboken från 1989 koncentrerade 
vi oss på att beskriva hur tyngdpunkten i affärsutvecklingen för 
internationellt växande företag allt mera försköts från en produk
tionsidé mot en distributionsidé. Utgångspunkten blev allt mera 
kundbehovet och förmågan att leverera värde åt kund. Vi upplever 
att den här utvecklingen fortsätter, och vår ambition är att i det här 
kapitlet ytterligare försöka fördjupa och differentiera innehållet i vårt 
budskap till läsaren.

Några fältobservationer________________________________
Den erfarenhetsbas vi arbetar ifrån är vårt eget arbete som konsulter i 
företagsledning. Vi utnyttjar framför allt praktiska observationer ur 
verkligheten snarare än systematisk forskning. Därmed är vår erfaren
hetsbas eller referensram inte liktydig med den som en traditionell 
exportchef eller forskare har. Detta hoppas vi skall berika läsarens utbyte.

Export, dvs försäljning av produkter eller tjänster till kunder utom
lands, har traditionellt varit ett sätt att uppnå ökad försäljningsvolym 
och därmed utgjort en strävan i sig. Drivkraften bakom ökad export, 
lika väl som hinder och barriärer, har haft en stark regional eller



nationell bakgrund och, ibland, rentav värdeladdning. Arbetstillfäl
len, köptrygghet och även formella påbud har kraftigt påverkat 
företagens beteende.

Under senare år har en snabb förändring av hela exportbegreppet 
börjat inträda, och med tilltagande avreglering och rörelsefrihet för 
arbete, kapital, varor och tjänster håller det gamla exportbegreppet 
på att degraderas till ren statistik över varor och tjänster som passerar 
en riksgräns. Låt oss ta några exempel, några ”fältobservationer”, på 
det här:

”Köp inhemskt”-kampanjer får inte längre vara diskriminerande och 
övervakas noggrant. En marknadsmässig konkurrenssituation får 
inte begränsas. Man respekterar allmänt att konsumenten har rätt att 
välja utifrån sina egna kriterier. Kampanjer av typ ”Buy British” för 
tjugo år sedan, där man nästan beskrev det som ofosterländskt att 
köpa importvaror, är inte längre möjliga.

Offentligt exportstöd till den exporterande industrin är fortfarande rätt 
vanligt, men kriterierna för bidragen har ändrats betydligt. Förut 
förekom det t o m att man fick exportstöd för importersättande produk
tion. Den beryktade statliga satsningen på en produktionsanläggning 
för TV-rör i Finland i slutet av 1970-talet vittnar ännu om den dåtida 
synen på internationell handel. TV-rör i Finland fick stöd av myndig
heterna därför att man ville bygga upp en stark egen industri som skulle 
motstå anstormningen från koreanska och japanska konkurrenter och 
betjäna den inhemska TV-industrin. Det här beteendemönstret före
kommer i dag främst i en del utvecklingsländer.

Traditionella tekniska handelshinder, såsom typgodkännanden och 
nationella standarder, håller på att vika och ger plats för nya regler, 
som innebär både barriärer och öppningar.

Regler för offentlig upphandling, i syfte att öppna upp för internatio
nell konkurrens, formuleras tydligt i samband med EES-avtalen för 
Sverige, Finland, Norge och Österrike. Målet är att låta marknads
krafterna allt mer påverka den internationella handeln. Det är emel
lertid ett välkänt faktum att importens andel av den offentliga upp
handlingen i de flesta länder inom EES-sfären är marginell.

Kvalitetscertifieringen enligt ISO 9000 har snabbt vunnit insteg, i 
första hand inom tillverkande industri. ISO-certifieringar är knappast 
avgörande när det gäller att göra affärer med Frankrike och Spanien,



knappast ens med Tyskland, men väl i affärer med England, som helt 
dominerar Europa när det gäller antalet certifierade företag enligt 
ISO-systemet.

Olika former för miljöcertifiering eller rätt att använda miljösymbo
ler på förpackningar blir allt vanligare. Även tvingande regler påver
kar i allt högre grad den internationella handeln.

I USA finns i dag delstater som kräver att tidningspapper måste 
innehålla en viss minimiandel returpapper; tidningar som använder 
annat papper betalar extra skatt. I Tyskland kräver vissa pappersim- 
portörer att pappersleverantörerna klart deklarerar att deras råvara 
inte har producerats genom kalhyggen; detta anges även på slutpro
dukten. I Schweiz finns det en investeringsfond som, för val av 
investeringsobjekt, valt till ett av sina huvudkriterier att företaget 
uppfyller vissa synnerligen kvalificerade miljötekniska krav.

Internationell TV-reklam via satellit och direkta postorderleveranser 
över hela Europa håller på att skapa ett helt nytt marknadsförings- 
och konsumentbeteende. Sponsring, reklamsatsningar i samband 
med sportevenemang är ofta mer segmentsorienterade än länderori- 
enterade. Om ett finskt eller norskt företag vill nå svenska kunder, 
kan de t ex köpa reklamplats på en engelsk fotbollsstadion, vars 
ligamatch sänds i svensk TV. De möjligheter som finns inbyggda i 
framtiden i den här utvecklingen kan illustreras av t ex Rupert 
Murdochs inköp av Star Television i Hongkong samt den snabbt 
tilltagande TV-reklamvolymen i östra Europa. Exportsträvanden i 
sin traditionella bemärkelse är inte den primära drivkraften bakom 
denna utveckling.

Ett bra exempel på segmentsinriktad, övernationell marknadsföring 
är det reklammaterial som återges i exempelvis flygbolagens kost
nadsfria tidskrifter.

Fortsatt avreglering, i kombination med ofta varierande valutakurser, 
gör att prisincitamentet för ”nya” exportmöjligheter uppstår långt 
snabbare än vad som är möjligt för myndigheter eller ”nyregleringar” 
att hinna följa upp. Den exportchef som sommaren 1992 satt i 
Frankrike och lade upp budget- och marknadsplan för 1993 hade 
ingen aning om den förändrade priskonkurrenssituation som då 
skulle komma att gälla i exempelvis Sverige, Finland eller Italien. En 
erfaren internationell marknadsförare skall i och för sig kunna avväga 
risker och möjligheter till följd av valutakursförändringar, och snabbt



kunna föra över tyngdpunkten från en geografisk marknad till en 
annan, samtidigt som han behåller strategiskt betingade marknadspo
sitioner även på temporärt mindre lönsamma marknader.

Finlands pappersexportförening Finnpap gick ut i början av 1993 och 
meddelade att ”fr o m nästa höst säljer vi LWC-papper endast till 
ECU-baserade priser”. Ingen följde emellertid Finnpaps exempel. Det 
är ingen i Europa som räknar vare sig intäkter eller kostnader i ECU.

IBM tillverkar dataterminaler i fyra länder i Europa. Komponenterna 
till fabrikerna köps centralt, köparen har kontroll över alla fyra 
behovspunkter och vet vem som erbjuder förmånligast villkor. För 
leverantören av elektronikkomponenter är detta en utmanande situa
tion, speciellt om han alternativt kan tillfredsställa kundbehoven från 
alternativa produktionsenheter i Europa. Vem kommer att få expor
tera till vem, och varför?

Ett stort svenskt börsbolag erbjöd olika priser för sina produkter till 
kunder i Libyen och Egypten. Den ene av två importörer i Libyen 
importerade via en mellanhand i Egypten, den andre köpte direkt av 
leverantören i Sverige. Egypten devalverar och importen över Egyp
ten blir temporärt förmånlig, med följden att samma produkt erbjuds 
till två olika priser på den libyska marknaden. Den importör som 
offererat det högre priset i Libyen löpte en omedelbar risk att bli 
dömd till döden enligt den fundamentalistiska tolkningen av koranen 
som förbjuder oskäliga prispåslag. Den svenske exportören miste en 
god handelskanal. Tala om oväntade exportproblem!

Vilka slutsatser skall man dra som företagsledare, om man konfron
teras med en sådan här bukett av svårtolkade och motstridiga fältob
servationer? Var skall jag lägga mina produktutvecklingsinsatser, 
mina marknadsföringsinsatser eller mina utbildningsinsatser?

I de två följande avsnitten skall vi försöka bringa litet mer ordning 
och reda i ”sillsalladen”.

Förutsättningsanalys__________________________________

Låt oss stifta bekantskap med två enkla analysverktyg, som kanske 
kan hjälpa oss ett steg på vägen då det gäller att välja eller välja bort 
tänkbara exportutvecklingsinsatser. Det första kan vi kalla ”Förut
sättningsanalys”.



Betrakta dina tänkbara nya (export)-marknader och gör en bedöm
ning av konkurrensmiljön där. Indela dem i marknader med låg 
respektive hög tröskel för en bestående marknadsetablering:

Marknader med hög etableringströskel kännetecknas exempelvis av:

- överutbud, låg efterfrågan, allmän ”trängsel”, mer eller mindre 
osunda affärsformer

- starka oligopol, intensiv bransch- eller intresseorganisationskon- 
troll, myndighetsrestriktioner

- höga investeringskostnader för att etablera varumärken eller upp
fylla leverans- och kvalitetsnormer

- stort behov av regional/lokal närvaro för att ta hand om exempel
vis service av ett brett produktbestånd

- traditionell övertro på eller anpassning till regionalt/nationellt 
utformade tekniska lösningar.

Låg etableringströskel och mer eller mindre generös konkurrensmiljö 
kännetecknas t ex av:

- teknik- eller produktgenerationsskiften på kommande, därför att 
marknaden ligger i en senare fas

- konkurrenterna är splittrade eller har skött distributionskanalerna 
illa, så att det har uppstått sug efter en alternativ stark leverantör

- det finns intressanta distributionskedjor som man kan ”klättra ut på”, 
som är intresserade av att bredda sitt utbud av produkter eller tjänster.

Den andra dimensionen vi skall betrakta är vår egen nuvarande portfölj 
av produkter och tjänster samt den grad av anpassning till den nya 
marknaden och därmed sammanhängande insatser som förutsätts av 
oss själva. En hög grad av anpassning kan t ex förutsättas om:

- produkterna måste genomgå komplicerade kvalitetstester eller 
andra utvärderingar

- lokala standarder som gäller förpackning, transportmoduler, en
hets- laster eller annat avviker från våra gällande normer

- lokala miljökrav från myndigheter eller konsumenter innebär be
tydande förändringar i vår produktportfölj

- sortimentsbredd eller -djup är otillräckliga och kräver komplette
ring.



Anpassningsbehoven är självfallet små, om vårt nuvarande utbud av 
produkter och tjänster i hög grad kan betjäna den existerande mark
naden.

Investeringen för att rätt bedöma graden av etableringströskel och 
konkurrensnivå är i allmänhet rätt lika oberoende av vad man väntar 
sig att finna. Däremot är investeringen i en anpassning av det egna 
produktutbudet ofta en väsentlig fråga då man överväger att gå in på 
en ny marknad.

Vi får ett rutfält enligt bilden på nästa sida, där förutsättningarna att 
lyckas starkt förenklat kan beskrivas enligt följande:

1. ”Ta för dig snabbt”. Anpassningskraven är små och konkurrens
nivån är låg. Flera av östra Europas marknader har ur västeuro
peiska exportörers synvinkel haft den här karaktären. Affärs- 
riskerna har framför allt varit av politisk karaktär och problemen 
har uppstått till följd av outvecklat rättsskydd eller bristfällig 
infrastruktur.

2. ”Håll ut”. Kravet på anpassning av de egna produkterna är litet, 
men konkurrensen är hård. Investeringen och risktagningen är 
oftast betingad av förmågan att hävda sig i konkurrensen och att 
ha en tillräcklig beslutsamhet och envishet att erövra en mark
nadsposition på den nya marknaden. Typiska exempel kan man 
hitta inom konsumentprodukter, konsumentkapitalvaror men ock
så inom industriella basråvaror.

3. ’Träffa rätt”. I en marknad med en måttlig eller måhända splittrad 
konkurrensbild och därmed låg etableringströskel - men med 
behov av betydande produktanpassning och därtill hörande in
vestering i produktutveckling, utbildning eller specifikationsan- 
passning - blir det ofta i praktiken fråga om att välja antingen ett 
begränsat produktsortiment, eller en avgränsad geografisk re
gion alternativt kundsegment, och göra ”sin hemläxa” så väl att 
marknadsföringen blir tillräckligt framgångsrik för att ge avkast
ning på utvecklingsinsatsen. Typiska produkter finner man inom 
byggmaterial och byggkomponenter, sötsaker och livsmedel, 
textil och konfektion, för att nämna några. Det är också rätt 
vanligt att marknader som tidigare karakteriserats av det vi 
kallade för ”Håll ut” - dvs marknader med restriktioner för 
marknadskrafter - efter avreglering plötsligt får karaktären av 
”Träffa rätt”-marknader eller rentav ”Ta för dig snabbt”-mark- 
nader.



4. Om konkurrensnivån är hög och behovet av produktanpassning 
dessutom är stort, blir det ur vårt subjektiva perspektiv fråga om 
en lågprioriterad ”Låt bli”-marknad.

Exempel på sådana här situationer kan vi hitta inom servicebranscher 
av typ finans, försäkring och dataservice, men också inom exempel
vis detaljhandel eller transporttjänster.

Krav på anpa.
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Figur 6.2: Etableringströskel och krav på anpassning

Fem förebilder - kompetensanalys __________

Om vi anlägger en något annan vinkling på vår egen beredskap att 
käckt marschera ut i världen upptäcker vi att, beroende på exportkon
cept, olika slag av kompetens inom vår egen organisation kan bli 
utslagsgivande. Låt oss kalla detta kompetensanalys. För enkelhetens 
skull skulle vi vilja peka på tre kompetensfaktorer, som vi kallar för:

1. Störst kundnytta, dvs förmågan att i sin produkt och sitt sätt att 
betjäna kunden skapa ett högt värde för kunden. Värdet kan bestå 
i egenskaperna hos vår produkt men också i vår förmåga att 
exempelvis leverera snabbt, med hög precision och låg felfre
kvens.

2. Lägst kostnad, både vår egen kostnadsstruktur och det pris vi kan 
erbjuda kunden kan i andra sammanhang vara avgörande; inte 
minst i sådana fall när förmågan att differentiera sig i form av 
kundnytta är begränsad. Lägst kostnadsnivå uppnås inte endast 
genom exceptionell tillgång på billig råvara eller överlägsen 
skalekonomi, utan även i förmågan att genom en internationell 
organisationsstruktur minimera faktorkostnaderna och därmed 
optimera slutkostnaden på produkten.



3. Skickligaste spelare avgör i sådana fall där framgången bygger 
på att skickligt utnyttja lobbying, allianser, att forcera tekni
ska/politiska handelshinder eller att etablera och utnyttja ”terror
balanser” i spelet med konkurrenterna.

Vi kan illustrera de här tre kärnkompetensområdena i form av en 
treklöver enligt figuren nedan.

Störst kundnytta (1)

Skickligaste spelare/ 
organisatör (3)

Figur 6.3: Treklövern

I det följande avsnittet ”Fem förebilder” vill vi illustrera på vilket sätt 
olika kompetensområden får relativt sett olika betydelse, beroende 
på vilket exportkoncept man väljer.

1. Skapa mervärde för kund

2. Utnyttja kostnadsfördel

3. Kostnadsoptimera värdekedjan

4. Nätverkssamarbete

5. Utnyttja inköpskunnande hos kund 

Figur 6.4: Fem förebilder och treklövern



Nedanstående fem små praktikfall illustrerar ett typiskt utgångsläge 
och ett därmed sammanhängande naturligt exportkoncept.

Skapa mervärde för kund

Konceptet bygger på den överlägsna nischprodukten. Ju mer specia
liserad en produkt är, desto smalare blir kundbasen. För att uppnå en 
nödvändig volym måste därmed en allt mer internationell, ofta 
global, marknad inom segmentet kunna penetreras. För att ett företag 
av denna typ skall lyckas, är en internationell marknadsföring inte 
något bland flera tänkbara alternativ, utan helt enkelt det nödvändiga 
- och enda möjliga.

Graden av specialisering hänger ofta samman med relativt sett höga 
utvecklingskostnader. Antalet tillverkare av mogna produkter i värl
den har därför ofta hunnit reduceras till ett fåtal. Som exempel kan 
nämnas den civila flygplansindustrin eller, i vår skandinaviska sfär, 
tillverkningen av utrustning för gruvindustrin, som internationellt 
domineras av två företag, Atlas Copco och Tamrock.

Affärsområden, där väletablerade nischprodukter har erövrat sin 
marknadsandel av ett smalt globalt marknadssegment, karakteriseras 
av bl a en hög etableringströskel. Detta innebär att s k ”Me too”-fö- 
retag brukar ha stora svårigheter att bryta sig in på marknaden. Jämför 
här t ex Air-Bus inom flygplansindustrin.

Många nischprodukter för internationella marknader representerar en 
helt ny affärsutveckling, där tidigare okända lösningar i sig bidrar till 
att utveckla marknadsbehoven och där den naturliga potentiella 
kundbasen är global. Exempel på detta hittar vi främst inom områden 
såsom verkstad, läkemedel, bioteknik, elektronik och informations
teknologi.

Konklusion

Avstå från ”Me too”-koncept och utvärdera exportpotentialen med 
utgångspunkt från den genuina kundnytta som din nischprodukt 
genererar inom det valda (smala) kundsegmentet. Fokusera pro
duktutveckling och marknadsföring på s k Margin Drivers, dvs 
produktegenskaper som rättfärdigar en hög marginal i prissättning
en.



Figur 6.5: Störst kundnytta

Störst kundnytta

Utnyttja kostnadsfördel

Många företag inom traditionell exportindustri lever på förmågan att 
med förhållandevis generiska produkter uppnå en kostnads-/kvali- 
tetsrelation som ger konkurrensförmåga även utanför hemmamark
naden, i konkurrens med lokalt befintlig industri. Konkurrensförut
sättningarna bestäms, förutom av temporära valutakursfluktuationer, 
av bestående förmåga att producera normerad kvalitet till lägst 
kostnad. Förutsättningen för att uppnå lägst kostnad kan bestå i 
exempelvis förmånlig råvarutillgång, överlägsen skalekonomi, över
lägsen produktivitet och automationsgrad eller liknande. Livsmedel, 
skogsindustriprodukter, metallråvaror och halvfabrikat, kemikalier 
och konsumentkapitalvaror hör traditionellt till denna kategori.

Olika slags barriärer utgör oftast de främsta hindren för exportörer 
att exploatera sina kostnadsfördelar. Ett exceptionellt exempel kan 
illustrera detta:

Helt nyligen berättades det att en typ av Volvo personbil skulle kunna 
säljas på franskt territorium, för såvitt en fransk inspektör inspekte
rade biltillverkningen i Sverige. De svenska myndigheterna och 
bilföretaget accepterade detta, men tyvärr fick den franske inspektö
ren inte utresetillstånd från sitt hemland. Med andra ord, den aktuella 
bilen kunde inte säljas i Frankrike.

Konklusion
Fokusera på marknader med en sådan konkurrenssituation och efter- 
frågeprofil där den egna kostnadsstrukturen ger en hög bestående 
fördel som konkurrensfaktor. Fokusera utveckling och investeringar 
på s k Cost Drivers, dvs avgörande faktorkostnader.



Det är på detta område, i motsats till exporten av nischprodukter, där 
konkurrensen med den etablerade hemmamarknadsindustrin brukar 
utlösa handelspolitiskt betingade motreaktioner. De mest extrema 
exemplen finner vi bland lantbruksprodukter. En exportstrategi som 
utgår helt från en kostnadsfördel bör beakta det handelspolitiska 
spelet som en marknadsinbrytning kommer att utmynna i.

Lägst kostnad

Figur 6.6: Utnyttja kostnadsfördel

Kostnadsoptimerad värdekedja
Denna kostnadsoptimeringsmodell är aktuell i många branscher som 
förutsätter att en framgångsrik affärsidé är liktydig med en väl 
samordnad insats av flera olika funktioner, såsom produktutveckling 
eller design, marknadsföring, montering och råvaruproduktion. Pga 
skillnader i kostnadsstruktur och tillgång på kompetent arbetskraft 
eller sakkunskap uppstår ofta en situation där man helst skulle välja 
att förlägga var och en av funktionerna i det land där produktions
kostnaderna för prestationen är lägst. Framgången definieras ofta av 
förmågan att organisera och samordna de olika insatserna.

Låt oss se på ett exempel för att illustrera det här konceptet:

Arbetskläder för krävande, professionella yrkesutövare - exempelvis 
operatörer inom off-shore-industrin - är ofta frukten av en komplex 
affärsidé:

— Design, utprovning och marknadsföring sker i ett land där kun
skap om användning och kravspecifikationer står högt, i detta fall 
Norge.

— Råvaruproduktionen, dvs tillverkning och ytbehandling av tyget 
sker i ett land med stora produktionsenheter, hög produktivitet och 
låga enhetskostnader i produktionen - exempelvis Tyskland eller 
Italien.



— Monteringen, dvs sömnadsarbetet, utförs såsom lönearbete i ett 
låglöneområde, exempelvis Portugal eller Baltikum.

— Slutprodukten finner köpare inom en stor geografisk marknad och 
blir exempelvis vid export från Norge till England slutpunkten i 
en förädlingskedja som redan omfattar ett flertal tidigare export
skeden.

Konklusion

Överväg om element i din affärsidé skulle kunna utlokaliseras till 
länder med fördelaktigare förutsättningar eller kostnadsstruktur, för 
att därmed bidra till konkurrensfördelar vid export till tredje land. 
Pröva alternativt att själv ingå som förädlingsled i ett större samman
hang, där andra utnyttjar det faktum att du själv med din produktion 
befinner dig i ett internationellt sett kostnadseffektivt land.

Figur 6.7: Kostnadsoptimerad värdekedja

Nätverkssamarbete

Vårt exempel är hämtat ur nätverkssamarbete i internationella stor
företag. Företag som ABB, ICL eller Nokia väljer allt oftare att 
organisera sig i form av geografiska kunskapscentra, s k Centers of 
Excellence. I dessa väljer man att koncentrera produktionen av en 
given produkt eller komponent och sedan exportera den till koncer
nens övriga marknadsförande enheter i andra länder. Genom korsvis 
export uppnår man på detta sätt att det på varje geografisk marknad 
kan säljas ett totalsortiment, vars sammanlagda utvecklings- och 
produktionskostnader på detta sätt minimeras.

Störst kundnytta

Lägst kostnad

Skickligaste
organisatör



I den internationella handelsstatistiken ingår denna koncern-interna 
handel som import och export, men från koncernens synpunkt är den 
endast ett naturligt sätt att koncentrera specialistkunskap för maximal 
inlärning och kostnadsoptimering av totalprestationen. Som exempel 
kan nämnas att ABB-koncernens ”internexport” närmar sig hälften 
av den totala produktionsvolymen.

Konklusion
Om Du är en del av en internationell koncern, så arbeta för att skapa 
en plattform som ett naturligt ”Center of Excellence” för någon del 
av koncernens produktutbud, där Du själv har största möjliga förut
sättningar att bli effektivast, bäst och mest priskonkurrenskraftig 
inom koncernen. Ifall du inte är en del av en sådan internationell 
koncern, kan du kanske utveckla ett antal samarbetsavtal (strategiska 
allianser) med andra företag i andra länder och samverka i ett nätverk 
enligt samma modell som ovan.

Figur 6.8: Störst kundnytta och utnyttjad kostnadsfördel

Uttnyttja inköpskunnande hos kund
I detta fall gäller det att utnyttja det överlägsna inköpskunnandet hos 
någon av dina kunder. Ett synnerligen väl utvecklat inköpskunnande, 
kallat Global Sourcing, har utvecklats av en del företag inom vissa 
branscher, av vilka de mest kända återfinns inom bilindustrin och 
elektronikindustrin. Företag som exempelvis General Motors och 
Motorola har systematiskt utvecklat sina komponentleverantörer till 
en kompetensnivå som vida överstiger den genomsnittliga för ordi
narie underleverantörer. Det köpande företaget har satsat på långsik
tig, gemensam utveckling av både total kvalitet i leveranserna och 
total kostnadseffektivitet i leveranskedjan. Resultatet av detta är, 
något förenklat, att det inte är underleverantörerna som exporterar, 
utan det är slutprodukttillverkarna som importerar.



Det för leverantören intressanta exportkonceptet uppstår i praktiken 
genom att en långsiktigt arbetande kund/importör gallrar ut de bästa 
underleverantörerna och satsar på att lära ut sitt behovsorienterade 
kunnande i sitt eget intresse. Köparen kräver därtill i allmänhet att 
leverantören får belägga högst en viss del, ofta omkring en fjärdedel 
av kapaciteten med köparens beställningar. Detta innebär att för tre 
fjärdedelar av kapaciteten bör leverantören själv utveckla andra 
marknader. Erfarenheten visar att kompetens- och konkurrensförmå
ga, utvecklad tillsammans med en kunnig och krävande huvudkund, 
ofta leder till att sådana kunder och produkter som genererar den 
högsta marginalen återfinns utanför denna kärnaffär.

Eftersom företag som utgår från en Global Sourcing-strategi inte ser 
till riksgränser i sin inköpsstrategi, leder det till att den export som 
uppstår på detta sätt är ett resultat av en genuin konkurrensfördel, och 
inte en ”exportstrategi”.

Konklusion
Identifiera någon eller några internationellt sett framstående potenti
ella nyckelkunder i vars globala försörjningsnät du själv kan ingå. 
Tag utmaningen att bli en av deras underleverantörer på allvar - för 
att sedan successivt komplettera kundbasen med mindre krävande 
och därmed mer lukrativa kunder av samma kategori. Detta leder till 
export, om kunderna råkar befinna sig utomlands. Det är alltså inte 
”fult” att vara underleverantör.

Figur 6.9: Inköpskunnandet har kunden

I de tre sistnämnda koncepten ovan är du inte antingen en mervär- 
desproducent eller en lågkostnadsleverantör. Du ingår i någon form 
av internationellt nätverkssamarbete, som kräver ett flerdimensio-



nelit kunnande. Det viktiga är att eftersträva att bli en värdefull del i 
detta nätverk, med en överlägsenhet i just den rollen i just det 
nätverket som du valt att deltaga i. Detta gäller oavsett om du driver 
något av de ”stora hjulen”, eller endast är en kugge i något av de ”små 
hjulen”.

Vad lära vi härav?____________________________________
Låt oss se vilket mönster vi kan upptäcka i det ovannämnda resone
manget.

Gemensamt för alla fallen i de fem förebilderna ovan är, att vi 
försöker skapa högsta värde till lägsta möjliga kostnad för vår 
slutkund.

Flera samverkande ekonomiskpolitiska faktorer medverkar till att 
marknadskrafterna inte längre känner till eller i lika hög grad beaktar 
nationsgränser. Detta ger tilltagande utrymme för de traditionella 
exportkoncepten: nischprodukter som skapar mervärde för kund, 
respektive kostnadsfördel som kan utnyttjas över gränserna.

För ett flertal företag erbjuder sig därtill exportmöjligheter som 
kräver en mera sammansatt kompetensstruktur, såsom vi har illust
rerat i de tre sistnämnda typexemplen.

De traditionella gränsöverskridningskostnaderna (väntetid, byråkra
ti, tullar och avgifter, försäkringar, överlapppande kvalitetskontrol
ler, handelspolitiska risker, avvikande handelskutym etc) minskar 
kontinuerligt. Det betyder att även mindre skillnader mellan olika 
marknader i balansen ”lägst kostnad/högst värde” ger utfall i form 
av potentiella exportmöjligheter.

Enhetskostnaden för var och en att själv skaffa sig kunskap om 
förutsättningar för affärer på exportmarknader sjunker hela tiden, och 
kvaliteten på informationen ökar. Vi kan tacka informationsteknolo
gin för att vi i dag för en relativt billig penning kan köpa detaljerade 
undersökningar om kundförväntningar, marknadspotentialer, prisni
våer och prognoser på de mest överraskande produkter och exotiska 
marknader.

Det finns allt mindre av den traditionella, självtillräckliga handlings
modellen av typ ”ta färjan till Hamburg, slå upp i gula sidorna, hitta 
en bra agent, och komma igång”. Inte heller ser vi den ”duktige



småföretagaren” - utan mycket mer än en jätteportion självförtroen
de - åka till Frankrike för att sälja sin pimpelborr - världsbäst i 
Norrland och därmed också en storsäljare i Provence.

Några tips____________________________________________
Det finns en del tumregler som vi lärt oss dels genom egna misstag, 
dels genom att betrakta andra som bestämt sig för att slå sig fram på 
en internationell marknad. - Här kommer några av de viktigaste:

- Se om ditt eget hus innan du går ut på exportmarknaden. Det 
betyder att du skall ha en tillräckligt stark position på hemma
marknaden att falla tillbaka på, om det går illa i första försöket 
utomlands.

- Tag exportsatsningarna så sent som möjligt, men räkna med att 
du i de flesta fall i något skede blir tvungen att gå ut.

- En klok tidsplanering av satsningen innebär även att du kan välja 
arena. Har du möjlighet till det? - Är det bättre att ta de oundvik
liga konfrontationerna med internationella konkurrenter på borta
plan, än att vänta på att ta dem på din egen lönsamma hemma
marknad?

Kopplat till vad vi ovan sagt - gör en gedigen ”benchmarking” - dvs 
jämför din kompetens, prestationsförmåga, kvalitet och kostnads- 
struktur med dem som är bäst i din egen bransch. Då vet du vilka 
regler som gäller när det blir allvar av.

Eftersom export (något förenklat) uppstår till följd av att företag 
konsekvent, med sina mest lönsamma produkter, söker sig till de 
mest attraktiva marknadssegmenten, är det viktigt att väl känna till 
sin egen produktmarknadsmatris:

- Vilka är de lönsamma produkterna och de lönsamma kunderna? 
Var är du mest sårbar; var har du råd att experimentera och 
utveckla?

- Den som skall ut och exportera, dvs i praktiken jobba med 
internationell marknadsföring - och med nya, obekanta kunder - 
skall också ha medverkat i analysarbetet och utvecklingsarbetet. 
Ansvaret för att underbygga, formulera och genomföra exportpla
nen skall ligga i en och samma hand.

Gör en kalkyl för att se vilken din lönsamhet på hemmamarknaden



vore, om du skulle ha den prisnivå och den (kostnads)struktur på de 
viktigaste faktorkostnadema som du vet att den huvudkonkurrent 
har, som du kommer att möta när du går ut.

Var noggrann med att göra klart för dig själv, när de första exportak- 
tivitetema och deras kostnader kan föras på inlämingskontot, och 
fr o m vilket ögonblick exportaffären i sig skall börja ge avkastning.



Branschanalys i teori och 1 
praktik
av William H Frost, Strategy Analysis International, Paris

Denna bok fokuserar på nyckelfrågan: Hur finner man utländska 
kunder som har möjlighet, förmåga och vilja att köpa ditt företags 
produkter och tjänster?

Det finns ett enkelt svar på denna fråga, och det finns i mängden 
skilda teorier kring internationalisering. Ett annat enkelt svar - som 
också är korrekt - går ut på att göra exakt samma saker som du gör 
när du utvecklar och behåller dina nuvarande inhemska kunder. Det 
hittills sagda är egentligen teori. Det mer utmanande svaret är vad 
gör du i praktiken?

För att lyckas i internationell affärsutveckling behöver vi båda sva
ren. Detta kapitel fokuserar på bransch- eller industrianalys. Jag avser 
presentera några teoretiska punkter och visa dessas användbarhet i 
praktiken genom att basera diskussionen på min praktiska erfarenhet. 
De teoretiska utgångspunkterna, snarare i form av begreppsmässiga 
bilder, kommer att byggas upp kring ett antal praktiska exempel och 
praktikfall.

Klientbasen är det viktiga______________________________
Till att börja med ska du alltid undersöka varför dina kunder köper 
från dig och därefter varför de köper från konkurrenterna. I många 
fall är de angivna skälen identiska, och de faktiska problemen som 
du löser åt dina klienter måste därför placeras in i ett operativt 
sammanhang. Affärssituationer är sällan statiska och möjligheterna 
att konkurrera effektivt förändras ständigt.

Under en lång tid har basen eller förutsättningarna för konkurrens
kraft ändrats, och du bör vara förtrogen med vilka skilda faser som



över huvud taget präglar konkurrensförmåga, innan du går ut på 
några utländska marknader. Detta kan illustreras i följande diagram.

Grunder för 
konkurrenskraft

”produktekonomi”
serieproduktion

”tjänsteekonomi"
samproduktion

kund
basen

marknadsföring
- tillgång till denna '
- bibehållande av denna
- bredda utbudet j

tillgång till teknologi

tillgång till åmaterial

före
1900-talet

1920-talet 1950-talet 1970-talet 1990-talet

Figur 7.1: Ändrade grunder för konkurrenskraft under 1900-talets olika decennier

Inom alla utvecklade marknader har vi rört oss från en produkteko
nomi till en tjänsteekonomi. Detta illustreras i figur 7.2.

fl 1991 tiänster • % av B^P

USA Canada Frank- Italien Storbri- Japan Tysk
rike tannien land

Figur 7.2: Tjänstesektorns tillväxt i några länder

I en tjänste- eller serviceekonomi är kunden en integrerad part i 
produktionsprocessen. ”Leverantören” tillverkar och levererar sin 
tjänst simultant med och tillsammans med sin kund. I själva verket 
är både leverantör och kund nödvändiga för en affärstransaktion,



eftersom det är svårt och ibland omöjligt att lagra en tjänst. Det är 
här idén om ”co-produktion”, dvs samproduktion leverantör och 
kund, uppkommer.

För att över huvud taget lyckas hålla igång en affär och att producera 
med en tillfredsställande regelbundenhet kräver dagens leverantörer 
en stabil kundbas. Det var länge sedan en leverantör kunde ”sitta” på 
ett lager av varor och vara säker på att en mängd okända kunder skulle 
dyka upp och bestämma sig för att köpa från just honom. Att vinna 
tillgång till en kundbas har blivit den verkliga grunden för konkur
renskraft i dagens internationella affärsvärld.

En huvudsaklig anledning till detta är ”kostnaden”: det kostar numera 
mycket mer att sälja en tjänst eller produkt än att faktiskt producera 
den. Kostnaden för marknadsföring - i synnerhet internationell mark
nadsföring - har ökat mycket på senare tid. Då du har skaffat en kund 
är han eller hon generellt sett lojal mot dig, dvs är en stabil kund, såvitt 
du inte gör några helt uppenbara misstag. Intuitivt kan man lätt inse 
detta. Vi vet alla att det är mycket lättare att sälja till en kund som man 
haft länge, än till en ny. Det ligger i själva verket i kundens eget intresse 
att vara lojal, eftersom det tar mycket lång tid att bygga upp ett 
förtroende hos en ny leverantör. Denna tid vill kunden hellre spendera 
på att utveckla sin egen rörelse.

Det är sålunda väsentligt att förstå att då man identifierar och försöker 
utveckla en ny utländsk kund har de existerande leverantörerna en 
distinkt konkurrensfördel. Affärsanalysen måste därför fokusera på 
klienter på olika sätt. Hur man gör detta i praktiken beskrivs nedan i 
figur 7.3.

Din klients klienter?

Figur 7.3: Vem är mest viktig?



Din utländska potentiella kund eller klient är inte intresserad av din 
produkt eller service som sådan. Han eller hon är huvudsakligen bara 
intresserad av hur man kan ”göra pengar” med hjälp av den. Det är 
därför inte tillräckligt att identifiera nya kunder utomlands. Det som 
är mest viktigt är att förstå hur sådana kunder gör pengar, dvs du 
måste undersöka din potentiella kunds kund. Processen att förstå och 
hjälpa din klient att göra pengar är nyckelingrediensen i begreppet 
”samproduktion”. Det är denna aspekt på industri- eller branschana
lys som vi skall fokusera på i detta kapitel.

Samproduktion________________ ______________________
Vad är samproduktion? I teorin är det en förflyttning (move) från den 
gamla stegvisa relationen som präglar en produktekonomi - från 
leverantör till kund - till ett partnershipbyggande inom den nya 
tjänste- eller serviceekonomin. Det är alltså rörelsen från ”export” 
som nyckelfaktor till ”import” i den utländska kundens värdekedja.

Leverantören blir en partner såväl genom att addera värde till sin 
klients ”erbjudande” (egentligen värdepaket bestående av såväl pro
dukter som service) som genom att integrera sin produktion med 
klientens leveransprocess. Den här idén är central för förståelsen av 
detta kapitel. Detta kan illustreras i följande enkla figur. Användbar
heten demonstreras med några praktikfall senare:

tillföra ' t 
kundens 
erbjudande 
mervärde

ökad integration med 
kundens produktions- 

►process

Figur 7.4: Samproduktion betyder förflyttning i två riktningar

Vi kan enkelt illustrera att samproduktionsbegreppet inte är så ab
strakt. Låt oss titta på de faktiska förhållandena inom den svenska 
eller franska bilindustrin. Antalet leverantörer till Peugeot respektive 
Renault minskar drastiskt.
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Figur 7.5: Antalet leverantörer minskar liksom bilfabrikens lager

Peugeot kommer att minska antalet leverantörer till omkring 600 till 
1995. Om du inte är en av dessa leverantörer vid den tiden, är du 
borta från 30% av den franska bilmarknaden. Om du inte kan klara 
leveranser till Renault inom två dagar, är du också borta från ytterli
gare 30% av den franska bilmarknaden. Kostnaden för att över huvud 
taget bli en leverantör till endera av dessa bilfabrikanter har vuxit 
enormt: just in time-leveranser, samfinansierad forskning rörande 
nya modeller, kompatibilitet med CAD/CAM mjukvara, lösningar 
inom miljöområdet, recyclingnormer rörande individuella bilmodel
ler. Dessa faktorer pekar på ökad integration mellan kund och leve
rantör. Det är inte längre bara möjligt att ”addera värde” till skilda 
företags ”offerings” eller värdepaket för att bli en leverantör. Du 
måste helt enkelt hjälpa Peugeot och Renault att sälja fler bilar. Om 
du strävar efter att skaffa endera av dessa som klient eller kund, så 
måste du samproducera: leverantörer blir partner.

Värdeökning och samproduktion_______________________

För den franska bilindustrin är värdeökning en nödvändighet men 
inte en tillräcklig ingrediens i en leverantörs erbjudande. Hur värde 
adderas till din utländska kunds affär är ett nödvändigt steg när du 
gör din branschanalys. Det finns fyra sätt att hjälpa din kund att göra



pengar, som innebär olika grader av värdeökning och samproduk
tion:

1. Förse kunden med billigare eller bättre produkter/tjänster, vilka 
han kan substituera med det han i dag köper av konkurrenterna 
utan att någon störning inträffar i hans ”leveranssystem” till 
existerande klienter/kunder. Detta kallar jag ”komponentaffä
rer”, där det är konstant tryck frän kunder att substituera direkt 
jämförbara produkter eller tjänster i syfte att skapa konkurrens 
mellan leverantörer. Som leverantör har du kontakt med och gör 
affärer med inköpschefen och kanske några få andra hos kund
företaget. Det är mycket svårt att behålla en position i en sådan 
situation mot bakgrund av att inköparna är globalt inköpsorien- 
terade. Bra exempel på ”komponentaffärer” kan erfaras i Taipei, 
i alla deras showrooms, i alla CETRAs forum, dvs det taiwane- 
siska Exportrådet.

2. Förse kunden med produkter med högt value-added som skapar 
tillgång till nya eller fler klienter än han kunde nå tidigare. Detta 
är fortfarande den s k ”komponentaffären”, eftersom dessa pro
dukter inte stör kundens existerande leveranssystem, men det är 
”smartare” komponenter med högre FoU-innehåll. Det är fortfa
rande svårt att behålla en position hos köparen utan att erbjuda 
en konstant hög innovation och tunga FoU-satsningar. Många 
nordiska leverantörer startar sina exportaktiviteter från likartade 
positioner eller likartade utgångspunkter.

En viktig drivkraft beträffande Renaults ”Espace” var just utnytt
jandet av högteknologiskt kompositmaterial, som också används 
i reklamen kring denna bil. Detta är ett bra exempel på ”smarta 
komponenter”.

3. Förse kunden med ökad effektivitet i hans nuvarande leverans
system. Detta betyder att du börjar med att integrera mera med 
din kunds produktionsprocess, t ex med hans leveranssystem till 
existerande kunder. Här gör du möjligt för honom att sänka hans 
bruttokostnader och förbättra hans operativa marginaler. Pap- 
persföretag som placerar sina egna datorer hos pappersköparna 
eller hos deras agenter med en direkt koppling till pappersfabri- 
kens produktionsprogram har möjliggjort en hög effektivitet och 
en rad fördelar för pappershandlarna. Då du har blivit en integ
rerad del i din kunds leveranssystem på det här viset, kommer 
han inte att, i varje fall inte inom en snar framtid, se sig om efter 
en ersättare.



4. Förse kunden med metoder för att utveckla både högre margina
ler och fler eller nya klienter. Detta är det område som jag kallar 
”strategiska allianser” där du är kopplad till din kund genom ett 
gemensamt ”money-making venture” rörande nuvarande och 
framtida kunder. Detta är kan man säga slutpunkten i ”sampro- 
duktionsidén”, som innebär mycket stora svårigheter för konkur
rerande aktörer att bryta in. Bästa exemplet på detta finner vi 
inom försvarsindustrin, där leverantörer och kunder ofta arbetar 
tillsammans i gemensamma forskningsprogram.

Schematiskt kan vi nu placera in de fyra metoderna i en värdeök- 
nings-/samproduktionstabell enligt nedan:

ökad
mervärde

tillförsel

1
tillföra 

mervärde 
till kundens 
erbjudande

högre intäkter, strategiska,
ökad tillgång till gemensamma
nya/fler klienter erbjudanden

öka din klients potential öka din klients värdeskapande
att skapa värde och kostnadspotential

(”smarta komponenter”) ("bättre framtida erbjudanden”)

billigare & bättre kvalitet högre produktionseffektivitet

substitution inom ett utveckling av din klients
existerande leveranssystem leveranssystems kostnad/prestanda

("komponenter”) ("bättre marginaler”)

grad av integrering med kundens 
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Figur 7.6: Att tillföra mervärde och samproducera

Datainsamling i branschanalysen_______________________

En industri- eller branschanalys kan delas upp i tre faser: datainsam
ling, datastrukturering och datatolkning. Av dessa tre faser är data
insamlingen den mest tidskrävande att hantera på utländska mark
nader, vilket demonstreras i figur 7.7 på nästa sida. Figuren visar 
vilken tid som krävs för att få svar från vissa informationskällor.



Land Register
Snabbast svar 

i dagar

Belgien 11 provinsiella register 5

Danmark centralregister 9

Frankrike 95 provinsiella register 12

Tyskland, Väst 440 federala domstolsregister 8

Grekland 2 per distrikt + 2 centrala 21

Irland centralregister 3

Italien 1 i varje lokal allmän domstol 30

Luxemburg 2 register 20

Nederländerna 31 provinsiella register 8

Portugal 2 huvudsakliga + flera andra 21

Spanien 7 huvudsakliga register 21

Storbritannien 3 regionala register

Källa: KPMG Deal Watch & London Business School Information Service

1

Figur 7.7: Lär känna dina klienter genom finansiella informationskällor

Datainsamling genomförs normalt enligt ”desk research”-metoden 
och man kvalificerar uppgifterna genom intervjuer med huvudaktö
rerna på en given marknad och de organisationer som är kopplade 
till den, såsom konsumenter, användare, distributörer, grossister, 
konkurrenter, andra serviceleverantörer, handelsorganisationer och 
statliga organisationer. Det centrala under sådana intervjuer är att 
identifiera så mycket erfarenhet som möjligt hos dessa nyckelaktörer 
som arbetar på marknaden. I figur 7.8 på nästa sida listas skilda 
källor.

Vi kan klassificera marknadsdata i tre grupper: kvantitativ data är 
liktydigt med information om konsumtion, produktion, import, ex
port etc. Kvalitativ information är attityder och åsikter från intervju
personer på marknadsutveckling, om andra aktörer, om sådana som 
håller på att komma in på marknaden, om nya teknologier och om de 
som gör respektive förlorar pengar. För det tredje strukturell in-
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Figur 7.8: Källor till intervjudata

mation. Med detta menas specifika barriärer och strukturförhållan
den. Sådana förhållanden är ”organiserade officiellt”, t ex europeiskt 
stål, eller ”inofficiellt”, som de nationella marknaderna för cement 
och byggmaterialprodukter. Strukturell data är viktig att identifiera 
då man skall definiera en branschlogik eller då man skall bedöma 
möjligheten att göra pengar i ett specifikt industrisystem.

Att strukturera data i branschanalysen__________________
Att sortera, dvs strukturera, marknadsdata innebär fokus på följande 
frågor:

- Vem tjänar pengar i industrisystemet: konkurrenter, distributörer, 
återförsäljare, kunder etc?

- Hur gör de det?

- Hur är aktörerna positionerade i värdeöknings-/samproduktion- 
stabellen?

- Vilken eller vilka branschlogiker existerar och vilka är drivkraf
terna?

- Vilka är nyckelfaktorerna för framgång för nya aktörer?

Svaren på dessa frågor leder till att den nye aktören, den svenske 
exportören som skall in på den utländska marknaden, via intern 
analys och med fokus på dessa nyckelfaktorer för framgång kan



fastslå om den tilltänkta marknaden kan förse honom med en lönsam 
kundbas.

Exemplet med leverantören av medicinsk utrustning
Norex (ett anonymiserat namn) tillverkar medicinsk utrustning och expor
terar en röntgenkamera som undersöker speciella områden på kroppen. 
Denna högteknologiska/högprissatta produkt riktar sig till ett litet men 
växande antal medicinska användningsområden. Konkurrenterna finns bå
de inom flerfunktionella utrustningsområden (scanners som huvudsakligen 
används för att röntga hela kroppar men går att använda för några av Norex 
undersökningar) och inom området för generella röntgensystem som an
vänds av enskilda allmänpraktiserande läkare i hela den globala yrkeskåren.

Norexprodukten marknadsfördes framgångsrikt av en distributör i Frankri
ke, men försäljningsresultaten var dåliga i Tyskland. Detta inträffade trots 
att det finns många fler allmänpraktiserande läkare i Tyskland än i Frankrike 
och trots en stark tillväxt av antalet doktorer som specialiserar sig på detta 
område. Nivån på medicinsk behandling och statliga finansieringssystem 
är relativt likartade i de två länderna.

Branschanalysen avslöjade följande:
De franska och de tyska röntgenmarknadema var helt olika. Franska läkare 
har inte förrän helt nyligen haft tillåtelse att använda mer sofistikerad 
röntgenutrustning. Detta ledde till skapandet av ett nyanvändarsegment som 
specialiserade sig på radiologicentra. Dessa centra hade den finansiella 
styrkan att kunna köpa dyrbara Norexapparater och förse de privata allmän
praktiserande med speciell röntgenservice.

Den tyska marknaden dominerades av stora sjukhuscentra, som genomförde 
allting på order av de medicinska experterna. Sådana centra är utrustade 
med dyra scanners för hela kroppen, som klarar - dock med något sämre 
kvalitet - många av de funktioner som Norexenheterna används till. Dok
torer använder scanners vid behov och utnyttjar mindre sofistikerade enhe
ter, utrustning, i sina privata mottagningar. Norexprodukten ansågs alldeles 
för dyr för dessa och alldeles för speciell för de stora tyska sjukhusen.

Denna data strukturerades på följande schematiska vis:

- Vem gör pengar i industrisystemet? (I Frankrike radiologicentra, 
i Tyskland de stora sjukhusen.)

- Hur gör de det? (I Frankrike genom att integrera med klienter för 
att hjälpa dem att sänka sina produktionskostnader, i Tyskland 
genom att förse vissa klienter, dock inte alla, med mervärdeservi
ce.)

- Hur positionerar de sig i mervärde-/samproduktionstabellen? Det
ta demonstreras i figur 7.9 på nästa sida.
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Figur 7.9: Positioner i mervärde-lsamproduktionstabellen

Strukturering innebär även:

- Branschlogiken och drivkrafterna. Fransmännen har mycket lägre 
etableringsbarriärer än tyskarna, eftersom de förras beteende
mönster inte behöver ändras för att sälja till de franska allmän
praktiserande läkarna.

— Succéfaktorema för nya aktörer: I Frankrike är det inga verkliga 
problem för Norex, medan man i Tyskland måste övertyga de 
allmänpraktiserande läkarna och de stora sjukhusen att de kan 
göra pengar på Norexproduktema.

Att tolka data i branschanalysen________________________
Vad gör vi nu? - Vi har undersökt de externa faktorerna i fallet Norex. 
Vi vet att tyska sjukhus inte tjänar pengar på vår produkt och att de 
allmänpraktiserande där inte har råd att köpa Norex. Nu kommer den 
utmanande delen: Hur positionerar vi oss på den tyska marknaden? 
Vilka är våra egentliga klienter och kunder? Och våra kunders 
kunder? Vilka är alternativen? Vilka etableringsstrategier skall vi 
överväga att välja?

De viktigaste faktorerna vid val av etableringsstrategi

— Önskad etableringshastighet

— Kostnader, direkta och indirekta (inklusive att inget göra)

— Erforderlig flexibilitet, särskilt juridiska överväganden

— Risk (politisk, konkurrensmässig)

— Investeringens äterbetalningstid

— Långsiktiga vinstmål

Figur 7.10: Faktorer och etableringsstrategi



Nästa övervägande för Norex när det gäller etableringsval: Hur bör 
vi närma oss marknaden? Vilka olika sätt är lämpliga, och vilka är 
de praktiska alternativen?

I figur 7.11 beskrivs några skilda etableringsmetoder.

Indirekt Export Indirekt Export Direktinvestering

Inhemska exportbolag Agenter Helägda dotterbolag

Handelshus Exporterande konsortium Företagsförvärv

Inhemsk ”piggybacking” Distributörer
Exportbolag utomlands 
Franchising
Speditör
Tekniska samarbeten 
Licensiering 
Managementkontrakt 
”Piggybacking” utomlands

Joint ventures

Figur 7.11: Olika etableringsmetoder

Det tredje övervägandet gäller att undersöka de egna resurserna för 
att kunna besluta om huruvida Norex ensam kan etablera sig på den 
tyska marknaden, eller om man behöver andra resurser. Kan vi hj älpa 
de tyska sjukhusen att tjäna pengar med vår produkt eller behöver vi 
komplement som bara kan erbjudas av lokala partner? Kan vi integ
rera med de allmänpraktiserande läkarnas ”produktionsprocess” ge
nom att utnyttja enbart Norex resurser eller behöver vi utomståendes 
hjälp? Vilka konsekvenser får ett partnership när det gäller vår 
kontroll av affären och vilka risker innebär detta?

Tabellen på nästa sida listar nyckelaspekterna när man skall närma 
sig utländska kunder med eller utan partnerskap.

Under de senaste åren har strategiska allianser blivit ett av de mest 
använda sätten att bygga upp utländska affärer. Olika slags allianser 
definieras oftast efter tiden och efter den operativa kontrollen. De tre 
vanligaste formerna är projektbaserade allianser, minoritetsinveste- 
ringar och joint ventures.
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Figur 7.12: Fyra sätt att bygga upp företags resurser för att närma sig en utländsk klienlbas

Att definiera kundbasen_______________________________
För att fatta rätt beslut på rätt marknad måste Norex definiera den 
kundbas man vill ha tillgång till. Det blir därmed viktigt att definiera 
köparkategorier med liknande beteende - segmentering - och att ta 
reda på kundgruppernas köpbeteende och hur man påverkar dessa. 
Syftet med att definiera en kundbas är till en början att fastställa dess 
storlek. Därefter måste Norex, bedömde man, värdera hur man kan 
integrera, dvs samproducera, med kundbasen och även behålla den. 
Därefter kan kanske Norex sälja andra produkter till denna kundbas, 
alltså bredda produktlinjen.

Vad är en god definition av en kundbas? En väldefinierad kundbas 
bör präglas av följande tre karakteristika:

1. Den måste vara tillräckligt stor så att en framgångsrik etable
ringsstrategi för leverantören har en påtaglig vinstfördel.

2. Den måste kunna identifieras på ett mätbart sätt:

- Kundstorlek -1 ex för Norex gällde antalet sjukhus jämte antalet 
läkare.



- Tillväxthastighet - t ex hur många läkare går över till Norex 
specialområde årligen?

- Konkurrensposition - i fallet Norex, grad av integration, beträf
fande scanners och allmänfunktionell utrustning, med kunderna: 
hur många och hur gamla är de existerande maskinerna?

— Prisnivåer - i Norexfallet har vi scanners och generella röntgen
apparater, och för själva användandet, vad kostar det slutpatien- 
tema, dvs hur ”subsidieras” patienterna?

- Vinstnivån - hur mycket kan man tjäna på varje kund?

3. Den måste ha en distinkt uppsättning kundgruppsspecifika köp
faktorer, såsom försäljningsansträngning, prissättning, produkt
linje och eftermarknadsservice.

Ofta är det lättare att bestämma vad som inte är en bra definition på 
en kundbas. Sådana indikationer på dåliga definitioner är:

- Ingen kund har mer än 5% av marknaden inom en särskild kund
grupp.

- Den ledande leverantören har hög marknadsandel men förlorar 
fortfarande pengar.

- Konkurrenter förlorar marknadsandel på grund av oklara skäl.

Exempel på en dåligt definierad kundbas:

”Hi-Reach” är ett företag som tillverkar high-tech och flerfunktionella 
accessplattformar. (Detta är hydrauliska komponenter som lyfter arbetare 
upp till givna höjder, liknande den plattform som normalt finns pä brand
bilars stegar. I USA kallas dessa ofta ”cherry pickers”.) ”Hi-Reach” ansåg 
sig vara världsledare och hade inga konkurrenter. Man hade sålt många 
plattformar globalt med över 30 meters ”access”. Kostnaderna för interna
tionell marknadsföring var extremt höga och kundlojaliteten verkade vara 
låg trots en alldeles utmärkt eftermarknadsservice. Företaget klarar ett 
plusresultat precis, men inget mer. Företagets ledning upplevde att man 
skulle förlora marknadsandelar om man höjde priserna. Kunderna syntes 
vara mycket priskänsliga till detta som var en överlägsen teknisk produkt.

Man gjorde ett antal försök att definiera sin kundbas eller vad man 
så småningom kom att kalla segmentering av sin marknad. Segmen
teringen genomfördes i syfte att ge svar på grundfrågor som: vilka är 
konkurrenterna, var finns våra kunder etc, och att försöka förstå den 
bakomliggande branschlogiken. Till att börja med baserades seg
menteringen på prestationskriterier, och marknadsandelar var inte



möjliga att över huvud taget fastslå. Ej heller var det möjligt att 
identifiera konkurrenterna, än mindre att gruppera kunder på något 
meningsfullt sätt. ”Accessplattformar” är nämligen klassificerade på 
grund av flera kriterier, och inköpsfaktorerna var i själva verket 
resultat av en mycket komplicerad blandning av dessa. Prestations
kriterierna var t ex klassificerade enligt följande:

Efter produktegenskaper:

- Prestation: tillgänglighet, arbetsförmåga, hastighet, säkerhet, lyft
förmåga, tillförlitlighet.

- Ekonomi: per enhetstimme, per uppgift samt över produktens 
livstid.

Genom fördelar/benefits, problemlösningar eller behov:

- Fördel för användaren, enkel att använda, prestige skapad hos 
användaren, snabbhet att ingripa, militära specifikationer, miljö
regler.

För speciella användartillfällen:

- Under broar, över 30 meter, brandbekämpning, TV-master, kon
troll av människomassor, flygplansservice, trånga gator, höga 
byggnader samt ojämn terräng.

Genom användarkategorier:

- Uthyrning, allmännyttan, byggbolag, militären, stora utomhusan- 
läggningar, flygplatser etc.

I förhållande till andra produkter:

- Mastklättrare, ”self-propelled”, kran plus korg, stegar samt på 
byggnadsställningar.

Genom produktklassuppdelning:

- Säkerhetsaccessmetoden (”vi respekterar den amerikanska certifie- 
ringsorganisationen”), det moderna underhållssystemet i förhållan
de till byggnadsställningar, kvalitetstillgänglighet i för- hållande till 
billiga lösningar.

När det gällde samtliga ovan nämnda prestationskriterier så rangord- 
nade alla klienter Hi-Reach högst upp. Detta underlättade emellertid



inte förståelsen av branschlogiken. Genom att positionera Hi-Reach 
på en karta som markerar köpbeteende med utgångspunkt ifrån de 
mest viktiga problemen som kunderna fick hjälp med att lösa skapa
des problemlösning. Först då blev det klarare vilka som var de 
egentliga konkurrenterna och kunderna:

I figur 7.13 nedan demonstreras resultatet av den engelska rapporten.

the “best-or-nothing” buyer:
“The price doesn't matter, but it's got to be there when I want it’
Helicopters

the Institutional buyer “we need a fleet of access platforms always available in-house’
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the customised buyer: 
‘we need a tailor-made solution’

man plus crane

the “make-do’ buyer: 
“we don’t care what we use as long as It’s cheap’

Figur 7.13: Positioning by purchase behaviour

Hi-Reach var, visade det sig, ofta i konkurrens med andra lösningar 
för att nå höga höjder över 30 meter, och därvid konkurrerade man 
med helikoptrar, brandbilar och inbyggda system för fönstertvätt. Det 
fanns ingen homogen kundbas. Deras största klientgrupp utanför 
hemlandet var uthyrningsmarknaden. Uthymingsföretaget tjänade 
inte pengar på att hyra ut Hi-Reach-enheter utan hade dem i lager 
huvudsakligen av prestigeskäl. De visade helt enkelt sina kunder att 
de hade den bästa tillgängliga utrustningen. Naturligtvis försökte 
deras primärkunder att förhandla ner priserna på produkter som bara 
användes sporadiskt. När Hi-Reach kontaktade andra kunder så 
lyssnade man inte på prestationsargumenten därför att alla tjänade 
pengar på lågprestationsmaskiner. Branschlogiken var följaktligen 
lågprissättning samt lågkvalitet, medan Hi-Reach strävade efter en



hög mervärdeökning. De tvingades att röra sig ”ner på marknaden”, 
eftersom de inte heller kunde integrera med sina kunder, uthyrnings- 
bolagen.

Vad är branschlogik?__________________________________

Svenska företag har ofta vuxit internationellt genom att starta från en 
relativt liten hemmamarknad och vanligen skaffat sig en dominant 
position i en väldefinierad kundbas. - Att välja sin utländska kund
bas, som skall kontaktas och erövras, är den första delen av indust
rianalysen. Branschlogiken, därefter, är baserad på industrins eller 
branschens livscykel, som kan befinna sig i olika faser rörande 
samma basprodukt. När väl den lokala branschlogiken är fastslagen, 
t ex genom att nyckelfaktorerna för framgång är beskrivna, då kan 
en etableringsstrategi grovt sett utvecklas enligt figur 7.14 nedan.

Branschens
lokala
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affärslogik

starkt beroende av 
ett fåtal tillämpliga 
framgångsfaktorer
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eller eller

stark tillväxt mogen
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kostnads- 

effektiv

välj specifika 
områden för till
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lokala klientbasen
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faktorer

Figur 7.14: Framgångsfaktorer och branschens livscykel

Praktikfallet om den unika produkten från ett land med liten 
hemmamarknad

1990 utvecklade ett schweiziskt företag den ”elektroniska börsen”. Det var 
ett software-system som baserades på smart card-teknologi. Den sökte lösa 
problemet med små betalningar rörande olika slags transaktioner, såsom 
allmänna telefoner, parkeringsautomater, godisautomater etc. Smart card 
eliminerade behovet av växlingspengar och kortet kunde också ”fyllas på” 
genom att man laddade i speciella maskiner, som naturligtvis krävde en kod. 
Efter många och långa diskussioner med det schweiziska televerket, PTT,



som också tagit på sig rollen som fylla-på-bank, så testmarknadsförde 
företaget den elektroniska börsen i en medelstor stad. Trots att systemet var 
långsamt när det gällde transaktionstiden så klarade det av ett verkligt 
behov, och kunderna och leverantören var nöjda med det. Syftet var att 
utveckla marknaden till övriga Schweiz och parallellt med det också till 
andra städer i Europa. Under några år hade man på olika ställen i Europa 
mest diskuterat den elektroniska börsen, emedan den schweiziska firman 
faktiskt hade gjort någonting konkret och var beredda att implementera sitt 
operativa system före alla tänkbara konkurrenter. Detta hade otvivelaktigt 
givit dem en klar fördel. Så de startade sina ansträngningar att komma åt 
den europeiska kundbasen.

I slutet av 1993 hade alla försök att internationalisera systemet upphört. 
Flera europeiska symposier hade genomförts baserade på denna affärsidé, 
men man kan inte komma överens om vilket system som skulle accepteras. 
Den lilla schweiziska staden var fortfarande den enda som hade en funge
rande elektronisk börs. Inte ens till andra delar av Schweiz hade utveckling
en spridit sig. Emellertid upptäckte man att andra små länder hade börjat 
testa sina egna elektroniska börssystem på en nationell nivå.

Vad hände?
Först av allt var det klart att de hade en produkt som tillförde kunden 
ett högt värde och att de hade förstått det schweiziska televerkets 
intresse, vilket baserades på ett ökat antal transaktioner i syfte att få 
nya kunder till deras bank. Integrationen mot ett strategiskt gemen
samt erbjudande tillsammans med PTT fungerade verkligen och de 
lyckades förflytta sig i rätt riktning, men bara i den enda schweiziska 
stad där PTT kunde erbjuda en testmarknad.
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Figur 7.15: Goda förutsättningar - men produkten stannade på testmarknaden

Samma förflyttningar i andra länder visade sig vara svåra. På de stora 
marknaderna visade det sig vara ett mycket bredare utbud av aktörer 
som måste övertygas. Det fanns inte en enhet eller ett område som 
kunde acceptera testmarknadsföring. Det fanns ett antal möjliga 
kandidater för att lösa bankfunktionen, medan centralbanken kände



att deras monopol att trycka pengar hotades. De lokala telekommu
nikationsföretagen och smart card-producenterna hävdade att deras 
kort kunde förse kunderna med den elektroniska börstjänsten. Det 
visade sig också att de kommunala myndigheterna hade intresse av 
att bibehålla sina relationer med existerande leverantörer, och den 
enskilde serviceleverantören var inte organiserad så att han kunde 
driva den elektroniska börsen in på marknaden själv.

De små länderna, emellertid, önskade en nationell champion som 
kunde sköta kontakten med centralbanken. Det visade sig vara allde
les för mycket av nationella strängar som man kom åt, varje marknad 
var huvudsakligen ”captive”. Branschlogiken gjorde det extremt 
svårt även för seriösa lokala aktörer att integrera med en utländsk 
partner oavsett hur avancerad dennes teknologi var.

Praktikfallet om vilken marknad du bör välja
Företaget ”Rost-Fritt” (ett fingerat namn), en stålrorsproducent med till
verkning i ett EFTA-land, sökte efter svaret på den klassiska marknadsfö- 
ringsfrågan: Är det bättre att vara nära leverantörerna eller nära slutkun
derna? I detta fall var leverantören lokalt förankrad; en lång och stadig 
relation hade byggts upp med stålproducenten, och denne kunde sälja sitt 
stål till ett av de lägsta priserna i branschen. Detta var mycket viktigt för 
dem, eftersom stål representerade 60% av produktkostnaden och eftersom 
rören huvudsakligen såldes tack vare bra priser.

Deras kunder fanns huvudsakligen inom EU, där också flera av konkurren
terna fanns representerade. ”Rost-Fritt” funderade länge över om det var 
viktigt att sätta upp en rörfabrik i något land inom den gemensamma 
marknaden och startade en feasibility studie. Industri-/branschanalysen 
fokuserade på slutanvändama, på leverantörerna, på konkurrenterna samt 
på tillverkarna av utrustning av rörlinjer och på distributionssystemet. 
Studien försökte också besvara frågan i vilket land man skulle sätta upp 
fabriken; i Frankrike, Belgien, Holland eller Tyskland? De var också 
bekymrade över om de skulle förlora sin kostnadsfördel, som de traditionellt 
hade med sin lokale leverantör, om de flyttade utomlands.

”Rost-Fritt” engagerade en konsult som besökte de nämnda regio
nerna, och denne intervjuade också alla viktiga aktörer. Det var väl 
känt att alla regionala myndigheter var mycket intresserade av att 
attrahera utländska investeringar, och konsulten fick en ”röda mat- 
tan”-behandling av i stort sett alla kommunala och regionala myn
dighetspersoner. Det hela emanerade i att alla erbjöd ungefär samma 
finansiella subsidier så att den faktiska lokaliseringsfaktorn rörande 
fabriken beslutades på grund av sådana ”mjuka” faktorer som t ex 
var den lokale chefen ville bo och närheten till hans existerande 
affärskontakter.
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Figur 7.16: ”Rost-Fritts” utvecklingsrörelser

Det som emellertid var mest intressant i analysen var den attityd som 
de lokala stålleverantörerna jämte grossisterna (som var ”Rost-Fritts” 
huvudsakliga klienter) hade. Var och en av dessa var mycket ange
lägen att ha en ny partner och ansträngde sig mycket för att hjälpa 
till i marknadsanalysen, att identifiera framtida kunder och att inklu
dera ”Rost-Fritt” i deras leveransprogram - men av skilda skäl. 
”Rost-Fritt” ansågs fylla ett gap i produktlinjen där de stora EU- 
konkurrenternas rörtillverkningslinjer var mindre konkurrenskrafti
ga. De gick in i relationer med leverantörer och kunder med liknande 
prisfördelar som de hade erhållit och utnyttjat hemma och blev 
ganska snabbt en ny lokal aktör. De hade framgångsrikt integrerats 
in i ett ”industrisystem”.

Branschlogiken rörde närheten till leverantörer, eftersom det var 
svårt att integrera fullt ut med grossisterna. Det var en ren händelse 
att grossisterna utnyttjade just ”Rost-Fritts” produkt att fylla en lucka 
i sin produktionslinje. Detta var en grund för konkurrens som kunde 
substitueras av andra leverantörer så småningom. Emellertid lycka
des ”Rost-Fritt” med att fortsätta få bra priser från stålföretagen och 
lyckades också i viss utsträckning att ”integrera” med dem genom att 
utnyttja deras sparsamma marknadsföringsresurser för att utbilda 
grossisternas kunder i de nya applikationer som nu börjar användas 
för deras rostfria rör.

Den rätta åtgärden____________________________________

Ett viktigt budskap i detta kapitel är att man bör ha en excellent 
produkt till rätt pris, som höjer värdet på din kunds produkt/service
paket. Detta är emellertid bara startpunkten i internationell affärsut
veckling. Fundera lite grand på hur en utländsk konkurrent skulle 
bära sig åt för att etablera sig på din nationella marknad. Vad skulle



vara nyckelsuccéfaktorema i sådana fall? När du har listat alla dessa, 
då har du också börjat komma nära en djupare förståelse av begreppet 
branschlogik. För att hålla sig kvar, dvs vara representerad långvarigt 
på vilken marknad som helst, så är integration med kunden den enda 
säkra metoden.

i c- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Figur 7.17: Rätt åtgärd

Affärsvisionen________________________________________

Ingen branschanalys kan sägas vara komplett utan en affärsvision. 
Många branschanalyser görs emellertid ”post-facto”, då åtgärder på 
en given marknad är antingen våldsamt framgångsrika, eller hopplöst 
improduktiva. Branschanalysen ger helt enkelt en referensram, me
dan affärsvisionen präglas av den fördelen att den anger ett slags am
bitionsnivå. Dess ambitioner är nödvändigtvis vaga, relativt okvan- 
tifierade och är ”personifierade” av en person på företaget (ofta den 
som har tagit på sig störst ansvar för dem). Några typiska och 
framgångsrika affärsvisioner formuleras i rutan på nästa sida.

I syfte att sätta visionen på plats i praktiken finns några nödvändiga 
eller preliminära procedurer som skall följas:

- Starta diskussioner om den aktuella marknaden både inom före
taget och externt. Diskutera med affärskollegor som har affärer 
med marknaden. Affärsvisioner förfinas - eller kollapsar totalt - 
genom ord, dina egna och/eller andras. Om du inte kan kommu
nicera någon form av affärsvision, då kan du inte heller motivera 
för dig själv eller för någon annan hur den ska implementeras.

- Förklara vilka som är dina konkurrenter eller vilka som är etable
rade på den marknad du funderar på. Detta är en god indikation 
på om någon form av affärsvision redan fungerar där för andra.



Vår omsättning i Japan borde inom sex år uppgå till hälften av vår 
amerikanska omsättning.

Notera att för industriprodukter så har de största marknaderna i 
Europa följande storleksindex:

— Tyskland 200

— Frankrike 100

— Italien 90

— England 75

Om du säljer för 10 miljoner svenska kronor till Tyskland och håller 
på att starta i Frankrike så bör du ha ambitionen att nå en nivå på 5 
miljoner inom ett par år.

”Svensson borde åka dit och stanna där under två år och sedan tala 
om för oss vad som bör göras”.

”Vår nästa produktgeneration bör utvecklas i Japan” (eller Tyskland 
eller Frankrike).

”Vi behöver en lokal partner för att uppgradera vår teknologi”.

”Jag vill vara den första inom vår bransch som har ett dotterbolag 
där”.

”Det finns inga skäl varför vi inte kan sätta våra priser lägre än deras 
på deras hemmamarknad”.

- Intervjua dina lokala agenter, distributörer och kunder. Doku
mentera mycket omsorgsfullt dessa intervjuer i skriftlig form. 
Strukturera rapporterna och sortera argumenten i två kategorier - 
sådana som stöder respektive inte stöder den ursprungliga affärs- 
visionen - och tänk på argument som baseras på data som är 
”reliabel” respektive ”valid”.

- Samla broschyrer från konkurrenter och från sådana företag som 
har kompletterande produkter och tjänster. Att framställa försälj - 
ningsmaterial tar en hel del resurser i anspråk. Framställningen av 
detta material sker ofta i samarbete med lokala reklambyråer och 
konsulter, som är insatta i de lokala förhållandena. Sådant material 
hjälper dig också att övertyga dig själv om vilka omedelbara 
föreställningar du får om den lokala marknadens attraktivitet.

- Organisera och genomföra ”business learning”, res i marknaden.



En sådan resa är ofta mycket viktig vid förfiningen av affärsvisio- 
nen. De första intrycken är väsentliga. Detta är emellertid inte en 
försäljningsresa, även om det är viktigt att träffa potentiella 
kunder. Försök också besöka sådana som inte är intresserade av 
din produkt eller ditt företag. Fundera ut varför de inte är det. Det 
finns säkert både goda och mindre goda skäl. Försök träffa dina 
konkurrenter. Vad de inte säger är ofta viktigt och kanske viktigare 
än vad de säger. Detta är faktiskt inte så svårt som man kan tro. 
Skulle du undvika att diskutera med en konkurrent på din hem
mamarknad? Notera i skriftlig form alla signaler, även sådana som 
du inte (ännu) förstår eller uppfattar som klart ologiska.

- Organisera en ”övning” eller litet experiment - ett slags gemen
sam utvecklings-workshop. Ett sådant arbetsmöte bör avslutas 
med en formell markering av affärsvisionen. Man bör då också 
fatta beslut om hur resurser och ansvar skall fördelas för dess 
implementerande. Man bör inte involvera mer än sju personer, i 
annat fall blir mötet mer en presentation än en arbets-workshop. 
De närvarande bör inkludera sådana personer som skall bli ansva
riga för implementeringen samt, om möjligt, en kunnig, utomstå
ende, orädd person som ställer svåra frågor. (Det är ofta konsulten 
som har genomfört branschanalysen eller organiserat inlärnings- 
resan.)

Några slutsatser______________________________________
Det finns inte en bästa väg att genomföra en branschanalys, utan helt 
enkelt mer eller mindre effektiva sätt att göra en sådan. Det är fråga 
om en pågående, kontinuerlig process, och resultatet är alltid öppet 
för tolkning (inte alla kommer att ha samma inställning till markna
den för skor i ett barfotaland). En konventionell tolkning kan leda till 
ingen åtgärd alls och missade affärschanser. En radikal tolkning kan 
ofta utmana de procedurer som existerar för hur man bör integrera 
med sin kund.

Det finns bara ett säkert sätt att testa resultaten av en branschanalys 
och det är att handla. Det finns ingen ersättning för ”learning by 
doing”. Enda sättet att ta reda på hur ett system fungerar är att försöka 
förändra det. Industrisystem kan inte förändras enbart av analys; 
dessa reagerar endast på en ny aktör när han agerar. Branschanalysen 
kommer att hjälpa till att ställa de rätta frågorna; de rätta svaren växer 
fram i form av efterklokhet. I figur 7.18 på nästa sida presenteras 
några DOs och DON’Ts i internationell affärsutveckling.



DOs DON’Ts DOs DON’Ts

var engagerad lämna efter ett år besök alla chefer skicka andreman att 
innan några åtagan- göra jobbet 
den görs

undersök, planera 
multiplicera sedan 
pay-back tiden 
med två

lita enbart på 
lokala partners 
rapporter

behåll exklusiva 
säljrepresentanter

”sno” annans pesonal

skicka din bästa 
personal

rekrytera ”billigt” följ utvecklingen 
vad gäller lokala 
standards

lita på egna inhemska 
kvalitetsnormer eller 
endast ISOs normer

behåll kontrollen 
över antingen 
teknologi, ledning 
eller finanser

skaffa en agent 
utan att träffa 
hans kunder

träffa dina poten
tiella kunder 
personligen, för
stå deras verkliga 
problem

tro på obegriplig
heten i den lokala 
kulturen

etablera tydliga tro på den lokala
katastrofplaner för partnerns välvilja 
eventuella miss
lyckanden

Figur 7.18: DOs och DON’Ts i internationell affärsutveckling





Avsnitt IV,

Strategier gällande personal, 
logistik, juridiska kontrakt och 
betalning jämte finansiering





Personalarbete i internationell 8
•f • ••miljo

av Gunnar Christiani, AB Astra

Att få lön samt andra viktiga frågor_____________________

För att personalarbetet i ett företag skall få strategisk betydelse måste det 
vara en angelägenhet också för ledningen och ta sin utgångspunkt i 
affärsverksamheten. Det riskerar annars att reduceras till administration 
och förvaltning. Därmed inte sagt att detta är oviktigt. Om inte rätt lön 
betalas till rätt person på rätt tid, vid vaije tillfälle uppstår irritation och 
effektivitetsförluster. Att inte behärska eller följa lokala arbetsmark
nadslagar och avtal kan vara kostsamt och skadar företagets anseende.

Å andra sidan kan avsaknaden av strategiskt perspektiv i personalar
betet leda till allvarliga brister på lång sikt; brister som är svåra att 
reparera. Att rekrytera, utveckla och motivera medarbetare, som kan 
komma att arbeta hela sitt yrkesverksamma liv i samma företag, är 
inte bara en väsentlig investering, det är en strategisk utmaning. Detta 
kapitel behandlar personalfrågor i internationellt verksamma företag, 
men mycket är naturligtvis generellt giltigt. Syftet är främst att peka 
på frågor att ta ställning till om företaget söker sig ut från hemma
marknaden. Förhoppningsvis kan därigenom också vissa misstag 
undvikas när ny verksamhet skall etableras i en annan kultur med 
andra värderingar, normer och regelsystem.

Personalfrågor i internationella foretag_________________
”Think globally, act locally” gäller inte minst för personalarbetet. En 
kritisk fråga, som varj e företagsledning med ansvar för en geografiskt 
spridd verksamhet måste ta ställning till, är vad som skall hanteras 
centralt i företaget och vad som är ett lokalt ansvar. I internationella 
organisationer blir med nödvändighet färre frågor möjliga att reglera



på ett huvudkontor. Om inte orimligt stora resurser skall avdelas för 
central styrning, måste allt fler frågor decentraliseras. Ett avgörande 
skäl är att olikheter i kultur, sedvänjor, lagar och avtal över världen 
förutsätter lokal anpassning för att verksamheten skall fungera.

Frågan är inte hur mycket som skall decentraliseras, utan vad som skall 
decentraliseras och vad som skall behållas centralt. Vad skall då inte 
decentraliseras i personalarbetet? Frågan går inte att besvara generellt. 
Svaret påverkas av flera faktorer, bland andra företagets storlek och 
grad av internationalisering, dess egen historia och kultur, aktuell 
utvecklingsfas, tillgång till kompetens, konjunkturläge och resurser.

Exempel på situationer där centralisering kan vara en riktig politik är:

- Om tillgången på goda och erfarna ledare är en avgörande faktor 
för företagets lönsamhet och långsiktiga överlevnad, blir chefsför
sörjning en central fråga i mer än ett avseende. Företagsledningen 
måste göra tydligt i organisationen att chefer i första hand är en 
koncemresurs, som man därmed har tagit ett ansvar för att utveckla.

- Om viss specialistkompetens är av avgörande betydelse för orga
nisationen, bör tillgång på och utveckling av denna kompetens 
bevakas centralt. Specialister inom forskning och utveckling eller 
produktion eller finans kan då ses som i första hand den funktio
nens resurs, som skall rekryteras och verka samordnat i organisa
tionen.

- Om företaget växer snabbt, kan rekryteringspolitik och utveck
ling av bolagets kultur kräva centrala insatser.

- Om kravet på internationalisering ökar, blir vissa tillsättningsfrå- 
gor och administration av utlandspersonal koncemangelägenheter.

- Om företaget byter strategi, kan utbildningsfrågor kräva central 
samordning eller till och med centralt genomförande.

Ledningens uppgift är att fastställa vilka personalfrågor som är 
strategiskt viktiga, hur de skall hanteras och att göra klart för orga
nisationen vilka handlingsramarna är. Inom dessa skall friheten att 
agera vara maximal. Det bidrar till att företaget - även om det växer
- inte byråkratiseras utan behåller flexibilitet och kreativitet och 
förmåga att snabbt anpassa sig till förändringar i omvärlden. Lokala 
frågor mår bäst av att hanteras lokalt. Och de flesta frågor är lokala.

Det krävs disciplin för att avstå från att ingripa när sättet att sköta



personalfrågor lokalt avviker från vad som i Sverige betraktas som 
god sed. Så länge som inte grundläggande värderingar i organisatio
nen åsidosätts måste lokalt management ges ansvar och frihet att 
verka på det sätt som de finner lämpligt.

I en värld där även lokal verksamhet i allt större utsträckning påverkas 
av förhållanden i omvärlden räcker inte ”Think globally, act locally”. 
Både tanke och handling bör innehålla internationella och koncern- 
övergripande hänsynstaganden. Budskapet blir därför: ”Think glocal- 
ly, act glocally”. Företaget kan då utvecklas från att vara multinationellt 
till att bli transnationellt. Ett sådant företag har utvecklat förmågan att 
dra nytta av all den lokala kompetens som utvecklas i en internationell 
organisation. Organisationen antar formen av ett nätverk, där huvud
kontorets roll blir koordinering mer än styrning.

Strategi______________________________________________

I en internationellt präglad verksamhet får personalarbetet med nöd
vändighet en annan dimension än i det lokala bolaget, där svaret på 
många frågor är givet. Vid utlandsetableringar kan demografiska 
faktorer, arbetslagstiftning, arbetskraftskostnader, företagets rekry- 
teringsförmåga etc vara avgörande för om man skall satsa, och var 
man skall satsa. Att, med hjälp av lokala resurser, investera i en 
ordentlig kartläggning av arbetskraftskostnader, tillgång på rätt ar
betskraft och regler för uppsägning eller nedläggning innan man går 
in i ett nytt land eller inom ett land väljer lokalisering, är en god 
investering.

Även i hemmaorganisationen kommer nya frågor att aktualiseras. 
Har vi över huvud taget kompetent personal för internationellt arbe
te? Och om så är fallet, är de villiga att flytta utomlands? Kan vi möta 
krav från utlandsverksamheten med nuvarande personal? Hur står det 
till med språkkunskaperna, förmågan att förstå kulturella skillnader 
och beredskapen att ta emot icke-svenskar i Sverige? Folk som 
dessutom skall ha mer betalt utan att ens kunna svenska! Skall vi 
kanske rentav ändra öppettiderna i växeln och lämna besked på 
engelska i telefonsvararen? (Bra att ha vid svenska helger och kläm
dagar.)

En strategi för att fastställa nuläget, identifiera viktiga frågor och 
ange vägval kan spara mycket arbete, förebygga missförstånd och 
minska konfliktrisker i företaget.



Personalstrategin kan t ex innehålla:

- Bakgrund (omvärldsförändringar, förändringar i affärs
miljön, demografi, värderingsförändringar hos anställda)

- Nuläge inom personalarbetet (starka och svaga sidor)

- Företagets kultur

- Företagets mål och inriktning

- Ledarskap

- Kompetens

- Internationalisering

- Organisation

- Mål för personalarbetet

- Strategiska åtgärder

Värdet av att tvingas tänka igenom vissa strategiska frågeställningar 
är lika stort som det resultat man kommer fram till. Processen i sig 
ökar insiktsfullheten.

Ansvar och roller_____________________________________
I anslutning till strategin bör klaras ut vem som har ansvaret för vad. 
Det minskar dubbelarbete och eventuella kompetenstvister.

Huvudregeln är igen; delegera befogenheter så långt ned i organisa
tionen som möjligt. Behåll centralt endast det som verkligen kräver 
samordning eller speciell kunskap samt policyfrågor.

Exempel på mallen visas på nästa sida.

Hur de anställda uppfattar företagets personalpolitik styrs i realiteten 
inte av vad som står i den tryckta ”Lilla Blå” eller ”Lilla Röda” utan 
hur den enskilde chefen bemöter sina medarbetare och värnar om sin 
personal. I den meningen är varje chef en personalchef.

Slutsatsen blir, att det är mycket angelägnare för verkställande direk-



Exempel på ansvarsfördelning av policy, riktlinjer och 
operativt arbete

Markera var ansvaret ligger:
P = utveckling av policy 
R = utarbeta riktlinjer 
O = operativt arbete

OMRÅDE__________NIVÅ_________________________________

Affärsomr.
___________________Koncern Funktion Land______Bolag

Chefer

Planering ...........................................................................

Rekrytering ...........................................................................

Utveckling ...........................................................................

Avveckling ...........................................................................

Villkor ...........................................................................

Nyckelspecialister

-(Dito) ...........................................................................

- Övrig personal

- (Dito) ...........................................................................

- Utlandsanställda

Rekrytering ...........................................................................

Anställnings
villkor ...........................................................................

Administration ...........................................................................

Utsändning ...........................................................................

Hemtagning ...........................................................................



tören och hans medarbetare att konsekvent markera vilka personal
frågor som är väsentliga och vilka beteenden som är acceptabla eller 
inte, än att utarbeta en skriftlig personalpolitik. Om en sådan skall 
kunna vara tillämplig i alla enheter, oavsett kultur och geografisk 
belägenhet, kan den med nödvändighet endast behandla vissa grund
läggande värderingar. Utrymmet som då krävs varierar från visit- 
kortsstorlek till högst en A4-sida.

Skall budskapen verkligen tränga ut i organisationen och bli tagna 
på allvar måste de vara få och enkla samt upprepas igen och igen. 
Tillvaron blir enklare och verksamheten effektivare om alla vet vad 
som prioriteras. Har organisationen bragts att fokusera på de strate
giskt viktiga frågorna kommer mycket av det andra att ge sig självt.

Om nu linjechefen är den egentliga personalchefen, och ledningen 
har tagit hand om de strategiska frågorna, vad återstår då för perso
nalfunktionen annat än administration - och att komma med plåster
lappen när någon redan blivit skadad?

För en personalfunktion med internationellt ansvar, som förväntas 
spela en proaktiv roll i företaget, kan uppgifterna vara följande:

Funktionsbeskrivning

- utveckla system för identifiering och utveckling av 
ledarpotential i koncernen

- genomföra koncernövergripande utbildning av chefer 
i enlighet med koncernens strategier

- skapa regler för och administrera utlandsanställningar

- medverka i rekrytering och urval av koncernens högre 
befattningshavare och bevaka lön och anställningsför
måner för dessa

- utveckla koncernövergripande policies inom personal
området, där så behövs

- lämna råd och stöd inom personalområdet på begäran 
av bolagen inom koncernen.



Om personalchefen ges möjlighet att röra sig mellan bolagen, kan 
han göra en insats genom att förmedla kontakter och erfarenheter 
mellan enheterna i koncernen. Ett nära samarbete med lokala bolags
chefer och personalchefer stärker samhörigheten i koncernen och 
utvecklar den gemensamma företagskulturen.

Job-rotation och kunskapsutveckling____________________

Ett företag som etablerar sig utanför hemlandet ställs, som nämnts, 
inför ett antal strategiska personalfrågor. En av dessa bör vara hur 
mycket inflytande man skall utöva på de utländska enheterna. Givet
vis varierar detta över tiden och med utlandsenheternas mogenhets- 
grad, men räcker det med att de marknadsför produkterna och är 
lönsamma? Eller skall dotterbolag och branch-office även reflektera 
moderbolagets kultur och värderingar? Kan man i dag över huvud 
taget uppträda på väsentligt olika sätt i olika marknader utan att det 
får negativa konsekvenser? Risken för parallellimport påverkar pris
strategin. Brister i kundservicen i ett land kan påverka bolagets image 
i ett annat. Negativ publicitet i en del av världen är inom kort spridd 
över klotet; positiv sprids tyvärr inte lika fort.

Därför kan ingen del av organisationen bara se till sina lokala 
förhållanden. Vad de gör eller inte gör påverkar helheten. Den svåra 
frågan är, på vad sätt även hemmaorganisationen måste anpassa sin 
kultur, sina värderingar och sina arbetsformer. Internationaliseringen 
kommer att prägla hela företaget. Det är inte helt smärtfritt att ändra 
ett sätt att arbeta, som kanske varit framgångsrikt men inte längre 
motsvarar kraven i ett internationellt perspektiv. Risken är påtaglig 
att en ”vi och dom”-attityd utvecklas, som försvårar eller blockerar 
samarbetet över gränserna.

Att lära av varandra och effektivt påverka beteendet sker bäst genom 
att medarbetare flyttar mellan enheterna. Att exponeras för en annan 
miljö ger dem inte bara mera know-how utan förbättrar även deras 
”know-who”. Särskilt god blir effekten om man i etableringsfasen 
använder sig av personalutbyte under kortare eller längre perioder. 
Men även i andra situationer kan det vara motiverat att ta merkost
naderna för utlandspersonal.



Skälen kan vara följande:

- Verksamheten kräver att man har någon i landet som är 
väl förtrogen med moderbolagets organisation, rutiner 
och personal. (Vanligt vid etableringar eller förvärv.)

- Överföring av produktkunskap eller know-how.

- Man litar mer på en svensk, som det är lättare att kommu
nicera med. (Öfta ett bekvämlighetsskäl baserat på slent
riantänkande.)

- Det saknas viss kompetens bland personalen i verksam- 
hetslandet. (I uppgiften för den utlandsanställde kan då 
ingå att utbilda efterträdaren.)

- Utlandsuppdraget är ett led i den anställdes egen utveck
ling.

- Moderbolaget vill ha kontroll över dotterbolaget. (Mark- 
nadsmässigt, finansiellt, produktionsmässigt etc.)

- Dotterbolagets inriktning eller strategi skall ändras. Eller 
kostnaderna skall drastiskt minskas. (Det kan vara lättare 
för en utlandsanställd att genomföra smärtsamma föränd
ringar.)

I allmänhet tillsätts en lokalrekryterad VD när företaget har uppbygg
nadsfasen bakom sig och blivit integrerat i organisationen. Om förut
sättningarna tillåter bör en VD-kandidat - och andra nyckelmed
arbetare - ges tillfälle att verka en tid i moderbolaget innan han eller 
hon tillträder. Det ger inte bara kontakter och kunskap om moderbola
get. Det tvingar honom eller henne att se sitt land och det egna bolaget 
med nya ögon. ”Det är med kultur som med tyngdlagen. Man upplever 
den inte förrän man hoppar.” Om rekryteringen sker internt kan en 
utlandsanställning på ett eller flera år vara en del i förberedelserna. 
Swedish Match Consumer Products hade som mål att ingen lokal VD 
skulle utses, om han inte hade en utlandstjänstgöring bakom sig.

Omvänt kan mycket kunskap om en ny marknad inhämtas genom att 
exempelvis någon ur företagsledningen tillbringar en tid i en ny och 
viktig marknad. Dåvarande VD för Alfa-Laval, Hans Stahle, vistades



ett halvt år i Japan. VD för Volvo Lastvagnar, Sten Langenius, 
flyttade till USA och levde under ett års tid med den marknaden, och 
nära det nya bolaget, efter förvärvet av White Motor Corporation.

Intern kommunikation och utlandstjänst________________

Mycken erfarenhet från andra länder, kulturer och arbetsformer blir 
outnyttjad på grund av ointresse eller ovilja i hemmaorganisationen. 
”Jag har slutat att berätta, när jag kommer hem till huvudkontoret, hur 
det är att arbeta i utlandet. Man vill ändå inte lyssna och blir avvisande 
när jag försöker förklara hur andra uppfattar oss svenskar.” Kommen
tarer med denna innebörd är inte ovanliga bland utlandssvenskar. 
Möjligen är detta specifikt för Sverige, en randstat i Europa. I vilket

Andra medel för att öka insikt och underlätta kommuni
kation är:

- Rejält med språkutbildning. Inte bara engelska utan minst 
ett annat stort språk. De flesta européer vi gör affärer med 
har redan kunskap i flera internationellt gångbara språk.

- Utnämn engelskan till koncemspråk och använd den 
konsekvent, även vid kommunikation med svensktalande 
i utlandet. Inte sällan skall korrespondensen läsas av en 
tredje part.

- Tag hem utländska medarbetare till Sverige för möten och 
konferenser. Förlägg styrelsemöten och dylikt till dotter
bolagen.

- Låt flera vara med i mötet än vad som normalt skulle 
krävas. Det psykologiska värdet är stort.

- Drag samman medarbetare från dotterbolagen för utbild
ning i Sverige.

- Byt medarbetare mellan länderna under kortare eller 
längre perioder. Lärandet är ofta större än väntat i den 
mottagande enheten. Medarbetarna blir motiverade av 
en berikande upplevelse och har breddat sitt personliga 
nätverk. De har fått en utifrån-in-syn på sitt arbete i 
hemlandet. Alla blir vinnare.



fall är intresset i allmänhet stort i dotterbolagen att få veta mer om 
Sverige och moderbolaget och även om andra delar av koncernen.

Seminarier om viktiga länder och marknader för en bred grupp av 
medarbetare är en form för att öka medvetenheten hemma. Det finns 
mycket kunskap att hämta hos Exportrådet, Utrikespolitiska Institu
tet, universitet och konsulter av skilda slag. Och inte minst hos de 
egna medarbetarna.

”Om de där ute vet att jag också har varit ute, och vet hur resone
mangen går och vad man gör i dotterbolagen, så blir vår diskussion 
av ett helt annat slag.” Så svarade en business controller på frågan 
om han trodde att han verkligen kom under skinnet på den lokala 
organisationen.

Hur en utlandsanställning skall administreras, vilka frågor som måste 
besvaras, hur kontraktet skall skrivas, vilken lön och vilka förmåner 
som skall erbjudas och hur man undviker att gå vilse i den komplexa 
materian av arbetsrättslagar, socialförsäkringskonventioner, skatte
regler och regler för arbets- och uppehållstillstånd, kräver ett särskilt 
kapitel och behandlas därför inte här. Ett gott råd till det bolag som 
inte själv besitter nödvändig kompetens är att skaffa hjälp utifrån. 
Chansa inte! Sannolikheten att det går snett är faktiskt ganska stor. 
Det är dyrt och demotiverande att behöva låta en medarbetare vänta 
i månader hemma på ett arbetstillstånd, som blivit fördröjt för att man 
inte gjorde rätt från början. Det är inte mindre dyrt att i förtid tvingas 
ta hem en medarbetare som inte fungerar i sin nya roll eller som har 
en familj som inte klarar livet i det nya hemlandet.

Sedan ”Utlandstjänst” på Svenska Arbetsgivareföreningen lades ned 
finns det tyvärr ingen, utanför de större svenska exportbolagen, som 
har en samlad syn på dessa frågor. Rådet blir att vända sig till några av 
de etablerade konsultfirmorna i branschen. Om de har ett internationellt 
nätverk med kontor även i mottagarlandet kan det underlätta arbetet, 
och kvaliteten i råden ökar. Avstå dock inte från att fråga kollegor i 
andra företag med erfarenhet av utlandsarbete i berörda länder. Prak
tikerns erfarenhet är ett gott komplement till konsultens rådgivning.

Etablering och rekrytering

När företaget har beslutat sig för en etablering i ett nytt land måste 
hjälp hämtas lokalt. Arbetsgivarorganisationer, där sådana finns, 
revisionsfirmor, advokatbyråer eller konsulter kan ge råd eller sälja



Några allmänna råd rörande utlandstjänst

- Välj de bästa medarbetarna. Uppgiften blir svårare i utlan
det än hemma.

- Exportera inte problem. Den som fungerar mindre bra 
hemma, fungerar kanske inte alls i utlandet.

- Var tydlig i beskrivning av position, uppgift, förväntning
ar och mål som skall nås. Såväl den utlandsanställde som 
mottagaren skall vara införstådda med detta.

- Kontrollera att familjen är positiv till flytten och har 
förutsättningarna att klara belastningen. (Barnen är ofta 
negativa inför flyttningen men skapar sällan problem 
under utlandsvistelsen. Sedan vill de inte flytta hem.)

- Stötta den utlandsanställde i praktiska frågor och ge mer 
service än man skulle göra hemma. Det är viktigare att 
han eller hon koncentrerar sig på arbetsuppgiften än ägnar 
tid åt lokala skattefrågor eller läckande diskmaskiner i 
huset i hemlandet.

- Tänk på förberedelserna inför utlandstjänsten. Språkut
bildning för familjen, information om landet samt inter- 
kulturell träning bör vara standardinslag. SAS Intercul- 
tural Communication i Stockholm eller Famham Castle i 
London ger på några dagar en utbildning vars värde inte 
uppskattas till fullo förrän man lever i den nya kulturen.

- Läs på om Sverige och dess historia samt det egna bolaget. 
Den utlandsanställde blir ambassadör för företaget och sitt 
hemland.

- Tala med familjen om kulturchocken och krisen som kan 
komma tre till nio månader efter flytten, när nyhetens 
behag är över och längtan till hemlandet böljar kännas.

- Upprätta enkla checklistor för ut- och hemflytten. De kan 
fyllas på efterhand som erfarenhet vinns, och sparar tid 
och minskar trassel för den anställde.

- Förbered hemtagningen väl. Jobb skall finnas, kontors- 
plats vara förberedd och hemmaorganisationen informe
rad. Tala om att anpassningsproblemen kan vara väl så 
stora vid återkomsten som vid utflyttningen.



administrativa tjänster. Ambassaden, handelssekretariat, Exportrå
dets representanter eller andra svenska bolag på plats kan stötta 
initialt. På flera platser finns särskilda organ eller myndigheter för att 
värva arbetstillfällen och stötta etableringar. I kampen om arbetsplat
ser är även skattesatser förhandlingsbara. Inte enbart företagsbeskatt
ningen utan i vissa fall även individens skatt kan diskuteras; i 
allmänhet med större framgång innan man beslutat var bopålarna 
skall slås ned, än efter.

Rekrytering av lokal personal, löner, anställningsvillkor och administ
ration måste förbli en angelägenhet för den lokale chefen. Det är viktigt 
att från böljan hamna på rätt nivå när det gäller långsiktiga åtaganden 
som anställningskontrakt, pensionsplaner och anställningsförmåner. 
Felaktiga lönelägen kan vara svåra att rätta till.

Se till att alltid engagera någon som i startfasen kan svara för den lokala 
administrationen, myndighetskontakter, rekryteringsarbete mm.

De allra första rekryteringarna till en ny verksamhet är kritiska och 
svåra. Dessa nya medarbetare skall ha kapacitet att växa med bolaget 
och snabbt kunna bredda sitt ansvarsområde. Den som rekryterats 
som specialist kan inom kort ha fått arbetsledaransvar och nya 
uppgifter. Att fastställa potential, anpassningsförmåga och ambitio
ner vid rekryteringstillfället kan därför bli avgörande för företagets 
tidiga utveckling. Har dessa medarbetare rätt profil kommer de i sin 
tur att rekrytera och utveckla goda medarbetare. Svårigheten består 
i att identifiera dem och därefter övertyga dem att ta anställning i ett 
företag som knappt startat och kanske är helt okänt på den lokala 
marknaden. Var omsorgsfull i urval och tag all den tid som behövs 
för dessa första rekryteringar. Vad det egentligen handlar om är att 
sätta standarden på den nya verksamheten.

Där förutsättningar finns kan en eller flera utsända medarbetare - inte 
nödvändigtvis från Sverige - stötta det nya bolaget i etableringsfasen 
och underlätta kommunikationen med moderbolaget. När Astra star
tade sin forskningssatellit i Montreal togs en av de seniora cheferna 
från hemmaorganisationen över till Canada för att under något eller 
några år vara den externt rekryterade forskningschefens stöd. Hans 
roll är inte enbart att medverka i rekrytering och det löpande arbetet, 
uppgiften är också att bidra till att bygga en Astra-kultur och integrera 
enheten i Astra-organisationen.



Personalplanering och Management Review_____________

När personalchefen hämtade andan efter att ha talat sig varm för 
koncernens behov att få tillgång till de bästa lokala krafterna för 
utlandsstationering böjde sig bolagschefen fram, gned tummen och 
pekfingret mot varandra och frågade: ”And what’s in it for me?” Det 
är en rimlig fråga och kräver ett svar.

Om personalplanering är svårt redan hemmavid blir den inte lättare 
när den skall gripa över bolagsgränser och nationer. Det räcker inte 
med att någon säger att personalplanering och utveckling av bra 
chefer för koncernens behov är viktigt. Det krävs engagemang från 
ledningens sida. Att sätta mål, mäta och bedöma goda insatser 
fungerar även inom personalområdet.

”... we still have a consistent and longstanding policy when it comes to one 
thing: the importance of managing people rather than simply analyzing 
problems.” (Floris A Maljers, Co-chairman and CEO of Unilever)

Den chef som är skicklig att utveckla sina medarbetare och släppa 
iväg dem till nya uppgifter upptäcker två saker: Han blir belönad av 
organisationen, och de duktigaste och utvecklingshungrigaste med
arbetarna söker sig till honom. För där kan man växa och gå vidare. 
Kanske duger det som svar på bolagschefens fråga.

För att stödja processen och skapa systematik i ledarplanering och 
ledarutveckling genomförs i vissa företag en årlig genomgång - 
Management Review - av ledarresurserna i respektive enhet.

Agenda för Management Review: 

Personalkonsekvenser av förändringar i verksamheten 

Ledarresurser

— kvantitet
— kvalitet
— potential

Kandidater för utlandstjänster 

Ledarplanering

— ersättarplaner
— rekryteringsplaner
— pensioner och andra avgångar

Utvecklingsaktiviteter



Underlag för en sådan genomgång kommer bl a från planerings- och 
utvecklingssamtalen, där medarbetarens långsiktiga utveckling dis
kuteras. Eventuellt intresse för utlandstjänst måste vidarebefordras.

Det är vanskligt att ägna sig åt en traditionell ersättarplanering med 
dagens höga förändringstakt i organisationen. Likväl är det en akti
vitet som kommer att avslöja ett antal brister och tvinga fram vissa 
ställningstaganden. I figur 8.1 visas ett exempel på hur ersättarpla
nering kan se ut.

NUVARANDE BEFATTNINGSHAVARE

Befordringsbar till
Födelseår----------
I koncernen sedan

Namn----------------

Befattning----------
ERSÄTTARE

1. Namn och___
befattning

2. Namn och 
befattning

3. Namn och___________
befattning LZHZZ_______________________

Minst ett förslag till ersättare skall tagas utanför egen organisation.

Figur 8.1: Exempel på ersättarplanering

Den största begränsningen för en framgångsrik internationalisering 
av företaget är i allmänhet inte bristen på kapital. Det är bristen på 
erfarna och lämpliga chefer för internationella uppgifter. Internatio
nellt framgångsrika företag har lärt sig

- att den högsta ledningen måste spela en central roll i planering och 
utveckling av internationella ledare

- att lita på en central personalpolitik på detta område

- att rekrytera ledarresurser från alla delar av organisationen

- att identifiera kandidater för internationellt arbete tidigt i deras karriär.

Befordringsbar, när
(0=Nu, 1=inom 1 år, 2=inom 2 år, 
3=på längre sikt)

I nuvarande befattning sedan
Utbildning
Prestation

Befattningsklass

Befordringsbar, när 
Data som ovan



I nedanstående bild sammanfattas de viktigaste begreppen och sam
banden.

Utvecklings
aktiviteter

Rekrytering 
och urval

- On-the-job-träning 
■ Job rotation
- Projekt

- Intem utbildn.
- Extern utbildn.
- Utlandsjobb

Internt
Externt

Figur 8.2: Ledarplanering

Urval och utveckling__________________________________

Vid rekrytering till en utlandsbefattning måste mer än yrkesmässig 
skicklighet bedömas.

I vissa länder är förmågan att agera socialt och få kontakt med 
människor viktigare för framgång än resultatorientering och högt 
tempo. Har kandidaten den flexibilitet och det tålamod som krävs? 
Finns stabiliteten för att klara de stora påfrestningar och den osäker
het man utsätts för när en ny verksamhet skall etableras?

Språkkunskaper eller förmåga att utveckla en mer auktoritär ledarstil 
kan vara avgörande urvalskriterier i andra fall.

Varje lyckad rekrytering förutsätter därför att kunskapskrav, erfaren- 
hetsbakgrund och personlighetsprofil är kända.

Personalfunktionen spelar en viktig roll genom att lyfta fram de 
ytterligare krav som ställs för utlandstjänst. Linjechefer har en ten
dens att främst se till teknisk kompetens vid urvalet och undervärdera



de kulturella skillnader medarbetaren skall brottas med i sin nya 
miljö. Individens oförmåga att anpassa sig till en ny kultur är den 
vanligaste orsaken till misslyckade utlandsplaceringar.

Till yttermera visso rekryteras i normalfallet en hel familj. Därför 
skall också den intervjuas och informeras. Listan över frågor att 
diskutera är lång, men åtminstone två frågor måste behandlas ordent
ligt. Den ena är den medföljandes arbete i hemlandet och hur problem 
i samband med en flerårig frånvaro kan lösas. Den andra är barnens 
skolgång. Om inte hela familjen accepterar tanken på att bo i utlandet 
under några år bör varningssignal hissas. Familjer som har allvarliga 
problem, eller där man kan misstänka missbruk, skall aldrig skickas 
ut. Att sända ut medarbetaren ensam är endast undantagsvis en 
lösning. Påfrestningen på familjen blir inte mindre av att den delas. 
Är å andra sidan inställningen positiv till att bo i ett annat land och 
möta en främmande kultur, kan upplevelsen vara mycket berikande 
för alla parter. Inte sällan har grunden lagts för förnyad utlandstjänst.

Det är också ett av skälen för att tidigt skicka ut yngre medarbetare. 
Rörligheten är hög innan familjen blivit stor. Det är lättare att bryta 
upp innan man kommit längre i karriären, och medföljande part kan 
fortfarande se studier som en alternativ sysselsättning under utlands
vistelsen.

Ett avgörande skäl är dock att det krävs tid att utveckla internationell 
kompetens. Några utlandsstationeringar, gärna inom skilda funktio
ner, med mellanliggande tjänstgöring i hemmaorganisationen täcker 
många år i en personalutvecklingsplan. Utvecklingsaktiviteterna syf
tar inte enbart till att skapa en pool av erfarna medarbetare för 
utlandsjobb. För ett företag där en stor del av verksamheten är 
internationell bör också många medarbetare ha internationell erfa
renhet. Globala produkter och tjänster utvecklas bäst av organisatio
ner med globala erfarenheter.

”Companies need to stay in touch with local tastes, so they need executives
who can think big while understanding local nuances. ”

Företagskultur och nationell kultur___________________
"We all live under the same sky - it’s just our horizons that are different.”

Den svenske personalchef som översätter materialet för planerings- 
och utvecklingssamtalet, vilket fungerar så bra hemma, och skickar



ut det till dotterbolagen kommer att möta några rejäla överraskningar. 
Det är inte bara chefen i det japanska bolaget som ställer sig frågande 
inför nyheten från Sverige. Inte heller i Tyskland, Frankrike eller 
Grekland kommer det att tillämpas som tänkt. Och i det amerikanska 
bolaget har man redan sedan länge ett system för ”performance 
appraisal”, som är långt mer sofistikerat än något svenskt.

Här har han förväxlat mål och medel. Om syftet är planering och ökad 
kommunikation i organisationen, skall det budskapet förmedlas och 
system för uppföljning införas. Men hur det skall gå till är en lokal 
fråga. Skillnader i kultur och tradition medger inte likriktning.

Den japanske chefen får feedback och utvecklar relationen med medar
betarna genom ”after-office-hours-drinking”. Förändringsarbetet börjar 
i gruppen och påverkar därefter individen. Vårt angreppssätt är det 
omvända, och därför är inte våra erfarenheter generellt överförbara. Men 
vi kan sätta mål och mäta resultat oavsett system.

”What gets measured gets done. ”

”Corporate guidelines” - regler och rutiner som skall tillämpas lika 
i alla delar av organisationen - bör begränsas till frågor där enhetlig
het verkligen är nödvändig. I övrigt skall friheten vara stor att finna 
lokala lösningar på lokala problem. Snabbhet och flexibilitet på 
marknaden skapas i allmänhet inte genom koncemövergripande 
regler. Tvingande regler kan utlösa rituella regndanser i de lokala 
bolagen för att tillmötesgå önskemål från huvudkontoret. Men det är 
sällan man tror att de verkligen framkallar regn.

Geert Hofstede och Fons Trompenaars är två holländska forskare 
som var för sig utvecklat teorier om kulturella skillnader. Genom 
egna praktiska erfarenheter från internationella företag har de skapat 
modeller som underlättar förståelsen för varför människor i skilda 
kulturer agerar på olika sätt.

Medarbetare i utlandstjänst och andra med internationella kontakter 
kommer att göra ett bättre arbete och mera sällan trampa fel, om de 
lärt sig något om vad som är typiskt för andra kulturer och hur det 
styr sättet att organisera arbetet.

Eftersom goda förhandlingsresultat blir bättre om man kan sätta sig 
in i motpartens förhandlingssituation, kommer den som vet något 
mer om andras kulturer att få ett övertag.



”I don’t understand you, you don’t understand me. What else do we have
in common?”

Även kulturer som till det yttre skiljer sig mycket åt, som t ex den 
japanska och den svenska, kan ha många gemensamma drag. Japan
ska och svenska chefers förmåga att ta ansvar, driva frågor, delegera 
och agera långsiktigt placerar dem i täten på listan över tjugotalet 
länder som studerats. I andra avseenden representerar våra kulturer 
var sin ytterlighet.

Ett stort svenskt företag sände över en av sina bästa chefer för att leda 
utvecklingsavdelningen i det förvärvade amerikanska bolaget. Han 
klarade aldrig av att styra arbetet, och det var en missmodig man som, 
långt innan kontraktstiden gick ut, togs hem igen till moderbolaget. 
Om någon hade förklarat för honom vad en effektiv managementstil 
i USA kräver, och prövat om han var villig att göra den nödvändiga 
anpassningen, hade mycket tid, pengar och motivation kunnat sparas. 
Risken att bli blind för skillnaderna är större, ju närmare vi tycker 
oss stå den andra kulturen.

Att tillsammans med dotterbolagets personal gå igenom likheter och 
skillnader mellan koncernens eller moderbolagets kultur och den 
nationella kulturen, är ett effektivt sätt att öka förståelsen för varandra 
och underlätta umgänget. Det tvingar dessutom företaget att definiera 
de värderingar som varit viktiga för framgång och som man därför 
kanske inte skall ge avkall på - ens i andra länder. När de bästa 
egenskaperna ur respektive kultur tas till vara kan man skapa en 
starkare enhet.

När Astras VD i det relativt nybildade ungerska bolaget genomförde 
en sådan övning, fann hon att den ungerska personalen ville profilera 
bolaget mycket mer som ett Astra-bolag med svenska värden än som 
ett typiskt ungerskt. Medarbetarna var övertygade om att det var en 
fördel att i marknaden uppfattas som annorlunda. Den insikten fick 
henne att ompröva planerna för organisationsutveckling.

Det utländska eller främmande kan i vissa länder skapa intresse för 
produkten och underlätta rekrytering av medarbetare, medan det i 
andra länder, t ex Frankrike, skall tonas ned. Var man skall sträva att 
lägga sig på skalan från en typisk nationell kultur till en stark 
koncernkultur, och därmed ofta avvikande från lokala mönster, styrs 
av många faktorer. Någonstans på skalan finns en punkt som är 
optimal för att få verksamheten så effektiv och lönsam som möjligt.



Konsten är att finna den, och det arbetet måste ske på plats och med 
engagemang från den lokala personalen.

Det finns instrument utvecklade för att göra analysen och välja 
placering av bolaget på skalan.

På en annan nivå kan kulturella skillnader observeras mellan skilda 
funktioner i ett och samma bolag. Sättet att tolka verkligheten och 
lösa problem skiljer sig väsentligt åt mellan t ex marknadsföring, 
produktion, forskning och personalfunktion.

Försiktighet måste därför iakttas när man talar om kulturella skillna
der och likheter. Det torde vara enklare att med framgång flytta en 
tekniker mellan olika fabriker inom samma koncern än att få en 
marknadsförare att lyckas i ett dotterbolag i ett annat land.

En praktisk definition av begreppet kultur är: kultur är det sätt på 
vilket en grupp människor löser problem. En viss ödmjukhet och 
öppenhet för nya lösningar är en förutsättning för organisatoriskt 
lärande. Processen är inte helt smärtfri. Men det är ju för att vi alla 
är så olika som vi har så mycket erfarenhet att byta med varandra. 
Skillnader i värderingar blir berikande om vi betraktar dem som 
komplementära mer än som motsatser.

”Det finns inga universella svar men det finns universella problem eller 
dilemman, och det är där vi alla måste börja.” (Fons Trompenaars)

Några avslutande råd__________________________________

- Börja internationaliseringen på hemmaplan. Organisationen mås
te ha beredskap för och kunskap om internationella kontakter.

- Innan utlandsetableringen startas: Se till att det finns någon som 
kan göra jobbet!

- Köp kunskap externt, tills egen hunnit utvecklas. Chansa inte i 
personalfrågor. Misstag är kostsamma.

- Bestäm vilka personalfrågor som skall hanteras centralt och vad 
som kan beslutas lokalt. Delegera så långt möjligt.

- Ägna tid och omsorg åt rekryteringsfrågor. Formulera absoluta 
krav och kompromissa inte. ”When in doubt, don’t employ!”

- Analysera för- och nackdelar med att använda utlandsanställda.



Utlandsanställningar är dyra. Men kostnaden att inte ha rätt per
sonal på plats kan vara ännu högre.

- Skicka ut de bästa medarbetarna oavsett varifrån de kommer i 
organisationen. Försök aldrig att exportera problemen.

- Möt familjen. Informera och förbered den. Ge språkutbildning 
och interkulturell träning.

- Internationalisering av personal tar tid. Det är aldrig för sent att 
börja. Sänd ut de unga.

- Ledningens engagemang är avgörande för att internationellt per
sonalarbete skall ha framgång. Inför ”Management Review”.

- Utveckla förmågan att arbeta interkulturellt genom internationell 
utväxling av medarbetare.

- Tag in ”utlänningar” i den svenska delen. ”/ live in a world of my 
own, but visitors are always welcome. ”
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Distributionscentra Europa 9
av Göran Liljegren, MTC

Förändringsarbete - konsekvenser______________________

En traditionell syn på distributionen i Europa har varit att arbeta med 
egna säljbolag eller distributörer som representanter för företagen på 
en lokal marknad. För att marknaden skall få vad den efterfrågar inom 
en rimlig tid har lagerpunkter byggts ut vid varje knutpunkt både hos 
säljbolag, distributörer och återförsäljare. För att vara flexibel har 
också ett eller flera centrallager byggts upp, liksom lager i anslutning 
till fabrik.

Under 1980-talet har kapitalbindningen och höga distributionskost
nader från fabrik till slutkund (market & administration) fokuserats. 
I flera av våra svenska industriföretag har projekt som från början 
startats som rationaliseringsprojekt lett till marknadsrelaterade kon
cept som Daglig Direkt Distribution (DDD). Det har lett till utveck
lingen av s k distributionscentra, ofta med en geografisk placering 
mitt i Europa och med en radie till kunden som innebär leveranstider 
på 24 till 72 timmar. Dessa förändringsprocesser har fått interna 
konsekvenser i hela värdekedjan från kund till produktionsenhet. 
Denna utveckling har varit möjlig genom att utnyttja informations
teknologin på ett sådant sätt att avståndet i tid och rum har kunnat 
minskas.

Detta kapitel argumenterar för att denna förändringsprocess inte kan 
ta några genvägar - den tar tid och kraft och innebär att företagsled
ning och medarbetare ställs inför krav på stor förändringsförmåga. 
Kapitlet bygger på Atlas Copco Tools1 erfarenheter av förändrings

1 Kapitlet har kommit till genom samtal mellan Gösta Henningsson, logistikchef på ACT, Lasse 
Larson, ansvarig för ACTs logistikcenter i Belgien och Göran Liljegren, chef för Stiftelsen 
Marknadstekniskt Centrum. Ekon lic Anna Nyberg, Handelshögskolan i Stockholm, har bidragit 
med researcharbete.



arbete men diskuterar framför allt tänkbara konsekvenser som karak
teriseras av att dessa distributionscentra i framtiden kan utgöra 
växelsystem för olika marknadssystems varuförsörjning. Att komma 
med ”sina” produkter i ett sådant växelsystem kan för ett företag 
innebära att omedelbart nå Europas potentiella kunder inom ett 
segment. Det får konsekvenser för säljbolagets roll och påverkar 
dagens distributionssystem.

Atlas Copco Tools_____________________________________

Atlas Copco Tools (ACT) är ett av fem bolag inom Affärsområde 
Industriteknik som tillverkar handhållna verktyg, såväl el- som tryck- 
luftsdrivna verktyg. ACT har en god lönsamhet och är ett av de mer 
framgångsrika bolagen inom Atlas Copco-gruppen. Inom sitt område 
är ACT ledande och räknas som branschens mest innovativa företag 
(1994).

1980 gick Atlas Copco Tools med förlust och konernledningcn 
ifrågasatte bolagets verksamhet. Företaget kännetecknades då av



dålig lönsamhet - med ett stort antal produkter och produktvarianter 
till ett stort antal branscher. Flera av de branscher som ACT var 
fokuserad på, t ex varvs- och gjuteriindustrin, hade eller genomgick 
stora förändringar. Produkterna var helt baserade på tryckluft. Före
tagets produkter tillverkades i sex produktionsenheter i Sverige, 
Danmark och Finland med ett stort antal underleverantörer samt 
försäljningsbolag i femtio länder.

Fabrikslager vid varje produktionsenhet, tre centrallager och ett eller 
flera lokala lager i varje land innebar en hög kapitalbindning motsva
rande omkring 60% av försäljningen 1980. Ledtiden från produktio
nen var 16-20 veckor. Produktionen styrdes av prognoser från sälj- 
bolagen, som fyra gånger per år sammanställdes av huvudkontoret. 
Flexibiliteten i produktionen var låg och säljbolagens prognoser 
stämde dåligt med utfallet.

Företagsledningens analys i början på 1980-talet pekade på två stora 
problem:

1. Bearbetning på för många och felaktiga avsättningsmarknader

2. Hög kapitalbindning och låg intern effektivitet.

Fokusering på morgondagens kunder___________________

Företagsledningens strategiska arbete utmynnade i början av 1980- 
talet i en fokusering på tre strategiska marknader: bilindustrin, flyg
industrin och vitvaruindustrin. Den ökade fokuseringen ledde till att 
sortimentet kunde begränsas, samtidigt som behovet av nya produk
ter för att kunna tjäna de utvalda marknaderna snabbt visade sig. För 
att rätt produkter skulle kunna utvecklas krävdes ett nära samarbete 
med kunderna.

Utvecklingen ledde till att flera produktionsenheter lades ned. I 
mitten på 80-talet var produktionen helt koncentrerad till Tierp och 
Skara. Skara blev också lokaliseringsorten för det enda centrallagret. 
En serie av många års dålig lönsamhet hade 1983/84 ersatts av en 
hygglig vinst. Omstruktureringen innebar en ökad insikt om behovet 
av en ökad flexibilitet i produktionen och en ökad fokusering på 
logistik- och distributionskostnaderna.



Fokus på logistik- och distributionssystemet_____________

För att få fram hela förklaringen till divisionens positiva lönsamhets
utveckling måste vi vända blicken till ett annat område, nämligen 
distributionssystemet. En av de absolut viktigaste åtgärderna man 
gjorde inom ACT var en genomgripande översyn av logistik- och 
distributionssystemet.

Den första nödvändiga strukturrationaliseringen hade tydligt visat på 
att säljbolagens prognoser inte bara ledde till att fel produkter tillver
kades, utan också att flera lagerpunkter bildades för att kompensera 
osäkerheten i prognoserna. Konsekvensen blev att av vissa produkter 
såldes alldeles för litet under perioden, medan andra produkter 
efterfrågades i större omfattning än vad som prognostiserats. Följ
aktligen växte lagren för ”fel” produkter, medan en brist uppstod för 
”rätt” produkter.

En vision, som ACT-ledningen tidigt jobbade efter, var att försöka 
vända hela systemet från ett ”push”-system till ett ”pull”-system, där 
marknaden tydligare skulle styra produktionen. Det innebar att hela 
flödet från marknadens köpsignaler till att produktionen tillverkade 
rätt produkter måste integreras. Distributionssystemet fick inte börja 
vid fabriksporten utan måste innehålla hela värdekedjan av informa
tion och varuflöde från slutanvändare och kund till fabriken och 
tillbaka till kund.

En ökad flexibilitet i produktionen gick att lösa genom att utnyttja 
befintlig maskinpark på ett effektivare sätt men också investera i nya 
maskiner med ökad flexibilitet. Svårare var det att komma åt säljbo
lagens tradition att bygga upp egna lager för att kompensera svårig
heten att göra riktiga prognoser.

1986 var värdet på varor och reservdelar hos säljbolagen i Europa 
nästan 60 milj SEK. Här mötte man kanske den svåraste nöten att 
knäcka, nämligen attityden till att bygga upp lager som ett uttryck 
för hög servicenivå till kunderna.

Under denna period genomgick Atlas Copco som grupp en utveck
ling där affärsområdena i allt högre utsträckning ville ”dedicera” sina 
säljresurser i respektive säljbolag, i vissa fall starta egna säljbolag för 
att ge sin affär tillräcklig uppmärksamhet. Atlas Copco Tools startade 
tidigt ett eget säljbolag i Tyskland i syfte att bygga upp en organisa
tion som var helt anpassad för ACT-kundemas behov.



1985 såg distributionsstrukturen inom ACT ut på följande sätt:

Figur 9.2: ACTs distributionsstruktur 1985

ACT fanns i mitten av 80-talet representerade genom egna säljbolag 
i 15 länder i Europa. På vissa marknader sålde man förutom genom 
egna säljbolag även genom fristående distributörer.

Säljbolagen var självständiga juridiska personer i de respektive län
derna och fakturerade själva sina kunder. I ursprungsläget hade de, 
liksom distributörerna, egna lager.

Varu- och informationsflödet mellan kund och produktion kunde 
schematiskt beskrivas enligt följande figur:



Varje ”fjäder” (enligt figur 9.3 på föregående sida) motsvarade en 
lagerpunkt. En order som inte kunde expedieras skickades vidare till 
nästa lagerpunkt. Anta att en kund hos den lokala återförsäljaren 
beställde en vara som inte fanns i lager. Ordern gick först från 
återförsäljaren (ÅF) vidare via distributören (Distr) till det lokala 
säljbolagets lager (SB) till regionlagret (RL), och sedan vidare via 
centrallager (CL), fabrikslager (FB) och mellanlager (ML) till pro
duktionen (PROD). På alla dessa platser fanns alltså större eller 
mindre lager. Totalt hade man vid denna tidpunkt en lagerhållning 
på 35% av omsättningen. Förutom att den här typen av lagerhåll- 
ningsgrad var förknippad med relativt stora kostnader, så tog det ju 
en betydande tid att få fram leveransen till kund. Dessutom förstärk
tes alla förändringar i efterfrågan - genom alla led i kedjan - så att 
fabriken vid varje ordertillfälle satte igång att producera på tok för 
mycket.

Det ursprungliga målet med den stora mängden decentraliserade 
lagerpunkter var att öka tillgängligheten och att möjliggöra produk
tionsekonomi genom långa serier. De verkliga effekterna blev i stället 
att företaget hade mycket stora kapitalkostnader för lagerhållna varor 
och att man trots detta hade en mycket dålig leveranssäkerhet och att 
produktionen blev dåligt anpassad till faktiska efterfrågemönster, 
genom de förvridningar av efterfrågebilden som uppstod på vägen 
genom lagerleden.

Effektiviseringar i distributionssystemet - den första 
vågen________________________________________________
Den första rationaliseringen ägde rum i huvudsak under 1987-89 och 
var inriktad på en effektivisering av varu- och informationsflödet. 
Den viktigaste åtgärden var att få bort alla de decentraliserade 
lagerpunkterna. Den vision av varu- och informationsflödet, som 
företagsledningen arbetade med under den första vågen, framgår av 
följande figur.



Visionen byggde på att uppnå den kortast möjliga vägen mellan kund 
och produktion på ett sådant sätt att produktionen själva omdelbart 
skulle ”höra en klocka klämta” utanför fabriken när kunden gjorde 
beställningen.

Den formella organisationsstrukturen förändrades inte, utan man 
behöll de 15 säljbolagen inom Europa. Fortfarande förekom försälj
ning via fristående distributörer. Däremot förändrades varu- och 
informationsflödets väg mellan kund och produktionsenheten suc
cessivt. Inget av säljbolagen har i dag (1994) egna lager, utan alla 
leveranser sker via centrallagret. Centrallagret flyttades 1992 från 
Skara till Belgien. Centrallagret håller mellan 0,7 och 1,2 veckors 
produktion i lager av frekventa produkter och reservdelar.

Det kan tyckas paradoxalt att systemet höjt leveranssäkerheten. 
Effekten kan inte enbart förklaras av centraliseringen i sig. Det nya 
systemet är bättre anpassat till dagens situation inom såväl trans
port- som informations- och produktionsteknologi. Det hade inte 
varit möjligt att uppnå dessa resultat utan de framsteg som gjorts 
inom informationsteknologin, genom att flexibel produktionstek
nologi minskar betydelsen av långa serier, och genom att transport -

DDD

Figur 9.5:ACTs logistik- och distributionsstruktur 1988



tiderna kortats. Inom det gamla systemet hade allt fler lagerpunkter 
byggts upp för att kunna upprätthålla en rimlig leveranssäkerhet trots 
långa serier och långa transporttider. Dessutom hade det varit svårt 
att med konventionell teknologi hantera de stora varuflöden som i 
dag hanteras av centrallagret.

Effektiviseringar i distributionssystemet - den andra vågen

En stor fördel är systemets möjlighet att hantera stora varumängder. 
Det innebär att ACTs verksamhet bara till en del utnyttjar systemets 
kapacitet.

Framgången med effektiviseringen men också en tydligare fokuse
ring av affären - kunder och produkter - ledde till flera förvärv inom 
Atlas Copcos Affärsområde Industriteknik:

- 1987 förvärvades det amerikanska företaget Chicago Pneumatics

- 1989 förvärvades det franska företaget Georges Renault

- 1990 förvärvades det brittiska företaget Desoutter.

Det innebar att Affärsområdet Industriteknik inom Atlas Copco blev 
ett fler-varumärkes-företag med konkurrens på de lokala marknader
na - men med stora potentiella synergier inom FoU, produktutveck
ling och på distributionsområdet.

Under 1992 förvärvade Atlas Copco AEGs elverktygsrörelse. AEGs 
verksamhet har helt integrerats med ACT, distributionen sker i dag 
via centrallagret i Belgien.

I och med förvärvet av AEG påbörjas den andra vågen av effektivi
seringar av distributionssystemet. Målet för denna var att uppnå ett 
bättre kapacitetsutnyttjande genom att låta detta befintliga system ta 
hand om ytterligare varuflöden.

Från och med hösten 1993 har ACT lagt ned det egna lagret i USA. 
Det innebär att även den amerikanska marknaden tar sina leveranser 
från centrallagret i Belgien - med direkt distribution till kunden och 
den därmed förbättrade leveranssäkerheten.

Det är viktigt att poängtera att ingen av dessa effektiviseringar 
påverkade den formella organisationsstrukturen, alltså vilka företag 
som ingår i distributionssystemet. Fortfarande säljs såväl ACTs som 
AEGs produkter av samma kanaler som tidigare. Det är endast varu-
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Figur 9.6: Atlas Copco Tools logistikcenter

och informationsflödena som förändrats och går andra vägar i den 
nya distributionsstrukturen.

Tidigare plockade och packade varje lands säljbolag försändelserna 
för vidare transport till distributör eller slutkund. Faktureringen 
skedde från respektive säljbolag.

I dag levereras varorna direkt från centrallagret till slutkund tillsam
mans med en följesedel utskriven med det lokala säljbolagets iden
titet och språk.

Åtta lärdomar av Atlas Copcos förändringsarbete________
1. Fokusering på kostnader kan inte ske utan fokusering på affären!

Beskrivningen av förändringen inom Atlas Copco Tools kan vid 
första anblicken betraktas som en fokusering på inre effektivitet. 
Utan en rejäl genomlysning av affären och i ACTs fall en kraftig 
förändring av inriktning av verksamheten hade den ”första struk
turomvandlingen” inte skett.



2. Varje affär måste få tillräcklig uppmärksamheti

ACT dominerade inte verksamheten inom Atlas Copco och fick 
i början av 1980-talet därmed inte den uppmärksamhet i den egna 
organisationen som krävdes för att utveckla affären. Att argu
mentera mot alla indirekta kostnader som inte direkt var relate
rade till den egna affären var en viktig uppgift i det interna 
arbetet.

3. Om en affär kräver ny inriktning - kohandla aldrig med den nya 
inriktningen!
En av framgångsfaktorerna i ACT-fallet var en tydlighet mot de 
nya affärssegmenten, som innebar att även produkter som visade 
lönsamhet men inte var riktade mot de nya segmenten togs bort. 
Detta bidrog också till att den första fasen - från sex fabriker till 
en - kunde genomföras.

4. Visionen viktigare än teknologin!
När visionen om ett snabbare distributionssystem utvecklades - 
som innebar en intregrering av hela värdekedjan från kund till 
produktion - fanns inte teknologin färdigutvecklad. Produk
tionsteknologin har under tiden utvecklats mot flexiblare maski
ner. Informationsteknologin som gjorde det möjligt att kom
municera centralt/decentralt fanns inte heller färdigutvecklad. 
Visionen var att skapa ett så ”rakt flöde” som möjligt från 
råmaterial till kund! Att låta den faktiska efterfrågan i form av 
kundorder styra alla aktiviteter med korta ledtider.

5. Kontrollera flödet genom att mätal
Som vid alla förändringsprocesser handlar det om att förändra 
attityder. Att från en liten skara troende öka skaran av troende: 
”Jag tror inte på det, förrän jag ser det med egna ögon.” Det 
innebär att man snabbt måste kunna visa vad man vill. Att 
konstruera nya nyckeltal som beskriver det nya är viktigt.

6. Utan lönsamhet får man inte fortsätta i längden!

Problemet i grunden var ett lönsamhetsproblem. Vill man pröva 
något nytt måste man visa att det nya inom en rimlig tid leder till 
förbättrad lönsamhet. Utan att snabbt få lönsamhet hade man inte 
fått förtroende att förvärva nya bolag.

7. Dedicera säljresurserna!

En viktig grundförutsättning var att förändra attityderna i säljbo-



lagen. Att minska avståndet mellan huvudkontoret och säljbola- 
gen. Att kunna visa att man tjänar pengar på ACTs produkter och 
att produkterna uppskattas hos kunderna är ”A och O”. Det 
kräver stor närvaro ute i bolagen. Att visa med goda exemplets 
makt hur man successivt får en organisation in på samma spår. 
En grundförutsättning för att visionen skulle fungera var att 
närkontakten med marknadens behov ökade.

8. Alla prognossystem ger upphov till att man tillverkar fel saker!

Frågan är bara - hur mycket och hur ofta? En central punkt i 
ACTs förändringsarbete var att förändra synen på prognoser. 
Historiken ger ofta en bättre bild av framtiden än spekulationer 
om utvecklingen. Gör man dessutom prognoser på flera nivåer 
ökar inte kvaliteten. En annan erfarenhet från ACT är att ju längre 
ledtiderna var, desto större blev avvikelsen mellan prognos och 
utfall - med resultatet stora lager och dålig kundservice.

Det framtida distributionssystemet - den tredje vågen

Exemplet Atlas Copco Tools visar på en drygt tioårig förändrings
process, som lett företaget från att ha varit ett teknik-(tryckluft) och 
produktionsinriktat företag till ett företag med en stark marknadsfo- 
kusering med tydliga strategiska kunder, där leveransäkerhet fått 
större betydelse; där kostnader för marknadsföring och administra
tion varit för höga i förhållande till värdet av produkterna och där 
förändringarna lett till ett kostnadseffektivt logistik- och leveranssys
tem för industriella kunder i hela Europa.

Vi noterade tidigare i kapitlet att när väl investeringarna är gjorda i 
systemet så finns det också en ”överkapacitet”. I dag är logis
tikcentret i Belgien ett kostnadsställe inom Affärsområde Industri
teknik. Nästa steg har redan tagits genom att låta de konkurrerande 
varumärkena inom gruppen utnyttja logistikcentret.

Tanken är inte långt borta då vi kan tala om ”scale of economics” i 
distributionen snarare än i produktionen. Hur många logistiksystem 
kan de europeiska kunderna tänka sig att vara uppkopplade till? 
Lägger vi därtill ett positivt scenario över EUs utveckling - med den 
europeiska gemenskapen, fri handel med varor, pengar och informa
tion över gränserna - är tanken inte långt borta från ett europeiskt 
transaktionsväxelsystem, där andra produkter än enbart Atlas Copco 
Tools kan ingå. Ett system där ett företag utan egen säljorganisation



i de europeiska länderna snabbt skulle kunna nå rätt kundgrupper 
utan stora exportansträngningar och dyra marknadsinvesteringar.

Öppnandet av den ”europeiska gemenskapen” kommer på sikt att 
innebära att ländernas distributionssystem likriktas och blir färre. Det 
innebär att kostnaderna för distribution i förhållande till leverans
säkerhet kommer att utgöra en viktig konkurrensfaktor.

Några tänkbara utvecklingslinjer_______________________
1. Ett antal europeiska varu- och informationstransaktionsväxlar 

för industrin utvecklas och ersätter/kompletterar den lokale gros
sisten i ett land.

2. Det traditionella säljbolaget behöver inte längre någon egen 
administration utan övergår till att bli sales-unit med direktkom
munikation med logistikcentret.

3. Logistikcentret får ökad makt genom allt större förmåga att följa 
utvecklingen och se trender.

4. De direkta investeringarna för att på organisk väg söka tillväxt 
genom en internationell expansion skulle inte behöva betyda en 
lika stor inträdesbarriär som tidigare. Kundernas tillgång till flera 
produkter skulle öka och i detta skede innebära en ökad konkur
rens.



Kontraktsstrategi - Optimal 10 
juristmedverkan och sambandet 
mellan ekonomi och juridik
av Johan Lagercrantz, Institutet för Utländsk Rätt AB

Alla behöver kunna kontraktsjuridik___________________
Vid kontraktsförhandlingar tenderar allt för många juridiska lekmän 
att behandla ekonomi och juridik som olika sektorer, åtskilda genom 
vattentäta skott. Hur ofta har inte affärsmannen vid slutet av en 
förhandling förkunnat: ”Ja, då är vi överens. Låt oss nu kalla in 
juristerna som får klä’ vår överenskommelse i juridisk språkdräkt.” 
Ett sådant uttalande avslöjar att man inte kommit till insikt om 
sambandet mellan ekonomi och juridik.

Den förhoppningsfulle förhandlaren fokuserar ofta sin uppmärksam
het alltför ensidigt på pris, kvalitet och leveranstid och behandlar 
därvid övriga kommersiella villkor som sekundära. Tyvärr bidrar 
denna skevhet ofta till att projektet blir ett ekonomiskt misslyckande, 
trots att företaget har erforderlig kompetens för att klara av de 
tekniska kraven. Nu nämnda brister beror delvis på att jurister i vårt 
land traditionellt spelat en undanskymd roll i såväl uppläggning av 
affären som genomförandet av förhandlingen - åtminstone i små och 
medelstora företag. Givetvis kan ju dessa kategorier av företag inte 
ekonomiskt motivera anställning av en jurist på heltid eller inrättande 
av en egen juristavdelning. Likväl vill jag med denna framställning 
påvisa, att även andra företag än de stora exportjättama har åtskilligt 
med pengar att tjäna på en genomtänkt kontraktsstrategi och optimal 
användning av jurister, när man temporärt anlitar en sådan.

Läsaren kan vid det här laget undra vilken grund jag har för mina 
kategoriska påståenden. Efter elva år som bolagsjurist i företag med 
olika storlek (ABB, Kanthal, Sandvik) samt dessförinnan fyra år i en 
näringslivsorganisation med huvudsakligen mindre eller medelstora



företag som klienter tycker jag mig se ett ganska tydligt mönster. De 
namngivna bolagen har alla en ytterligt stor exportandel och har 
därför konkurrerat internationellt, vilket givetvis tvingat fram en 
professionell nivå i agerandet, som är nödvändig för att man fram
gångsrikt skall kunna hävda sig på marknaden.

När det gäller juridiken handlar det om att ha en god kontraktshan- 
tering, som innebär att man snabbt och säkert kan identifiera och 
värdera de juridiska riskerna. Detta krävs för att kunna göra en total 
ekonomisk bedömning av en placerad affär. De företag som inte varit 
aktörer på den internationella scenen fortsätter i stor omfattning att 
betrakta kontraktsjuridiken som något nödvändigt ont, vilket man 
helst bör undvara ända tills tvisten är ett faktum. Men när nu mindre 
och medelstora företag i accelererande takt söker sig mot export
marknaderna tvingas även dessa företagskategorier till ett mer pro
fessionellt uppträdande vad gäller kontraktshantering.

Med den europeiska integrationen stadd i snabb utveckling tvingas 
nu alla svenska företag som vill vara med och konkurrera om 
europeiska upphandlingsuppdrag att anpassa sig till ett agerande som 
förutsätter professionalism också vid kontraktshanteringen, exem
pelvis kunskap om de spelregler som gäller för konkurrens inom 
EES-området.

Min avsikt är givetvis inte att förlora mig i en total svartmålning utan 
snarare att med hjälp av en konstruerat exempel, AB Exprimo, 
illustrera sambandet mellan ekonomi och juridik och beskriva hur 
detta företag med hjälp av en genomtänkt kontraktsstrategi får ord
ning på sin kontraktshantering och därmed kan spara betydande 
belopp.

Juristens roll_________________________________________
Av uppenbara kostnadsskäl får de flesta företag ransonera juristens 
insats och medverkan. Det är därför väsentligt att effektivisera jurist
engagemanget och optimera nyttan av utbetalade advokatarvoden. 
Om inte juristen har säte i bolagets styrelse är det därför tillrådligt att 
initialt utförligt informera denne om företagets affärspolicy, teknik
position, strategi, allmän riskbild, marknadsposition, distributions
kanaler etc - allt för att så snabbt som möjligt göra juristen till en 
insatt och kunnig samtalspartner som förstår bolagets ”själ”. Därmed 
kommer juristens tidsåtgång att bli effektiv, och man kan minimera 
”startsträckan” för framtida projekt.



Viktigt är också att juristen noggrant beskriver sin egen arbetsmeto
dik för företaget, så att lämpliga samarbetsformer kan etableras. Om 
detta förberedande arbete görs ordentligt, har en god grund lagts för 
den framtida avkastningen på ”juristinvesteringen”, vare sig det 
handlar om ett permanent eller temporärt arrangemang.

Som antytts ovan är det vanligt att juristen kallas in först när tvisten 
redan är ett faktum. Därmed får man inte tillgång till juristens 
verkliga styrka, den förebyggande assistansen som syftar till att 
undvika tvister, utan man kan bara hoppas på att juristen på något 
mirakulöst sätt skall vifta med trollstaven och eliminera en hotande 
ekonomisk förlust. Det finns tyvärr en och annan företagsledare som 
alltjämt ser juristen som mirakelmedicinen, vilken tillgrips när alla 
andra resurser är uttömda - en sådan kortsiktighet bär inte förståndets 
prägel.

I stället bör juristen konsulteras redan när det affärsmässiga koncep
tet skall diskuteras. Därefter kan han återgå till kulisserna. Varför är 
hans medverkan viktig i ingressen? Det tänkta konceptet är kanske, 
även om affärsmässigt kittlande, totalt förbjudet enligt exempelvis 
EUs konkurrensregler. I en sådan situation säger det sig självt att en 
tidig kurskorrigering innebär besparingar i både mantimmar och 
pengar. Alternativt hade arbetsgruppen fördjupat sitt engagemang 
bara för att senare - vid ett avgörande styrelsesammanträde - få det 
smärtsamma beskedet att projektet inte går att genomföra och att 
ansträngningarna därigenom varit överflödiga.

Jag vill betona att det ej är fråga om att ständigt ha juristen i släptåg, 
utan det handlar mer om väsentliga punktinsatser. En annan aspekt i 
detta sammanhang som är värd att nämna är skrivkompetensen, dvs 
förmågan att koncentrerat, entydigt och klargörande beskriva ett 
teknisk och kommersiellt sammanhang. Det är inte fråga om att 
juristen är någon sorts tusenkonstnär utan beror snarare på att han/ 
hon dagligen använder det skrivna ordet som sitt arbetsverktyg. 
Därmed utvecklas naturligen den talangen ofta mer hos jurister än 
hos andra.

Alltså bör juristen vara med när väsentliga dokument skall upprättas. 
Det behöver inte bara vara fråga om juridiska knäckfrågor utan det 
handlar snarare om att låta den formulera texten som rimligtvis borde 
göra det bäst. Denna roll som ”språkfilter” är vanlig för bolagsjuris- 
ten och fungerar utmärkt under förutsättning att ekonomerna och 
teknikerna kan delge juristen sitt budskap på ett begripligt sätt och



förklara facktermer på normalprosa. Av föregående skäl är det van
ligt att juristen anlitas som språkgranskare när det gäller innehållet i 
bolagets årsredovisning.

Det står naturligtvis klart, att juristen inte behöver anlitas för varje
handa avtal som antingen är repetitiva eller enkla standardavtal. Det 
viktiga är dock, till vilket jag återkommer nedan, att den personal 
som hanterar kontraktsfrågor har rätt insikt och vet när man skall slå 
larm till juristen. Vid avtal av mer komplex natur, t ex anläggnings- 
avtal, företagsförvärv och licensavtal, bör juristen engageras. Rätt 
använd kommer denna resurs inte bara att ha betydelse vid den 
enskilda affären utan kan också medverka till att ett juridiskt grund
kunnande sprids i företagets försäljningsorganisation. Även till detta 
återkommer jag nedan.

Sammanfattningsvis kan man då beträffande juristmedverkan sluta 
med följande paroller:

- Låt juristen i ett tidigt skede granska om det affärsmässiga kon
ceptet bär i legalt avseende.

- Utnyttja juristens skrivförmåga i för bolaget väsentliga dokument.

- En jurist som initialt och fortlöpande förses med utförlig informa
tion blir succesivt mer självgående och kommer att ”förränta” sig 
optimalt.

- Klarlägg samarbetsformer och kommunikationsvägar mellan 
uppdragsgivare och jurist.

Juristen är tveklöst ett dyrbart instrument i företagets tjänst, och det 
finns därför skäl att se till att han/hon används på ett kostnadseffektivt 
sätt - det mesta tyder på att juristens involvering i affärerna kommer 
att öka, så det är egentligen lika bra att ställa in sig på det redan nu.

Avtalsinnehåll________________________________________
Vare sig man vill det eller ej, är juridiken en del av den kommersiella 
bilden. Det existerar alltså ingen vattendelare mellan de juridiska och 
ekonomiska villkoren - de är oupplösligt sammanflätade.

Låt oss först undersöka vad det egentligen är som ingår i det vi kallar 
”avtalet”. De byggstenar som framgår av figur 10.1 på nästa sida 
utgör alla integrerade delar av avtalsinnehållet.



Tvingande
lagstiftning

Exempel:
Konkurrenslagen

Dispositiv
lagstiftning

Exempel:
Köplagen

Allmänna Särskilda
leveransbestämmelser bestämmelser

Exempel: Exempel:
NL 92, AB 92 Pris, specifikationer

Figur 10.1: Avtal

Tvingande eller indispositiv lagstiftning är regelverk som parterna 
inte kan påverka; oavsett vad parterna avtalar i det enskilda fallet så 
kan man aldrig undanröja effekterna av den tvingande rätten. Det är 
alltså någonting som parterna normalt inte skriver in i avtalet men 
ändå tvingas beakta. Exempel härpå är konkurrenslagen, konkursla
gen, lagen om avbetalningsköp och, i internationellt hänseende, EUs 
konkurrensregler och USAs antitrustregler.

Dispositiv eller utfyllande rätt är lagregler som fyller ut eventuella 
luckor som parterna lämnat när de upprättat avtalet. Exempel på detta 
är köplagen, som exempelvis supplerar i det fall parterna försummat 
att reglera påföljden vid leveransförsening i sitt mellanvarande avtal. 
Säljaren undgår inte påföljd men för att få vetskap om denna måste 
man ta reda på vad som är föreskrivet i köplagen.

Allmänna bestämmelser är i regel färdigtryckta standardavtal, vilka 
rutinmässigt används i varje enskild affär. Dessa bestämmelser är 
ofta upprättade av branschorganisationer, vilket innebär att de speg
lar den praxis som råder just i den branschen samt på ett någorlunda 
balanserat sätt jämkar ihop säljarens och köparens intressen. Detta 
skall skiljas från företagsspecifika inköps- och försäljningsbestäm-



melser, vilka naturligtvis på ett mer ensidigt sätt beaktar det upprät
tande bolagets intressen. Exempel på allmänna leveransbestämmel
ser är NL 92.

Slutligen har vi särskilda bestämmelser, som omfattar de bestämmel
ser som är unika just för den relevanta affären. Hit hör teknisk 
specifikation, pris, leveranstid, oftast betalningsvillkor och kanske 
vissa justeringar till ovannämnda allmänna bestämmelser, ”special 
conditions”.

Vad ovanstående bild vill visa är alltså att även om parterna bara har 
två av byggstenarna framför ögonen - allmänna leveransbestämmel
ser och särskilda bestämmelser - så finns det ytterligare regelverk 
som, i olika situationer, kan påverka förhållandet mellan parterna på 
ett sätt som de inte alltid har övervägt. Vid överträdelse av EUs 
konkurrensregler kan exempelvis avtalet komma att förklaras ogil
tigt.

Vad är kontraktsstrategi?______________________________

De juridiska villkoren - vare sig de återfinns bland de allmänna 
leveransbestämmelserna eller är särskilt tillfogade villkor - har i 
regel ekonomiska implikationer. Man kan lämna rena ordningsföre
skrifter därhän. Men det är alltså de övriga villkoren, kostnadsbärarna 
om man så vill, som en genomtänkt kontraktsstrategi handlar om. 
Med detta avses förmågan att identifiera och värdera de ekonomiska 
konsekvenserna av de juridiska villkoren. Tillspetsat kan man ut
trycka saken på så sätt, att det juridiska innehållet är irrelevant i sig, 
men som ”fasad” för ekonomiska konsekvenserna blir det av avgö
rande betydelse.

Juristens uppgift är just att lokalisera och lyfta fram de villkor som 
bedöms vara förbundna med ekonomiska konsekvenser. Därefter 
skall kommersiellt ansvarig personal avgöra om de utpekade avsnit
ten skall omformuleras eller accepteras. Det är naturligtvis inte fråga 
om att eliminera affärsrisker - syftet är att identifiera riskerna och 
göra en ekonomisk värdering. Den som saknar kompetensen att 
identifiera de juridiska riskerna prissätter också sina produkter på ett 
felaktigt sätt - det kommer då att saknas reserver för negativa 
överraskningar. Kvintessensen av denna tes är alltså att uppbringa en 
medvetenhet om de ekonomiska riskerna och få varningslamporna 
att tändas när det är merkostnader det är fråga om.



Hur skall det juristlösa företaget gå till väga? Som jag avser att visa 
med mitt exempel, AB Exprimo, kan man framgångsrikt kopiera det 
mer resursstarka bolagets metoder och använda dessa också i mindre 
företag. Det är först och främst fråga om att lägga fast en målmedve
ten och genomtänkt strategi, vilken naturligtvis måste ha företags
ledningens välsignelse. I annat fall blir trovärdigheten inom orga
nisationen inte särskilt stor.

Hur skall det mindre företaget få gehör för sina synpunkter när det 
konfronteras med det stora köpbolagets tuffa inköpsvillkor? Det är 
naturligtvis en utopi att det mindre företaget i alla lägen kan hävda 
sina egna kontraktsvillkor, men en genomtänkt kontraktsstrategi gör 
i alla fall att prissättningen blir riktig.

Alla kontrakt är egentligen i sig en fördelning av risker; dessa är, 
genom bestämmelsernas utformning, uppdelade mellan parterna. 
Köparen måste övertygas om att ju större kontraktskrav han ställer 
på säljaren desto högre måste priset bli, eftersom säljaren ekonomiskt 
måste gardera en farligare riskbild. Mer balanserade bestämmelser, 
och därmed lindrigare villkor för säljaren, resulterar enligt samma 
filisofi i ett lägre pris. Motsatsvis tar den oupplyste säljaren risker 
utan veta om det och är då inte heller kapabel att göra en korrekt 
ekonomisk gardering.

I nästföljande avsnitt skall jag illustrera hur en god kontraktsstrategi 
formuleras och implementeras på bolaget AB Exprimo. Bolaget sysslar 
med anläggningsleveranser, vilket innebär att man, förutom att konstrue
ra och leverera, också har åtaganden hemma hos köparen, i form av 
montage, igångköming och överlämnande. Om företaget i stället enbart 
hade varit leverantörer, så gäller likväl den utvecklade filosofin, med 
några undantag. Dessa torde framgå av sammanhanget.

AB Exprimo - bakgrund_______________________________
AB Exprimo är ett medelstort företag i Mellansverige. Företaget har 
under en rad av år haft god lönsamhet och har huvudsakligen varit 
inriktat på den svenska marknaden. De senaste åren har man dock 
drabbats hårt av recessionen i Sverige och har därför beslutat att 
bearbeta exportmarknaden. Åtgärderna har också varit lyckosamma, 
och företaget har erhållit ett flertal betydande beställningar från 
utlandet. Dessvärre har dessa beställningar senare inte visat sig vara 
särskilt lyckosamma ekonomiskt. Detta beror huvudsakligen på att 
den kalkylerade vinsten snabbt konsumerats av stora leveransböter



och omfattande garantikostnader. Detta är situationen när bolagets 
VD kontaktar den erfarne affärsjuristen, C Laim, och ber om dennes 
råd om hur man hanterar de internationella projekten.

C Laims förslag blir att föreslå ett åtgärdspaket, som innefattar 
grundläggande kontraktsrätt för försäljningspersonal och etablering 
av riktlinjer för kontraktsvillkor.

Grundutbildning för försälj ningspersonal_______________
Det första draget blir att dra ihop den försälj ningspersonal som är 
involverad i försäljning av internationella projekt till en utbildnings
dag. Denna kurs bär rubriken ”Internationella kontrakt - struktur och 
risker”. Avsikten är inte att försöka snabbutbilda personalen till 
jurister utan att ge deltagarna så mycket kunskaper att de förstår hur 
leveransavtalen är uppbyggda. Det yttersta målet med utbildningen 
är att varningssignaler skall ljuda inne i huvudet på försäljaren, när 
diskussionen med kunden avser en bestämmelse som har ekonomisk 
effekt.

Med hänsyn till målsättningen med kursen är det oundgängligen 
nödvändigt att kursledaren är en person med stor egen affärsjuridisk 
erfarenhet etc, som kan illustrera framställningen med praktiska 
exempel. C Laim planerar således för sin kurs och ser till att gruppen 
blir lagom stor, så att det blir något av seminariekaraktär. Det är 
viktigt att deltagarna ges tillfälle att avbryta med frågor och inpass.

C Laim inleder dagspasset med att lämna en översiktlig redogörelse 
för avtalslagen, för att deltagarna skall bibringas en uppfattning om 
vad som krävs för att ett giltigt avtal skall anses ha uppkommit. 
Därefter genomgår C Laim tillsammans med gruppen ett exempel på 
leveransavtal, NL 92. Det är givetvis en fördel att använda ett 
dokument som är allmänt känt och vars struktur är den som generellt 
återfinns också i andra standardavtal. På så sätt blir lärdomarna 
allmängiltiga och deltagarna torde ha möjlighet att också kunna 
orientera sig när man konfronteras med andra standardavtal.

Det visar sig att det som endast är tänkt som en kortare inledning, 
tillkomsten av ett giltigt avtal, tilldrar sig stort intresse och väcker 
livlig diskussion. Inte minst penetreras frågan vad som gäller när säl
jaren och köparen avsänt olika standardformulär, ”battle of forms”. 
Kursledaren betonar i genomgången av NL 92 karaktären av slutet 
system, vilket innebär att enstaka justeringar kan få oönskade effekter



i en annan del av bestämmelserna. De mest betydelsefulla avsnitten: 
leveranstid, leveransförsening, garanti och ansvar för skador pene
treras noga, och jämförelse görs med gällande rätt. Det sistnämnda 
för att deltagarna skall få klart för sig betydelsen av att vara hänvisade 
till tillämplig rätt.

Gensvaret blir gott, och C Laim kan vid sin redovisning till VD 
summera att deltagarna tillägnat sig åtminstone elementära kunska
per i avtals- och kontraktsrätt. Med hänsyn till att många avtal 
upprättas utan medverkan av jurister, är denna grundutbildning ett 
obligatorium. Försäljningspersonalen är entusiastisk och tycker att 
man genom detta kurstillfälle fått en starkare grund att stå på i sin 
försäljningsverksamhet.

Riktlinjer för avtalsstandard___________________________

C Laim är naturligtvis ytterligt medveten om att det första en kurs
deltagare gör efter återkomsten till kontoret är att sätta in kurspärmen 
i bokhyllan och återgå till sina vardagssysslor. C Laim, som är en 
erfaren utbildare, inser dock värdet av att smida medan järnet är 
varmt. Nästa fas i hans åtgärdspaket blir därför att på något sätt 
fastställa AB Exprimos riktlinjer för kontraktsstandard.

Den första fråga man här har att ta ställning till är om man skall 
tillskapa egna leveransbestämmelser för AB Exprimo. Vissa företag 
betraktar egna bestämmelser såsom något av ett flaggskepp, men man 
bör ha i minnet att användningen av välbekanta leveransbestämmel
ser, såsom NL 92, ofta underlättar en avtalsförhandling. C Laim gör 
nu en genomgång av NL 92 tillsammans med särskilt utvald personal 
- i och för sig en upprepning från kurstillfället, men nu något 
annorlunda vinklat.

Man vill nu utröna om dokumentet passar AB Exprimos verksamhet 
eller om det finns behov av att framställa ett tilläggsvillkor, som i 
någon del modifierar eller utgör ett tillägg till bestämmelserna i NL 
92. Man konstaterar att det inte föreligger något behov för tilläggs
villkor utan accepterar NL 92, som därmed blir att betrakta som AB 
Exprimos kontraktsstandard. Eftersom man nu är relativt initierad 
vad gäller NL 92 har man därmed också lagt ribban på en specifik 
nivå när det gäller acceptabla kontraktsvillkor. Kortfattat uttryckt 
innebär detta, att ”normalpris” förutsätter tillämpning av NL 92, 
medan ogynnsammare villkor måste garderas med högre pris. Om



man uppnår ännu gynnsammare villkor än de som återfinns i NL 92, 
kan man - men behöver givetvis inte - ha viss flexibilitet nedåt i sin 
prissättning. Se figur 10.2 nedan.

Större
riskexponering

Högre pris - ogynnsammare 
avtalsvillkor, reservationer 
erfordras

Mittfält = 
jämviktsområde

Normalpris - balanserade avtals
villkor i överensstämmelse med 
bolagets (genomarbetade) avtals- 
praxis

Mindre
riskexponering

Möjlighet till lägre pris - gynn
samma avtalsvillkor, inga sär
skilda reservationer erfordras

Figur 10.2: Kontraktsstrategi

Det är viktigt att bolagets kontrakt sätts på pränt för att de som 
hanterar offerter skall ha ett stöd när anbudet skall sammanställas. 
Självklart finns det köpare som kommer att insistera på tillämpning 
av sina egna inköpsvillkor. Även om då AB Exprimos ”hemmado
kument”, NL 92, inte kommer till direkt tillämpning, så skall det 
jämväl användas såsom en checklista. Man markerar därvid avvikel
serna och väljer på två handlingsalternativ:

a) förslag om alternativ avfattning (offertreservationer) som ligger 
i linje med AB Exprimos standard eller

b) uppjustering av priset med hänsyn till den höjda risken som en 
”ren” accept av motpartens villkor innebär.

De företagsinterna riktlinjerna omfattar inte bara NL 92 med vissa 
understödjande kommentarer utan bör också innehålla - just för att 
kunna användas vid genomläsning av motpartens kontraktsförslag -



en katalog över de avsnitt som, typiskt sett, har en ekonomisk 
implikation och som oftast är skrivna till den upprättande partens 
favör. Lämpligen kan katalogen kryddas med exempel pä avskräck
ande villkor. Med den katalogen illustreras också sambandet mellan 
de legala villkoren och dess ekonomiska konsekvenser.

I det följande återges några nedbantade avsnitt ur denna katalog.

Exempel på samband ekonomi - juridik_________________
Ikraftträdande - Leverantören skall inte börja upparbeta kapital och 
därmed få en ekonomisk exponering förrän han kan vara säker på att 
köparen står fast vid sin beställning. Därför bör inte kontraktet gå 
igång eller leveranstiden börja ticka förrän avtalat förskott inbetalats 
och föreskrivet L/C utfärdats av köparen.

Kontraktsdokuments inbördes prioritet - Har något av kundens 
tekniska handlingar högre prioritet än leverantörens motsvarande 
dokument riskerar leverantören en merkostnad, eftersom kundens 
dokument otvetydigt anger att viss utrustning skall ingå som, dess
värre, varken har offererats eller prissatts. Se därför till att själva 
kontraktet alternativt säljarens anbud hamnar ”högre” än köparens 
specifikation.

Projektets omfattning - Använd aldrig allmängiltiga och odefinie
rade uttryck såsom ”turn-key” eller ”ekonomiskt fungerande anlägg
ning” eftersom detta ofta medför att köparen kräver utrustning utöver 
den som säljaren har detalj specificerat. Säljaren skall vinnlägga sig 
om att noggrant specificera var hans åtagande slutar. I annat fall 
riskerar han att få leverera ytterligare utrustning utan krav på tilläggs- 
ersättning och med ett utökat tekniskt ansvar.

Tilläggsarbeten - Dessa bör begränsas både vad gäller omfattning 
och tidpunkt. Eftersom säljarens kalkyl kanske beror på att ett visst 
antal enheter ingår i avtalet, så tål inte säljaren en drastisk nedskär
ning. Dessutom bör inte begäran om ändringar tillåtas komma in 
alltför sent. Säljaren skall ha en ovillkorlig rätt till ersättning för 
tilläggsarbeten. Ersättningen skall ej bestämmas subjektivt av köpa
ren, vilket många inköpsbestämmelser stadgar.

Tester - Omfattningen skall preciseras i avtalet, så att inte köparen 
ges möjlighet att begära ytterligare, från början obekanta, tester.



Förutom att dessa kostar pengar för säljaren kan olika meningar 
uppstå om hur resultatet skall tolkas.

Pris - Försenas projektet väsentligt, beroende på köparen eller andra 
leverantörer, skall säljaren se till att ha stöd av kontraktet på så sätt 
att han, utöver förlängd leveranstid, också kan få rätt till ytterligare 
ersättning för den merkostnad som förorsakas honom.

Betalning - Är säljarens insatser i början kapitalintensiva så bör 
naturligtvis betalningsplanen spegla detta förhållande. Säljaren skall 
alltså ha en framtung betalningsplan vid sådant förhållande.

L/C - Det dokument som utlöser betalning enligt L/C skall vara av 
den arten att inte köparen ensidigt förfogar över det, såsom exempel
vis ett protokoll som skall undertecknas av köparens inspektör. Då 
riskerar säljaren försenad betalning med negativ effekt på dennes 
cash-flow. Säljaren kan ju ha betydande belopp som förfaller gente
mot sina underleverantörer. I stället skall de vitala dokumenten vara 
sådana som säljaren råder över, såsom transportdokument, och i det 
fallet köparen skall arrangera transporten men underlåter detta, skall 
likväl säljaren kunna erhålla betalning genom leverans till tredje man, 
”warehouse receipt”.

Skatter och avgifter - Antingen skall det stå att köparen svarar 
generellt för dessa eller, alternativt, skall dessa specificeras så att 
säljaren vet vad han skall betala. I annat fall riskerar säljaren att 
förlora avsevärda belopp, exempelvis om en ny skatt introduceras i 
köparens land och avser den verksamhet som säljaren bedriver - med 
andra ord en risk som säljaren inte rimligtvis hade kunnat förutse.

Ritningar- Säljaren skall naturligtvis slå vakt om sin know-how och 
behålla rätten till konstruktionsritningar och endast upplåta ritningar 
för igångsättnings- och underhållssyfte. Många inköpsvillkor före
skriver en långtgående rätt för köparen, vars accept medför att 
säljaren överlåter konstruktionsrättigheter och därmed framtida in
täkter.

Leveransforsening - Frånvaron av sanktioner vid leveransförsening 
är illavarslande, eftersom tillämplig lag i så fall fyller ut. Huvudprin
cipen i de flesta rättssystem är att köparen skall få full ersättning för 
liden skada. Detta kan för säljaren bli betydligt mer kännbart än om 
på förhand fastställda leveransböter, liquidated damages, skall utgå. 
Alltså bör säljaren, för att på förhand kunna bedöma sin maximala



förlust vid leveransförsening, föreslå att liquidated damages införes 
med specificerat maximibelopp.

Garanti - Förutom själva tidsaspekten finns det här betydande 
kostnader som explicit bör fördelas mellan parterna, såsom transport
kostnader, kringkostnader, dvs de kostnader som är hänförliga till 
demontering och montering av all utrustning som omsluter säljarens 
komponent, kostnader för att sända teknisk personal till platsen etc.

Ansvarsbegränsning - Av naturliga skäl återfinns inte denna rubrik 
särskilt i ett av köparen upprättat avtalsförslag. En leverantör måste 
begränsa sitt ansvar för s k indirekta skador, dvs de ekonomiska 
skador som kan drabba köparen till följd av fel, såsom driftstopp eller 
utebliven vinst. Denna typ av förlust är oförutsebar och kan natur
ligtvis vara gigantisk samt vida överträffa kontraktsumman.

Som leverantör av en vital, men ej särskilt dyrbar, komponent till en 
processindustri är jag (leverantören) således ej beredd att kompense
ra köparen för att hela produktionslinjen står stilla i två dagar bero
ende på att min komponent var felaktig. Det är vedertagen praxis att 
säljaren friskriver sig från detta ansvar, men det måste vara uttryck
ligt gjort.

Genomgången av denna katalog är naturligtvis bara rapsodisk och 
görs i verkligheten mera omfattande och inträngande. Med ovanstå
ende exempel vill jag bara antyda vilka ekonomiska konsekvenser 
som gömmer sig bakom rubrikerna.

C Laim har i och med detta slutfört sitt uppdrag för AB Exprimo och 
avrapporterat till VD. Med de nya kunskaperna och med de nyetab- 
lerade riktlinjerna kommer AB Exprimo även fortsättningsvis att från 
tid till annan ta affärsrisker - men skillnaden mot tidigare är att man 
är medveten om dem och har kvantifierat dem ekonomiskt.

Råd till små och stora företag__________________________
Som förhoppningsvis framgått så är det ej min filosofi att alla 
affärsuppgörelser kräver medverkan från intern eller extern juridisk 
expertis. Tvärtom har jag velat peka på hur denna dyrbara resurs i 
framtiden skall kunna utnyttjas på ett ekonomiskt och rationellt sätt. 
Det kommer även i framtiden att vara juridiska lekmän som handhar 
de flesta förhandlingarna och affärsavsluten; jag tror alltså inte på en



utveckling åt det amerikanska hållet, dvs att jurister styr hela den 
kommersiella processen.

Däremot kommer framtidens exportaffärer att ställa större krav på 
affärsjuridiska baskunskaper hos den juridiske lekmannen. Detta är 
en naturlig konsekvens av den ökande internationella handeln och, 
exempelvis, ikraftträdandet av det konkurrensrättsliga EES-avtalet, 
vilket kommer att ”straffa” okunniga företag på ett ytterst kännbart 
sätt.

Därför bör alla exportföretag investera i kunskap hos sin försälj- 
ningspersonal, så att denna bibringas

a) eget affärsjuridiskt baskunnande och

b) känsla för när juristbiträde erfordras.

Dessutom tror jag det är ytterst väsentligt att inom företaget skapa ett 
enhetligt regelverk - en företagsbibel eller offerthandbok - som 
säljarna skall tillägna sig för att uppnå konsekvens och kontinuitet i 
sin internationella affärsverksamhet.

Kritikerna menar ibland att interna instruktioner kan hämma verk
samheten, men jag hävdar, av egen erfarenhet, att fördelarna övervä
ger. För en säljare, som är ny på sin post, är det en trygghet att 
företagets kommersiella policy så att säga har kodifierats och ger 
vägledning i det enskilda fallet. Eftersom denna offerthandbok skall 
uppdateras så ser man också till att nya erfarenheter kan tas till vara.

Mitt konkreta råd är alltså att bolagets företrädare tar kontakt med en 
affärsjurist, som bör ha stor praktisk erfarenhet från näringslivet, för 
att diskutera företagets behov och lämplig inriktning på utbildningen. 
När väl den inledande utbildningsinsatsen avverkats bör man, för att 
konsolidera de nyvunna kunskaperna, utarbeta en mer eller mindre 
ambitiös offerthandbok, som alltså skall utgöra försäljningspersona- 
lens riktlinjer vid den internationella försäljningsverksamheten. Där
efter kan juristen fasas ur och, om projektet fungerat på avsett sätt, 
så kommer företagets fortsatta försäljningsverksamhet att känneteck
nas av djupare insikt om de kommersiella farorna i varje projekt och 
därmed bana väg för en mer tillförlitlig riskkalkylering.
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Att få betalt - identifiera 11 
riskerna
av Carl-Jöhan Bouveng, Nordbanken, Paris, Göte Järgården och 
Fredrik Lundberg, Nordbanken, Stockholm

I detta och följande två kapitel behandlas den i varje exportaffär 
grundläggande frågan hur man skall gå till väga för att få betalt på 
önskat sätt och vid önskad tidpunkt. Budskapet är att du som sälja
re/förhandlare i varje exportaffär hela tiden måste beakta de finan
siella riskerna och konsekvenserna av det avtal du är på väg att träffa.

De tre kapitlen ”Att få betalt” behandlar därför varsitt av de tre 
grundelementen i betalningsstrategin, nämligen:

- Vilka är riskerna (kapitel 11)?

- Vilka betalningsvillkor är att föredra (kapitel 12)?

- Hur påverkas företagets likviditet och hur kan risker försäkras 
(kapitel 13)?

Vi har valt att i första hand rikta oss till små och medelstora företag 
som har för avsikt att påbörja export eller som i dag har en viss export 
och avser att expandera sin utlandsförsäljning. Texten är skriven med 
tanke på att såväl ekonomipersonal som exportansvariga säljare och 
företagets ledning utan särskilda förkunskaper skall kunna tillgodo
göra sig grundläggande terminologi och tänkesätt vad beträffar be- 
talningsstrategi vid export.

De större svenska exportföretagen har mångårig erfarenhet av att 
göra affärer utomlands och vanligen egna specialistavdelningar i 
Sverige och/eller i utländska dotterbolag. De har ett stort kontaktnät 
av internationella banker för att söka mer eller mindre komplicerade 
lösningar på sina finansieringsbehov. Utanför dessa specialistavdel
ningars experter tror vi att denna framställning kan vara av intresse



även för större företags personal inom t ex ekonomi, försäljning, 
juridik och ledning.

Syfte_________________________________________________

Ibland förefaller det finnas lika mänga sätt att uttrycka betalnings
villkor som det finns exportsäljare. En av våra ambitioner är att visa 
att så inte är fallet, utan att det är genom en väl genomtänkt analys 
som uppbyggnaden av enkla betalningsstrategier åstadkoms. Samti
digt vill vi också avdramatisera den ibland svårtillgängliga bankter
minologi som används vid internationell handel. Du skall, när du 
slutit ett avtal, veta dels vilka risker det innebär, dels att dessa risker 
hanteras så att de är mätbara och acceptabla för ditt företag.

Syftet är således trefaldigt; nämligen att visa dels vilka finansiella 
risker som är förenade med export, dels betydelsen av att välja rätt 
betalningsvillkor för att undvika eller minimera dessa risker, dels hur 
valet av betalningsvillkor påverkar ditt företags likviditetssituation.

En schematisk uppdelning av de vanligast förekommande betal- 
ningssätten har gjorts på världskartan i figur 11.1 på nästa sida. Som 
du ser har avståndet till köparen stor betydelse för valet av betalnings
villkor. Självklart är det dock alltid marknadssituationen som ytterst 
avgör vilka villkor som är möjliga att uppnå. Kartan kan ändå med 
fördel användas som ett underlag för tankegångarna kring ditt före
tags betalningsstrategi vid export.

Vid tjänsteexport är typen av risker desamma som vid varuexport, 
varför betalningssätten i princip inte skiljer sig åt. Tjänsteexporter an
de företag bör dock extra noga fundera på hur dokumentationen av 
utförda tjänster skall utformas för att en klar fordran skall uppstå. I 
övrigt gäller i båda fallen att klargöra riskerna, de bästa betalnings
villkoren och effekten på likviditeten. Målet måste alltid vara att 
utveckla en så långsiktig och säker betalningsstrategi att sålda varor 
och tjänster också blir betalda som planerat.

Vilka risker?_________________________________________

Vid försäljning inom Sverige är det relativt enkelt att skaffa informa
tion om den tilltänkte köparens ekonomiska ställning. Transportväg 
och transportsätt går också ganska lätt att förutsäga och förhandla om 
med kunden. Se figur 11.1 på nästa sida.
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Som grund för kommersiella avtal i Sverige finns köp- och avtalsla
garna. Riktas blicken däremot ut över gränserna blir bilden mera 
komplex och oklar. Det är inte alls lika klart vilka lagar, förordningar, 
betalningssätt och seder som gäller. Köparen är okänd. Nya risker 
avtecknar sig. Frågorna som uppstår är många och av olika slag.

Vid export är det i främsta rummet följande fyra slag av risker som 
måste identifieras:

- valutarisken

- den politiska risken

- den kommersiella risken

- varurisken

Dessa olika riskmoment förekommer mer eller mindre i varje ex
porttransaktion. Vårt syfte är att belysa dem och hjälpa dig att 
identifiera de risker som kan finnas. Därigenom kan du formulera 
ditt företags strategi och anpassa dina betalningsvillkor för de olika 
marknaderna. Denna strategi kan också inkludera sådana hänsynsta
ganden som branschseder, olika betalningsformer för banker i olika 
länder och den aktuella konkurrenssituationen i den individuella 
affären.

Hur påverkar valet av betalningsvillkor din egen likviditetssituation? 
Hur pass prioriterad är den aktuella affären ur ditt företags större och 
långsiktiga perspektiv? Hur påverkas företaget om exportlikviden 
uteblir? Bland annat sådana frågor lägger grunden till ditt företags

GÖR EN ANALYS av dina åtgärder ifall ditt företag stod i begrepp 
att sälja eller hade levererat varor till dessa länder i öppen räkning:

— Till en av Sovjetunionens republiker och du fick höra att Sovjet 
var på väg att upplösas som statsbildning

— Till Kuwait och du fick höra att landet återigen var invaderat av 
Irak

— Till Jugoslavien och du fick höra om de alltmer omfattande 
orolighetema i landet



betalningsstrategi. De måste ständigt diskuteras och föras in i före
tagets affärsplan. Hastigt framlagda betalningslösningar är ingen bra 
grund för exportframgångar.

Valutarisken__________________________________________

Det enklaste sättet för en exportör med tillverkning i Sverige att 
undvika valutarisken är att fakturera i svenska kronor. Därför är det 
vanligt att svenska exportörer gör så. Emellertid är det inte alltid 
säkert att den tilltänkte kunden har samma intresse.

Flera faktorer påverkar i vilken valuta ett affärsavtal skall slutas. Ett 
problem för svenska exportörer är att svenska kronor är en liten 
valuta, vilket kan göra att priset på svenska kronor i köparens land 
kan vara högt och skiftande. Å andra sidan har Sverige ett högre 
ränteläge än många länder i omvärlden, och svenska kronor på s k 
terminskontrakt får då en lägre kurs än vad dagskursen är i köparlan
det, vilket är till fördel för köparen.

Terminskontrakt innebär att en kund kan avtala med banken om att 
växling av en viss valuta och ett visst belopp vid en bestämd senare 
tidpunkt skall ske till en i förväg uppgjord kurs. Terminskursen kan 
vara högre eller lägre än dagskursen (avistakursen) beroende på rän
teskillnaden mellan de två olika ländernas valutor. Terminskontrakt bör 
normalt göras upp först när köpeavtalet slutits.

Affärssituationen är således att ditt val av valuta påverkar köparens 
bedömning av din offert. Köparen vill inte heller ta en valutarisk. 
Såväl typen av vara som marknaden i sig kan ha egen praxis när det 
gäller valet av valuta. Det är därför alltid klokt att undersöka vad som 
gäller och att göra olika kalkyler för att se om val av en viss valuta 
kan ge en fördel.

Den direkta risken av att ha en exportintäkt i utländsk valuta är att 
värdet av den i princip förändras hela tiden. För att minimera denna 
risk finns det flera metoder att använda.

Den vanligaste metoden är att göra en terminsaffär (eller terminskon
trakt) med din bank. På det sättet fastställer du valutakursen för 
exportintäkten på förhand, dvs din bank talar om vilken valutakurs 
som den erbjuder för en tänkt betaldag i framtiden. Det ger dig en 
bas för förhandlingar med köparen.



När skall du teckna ett terminsavtal med din bank för en viss affär? 
Något entydigt svar finns inte. Ett problem som kan uppstå är att om 
du har tecknat ett terminskontrakt med banken och affären inte blir 
av, måste du ändå leverera in beloppet i utländsk valuta den dag som 
kontraktet anger. Regeln för att binda sig för en terminsaffär måste 
därför vara att du med stor säkerhet skall veta att affären verkligen 
blir av.

Det kan också vara så att du har ett löpande flöde av exportintäkter i 
just den valutan för vilken du gjort en terminsaffär. Då kan du 
använda dessa valutaintäkter att lösa terminskontraktet med, om den 
ursprungligen tänkta affären inte blir av.

En annan metod för företag med återkommande betalningar i ut
ländsk valuta är att öppna ett Valutakonto i en svensk bank för den 
aktuella valutan. Du kan då styra tidpunkten för växling till kronor 
för de valutaflöden som ej är kurssäkrade. Ytterligare en fördel är att 
de utländska valutorna kan användas för utbetalningar i valuta utan 
växlingskostnader. Ett Valutakonto ger dig dessutom bättre översikt 
över företagets betalningsflöden i varje enskild valuta.

Om ditt företag har utländska valutaflöden för både import och export 
skall du söka få så stora flöden som möjligt i samma utländska valuta. 
Då kan du betala importen med delar av dina exportintäkter. Förde
larna med Valutakonto är således flera:

- inga onödiga växlingskostnader

- effektiv cash management

- större valfrihet vid val av växlingstidpunkt

En tredje metod för kurssäkring - som kan användas när du har ett 
upplåningsbehov - är att ta upp ett lån i exportvalutan (valutalån) 
med en förfallodag som sammanfaller med betaldagen för exportlik- 
viden. Risken är naturligtvis, som vid en terminsaffär, att du inte får 
betalt på samma dag som planerat. Som du säkert inser är frågeställ
ningen mångfacetterad och kan bli helt avgörande för utfallet av en 
exportförsäljning. En väl definierad strategi i ditt företag är därför 
viktig i dessa frågor, så att du alltid vet hur du skall förhålla dig i 
dessa situationer.

Ibland kan det vara praktiskt att öppna ett uppsamlingskonto i 
exportlandet i en bank som rekommenderats av din svenska bank.



Om ditt företag har relativt stor export till ett land, kanske företagets 
största marknad, med regelbundna faktureringar i köparlandets valu
ta, många transaktioner och kanske även många olika köpare, är 
uppsamlingskonto lämpligt. Detta konto öppnas i ditt företags namn, 
och till det kontot ber du dina kunder sända sina betalningar. Detta 
ger fördelen för dina utländska kunder att de kan betala fakturan i sin 
egen valuta och i inhemska betalningsformer, vilket gör betalningen 
enklare och billigare. Själv kan du avvakta lämpliga valutakurser 
innan du bestämmer om en överföring till Sverige och växling till 
kronor. Du kan också ha periodiskt eller volymmässigt i förväg 
bestämda tidpunkter för tömning av kontot. Ofta kan du också 
använda kontot för transaktioner i landet i fråga utan att växla.

GÖR EN ANALYS av ditt företags behov och möjligheter:

— Skall vi fakturera i svenska kronor eller i utländsk valuta, och 
varför?

— Vilka utländska köpare och leverantörer har vårt företag?

— Vilket land fakturerar vi mest till i småposter? Skulle vi kunna 
använda ett uppsamlingskonto?

Den politiska risken (transfereringsrisken)_______________

Med politisk risk brukar i dessa sammanhang avses att köparen eller 
hans bank genom politiska regleringar eller andra ingripanden för
hindras att överföra betalningar till säljaren. En orsak kan vara 
köparlandets dåliga intjäningsförmåga av hårdvaluta och därav föl
jande svårighet att betala sin import. Den politiska risken är därför i 
regel begränsad i länderna i västra Europa, Nordamerika och Japan, 
vilka har god kontroll över sin valutaintjäning och sin ekonomi.

Den politiska risken ökar avsevärt i länderna utanför tidigare nämnda 
områden. Den är också den mest svårbedömbara risken. Du bör 
noggrant överväga om marknaden är så intressant att ditt företag kan 
utsätta sig för den aktuella risken. Hur mycket vet ditt företag om 
landet i fråga, dess politiska stabilitet och ekonomi? Denna fråge
ställning skall kontinuerligt bevakas och diskuteras i företagsled
ningen. Du bör därför handla i samråd med din affärsbank, allt
eftersom ditt företags export växer på sådana riskmarknader.



Den politiska risken har många former, såsom krig, revolution och 
statskupper eller politiska beslut, som nationalisering av inhemska 
och utländska företag. Införande av ny lagstiftning kan försvåra eller 
omöjliggöra betalning till utländska leverantörer. Centralbankens 
agerande med landets egen valuta kan resultera i oväntade kursrörel
ser och slå hårt på ditt företags utestående fakturor, om lokal valuta 
har använts.

GÖR EN ANALYS av ditt företags exportmarknader:

— Vad anser Exportrådet? Har svenska ambassaden en kommersiell 
avdelning från vilken man kan erhålla råd?

— Hur beter sig andra svenska företag på den aktuella marknaden?

— Fråga din bank innan köpeavtal sluts eller leverans sker vilket 
betalningsvillkor som bör användas.

— På vilka villkor kan EKN (Exportkreditnämnden, mer information 
i kapitel 23) försäkra bort dina risker?

Den kommersiella risken_______________________________

Med kommersiell risk menar vi inte bara köparens bristande finan
siella förmåga att betala för sina inköp utan också hans ovilja att göra 
rätt för sig.

Precis som försäljning i Sverige kan vara en affärsmässig risk för 
säljaren, kan denna risk givetvis uppstå även vid försäljning till 
utlandet. I Sverige försöker man gardera sig genom att ta in en kre
ditupplysning via Upplysningscentralen. Motsvarande firmor finns 
även i många länder utomlands. Dock kan det vara svårt och tids
ödande att få tag i vederhäftiga kreditupplysningar i en del länder, 
och materialet kan vara svårtolkat. Ibland är uppgifterna för gamla 
för att tjäna som beslutsunderlag; ett företags ekonomiska ställning 
kan förändras snabbt. Svenska beskickningar och Exportrådet kan 
ofta hjälpa till eller ge information om hur man skaffar in kreditupp
lysningar. Även din egen bank kan ha ett sådant informationsnät.

Det är också viktigt att löpande följa upp informationen. Även om



man sedan många år har upparbetade affärskontakter, är det inget 
etikettsbrott att i ett agentavtal eller liknande bestämma att firman 
skall lämna in sin årsredovisning till ditt företag. Du kan låta din 
revisor gå igenom den för att yttra sig om firmans finansiella ställ
ning. Fråga också gärna köparen om hans omsättning, resultat, 
bankrelationer och dylikt för att få veta om drastiska förändringar av 
något slag inträffat.

Vid upparbetningen av en ny affärskontakt är det heller inte ovanligt 
att betalningen säkerställs genom förskottsbetalning eller med rem
burs. När affärsrelationen kan anses vara förtroendeingivande och 
affärsutbytet regelbundet, kan betalningsvillkoren förändras till be
talning mot dokument eller till leverans i öppen räkning.

GÖR EN ANALYS av ditt företags kunder:

— Har vi via någon myndighet, upplysningscentral eller ambassad 
tagit in kreditupplysningar?

— Har vi talat med någon annan leverantör till det aktuella företaget 
eller någon av dess konkurrenter om kundens betalningsförmåga?

— Är kunden värd ett risktagande från din sida att inte erhålla 
betalning vid fakturering i öppen räkning för en mindre leverans?

— När skall vi säkra betalningen med en bekräftad exportremburs?

Varurisken___________________________________________

Med varurisk avses sådant som att varorna förkommer eller är 
transportskadade, att de är otillräckligt eller felaktigt försäkrade eller 
inte försäkrade alls. Du måste veta för varje tidpunkt om det är 
köparen eller säljaren som är ansvarig för skada under tiden mellan 
köpeavtal och levereransens fullgörande. Varurisken bör beaktas i 
direkt anslutning till begreppet kommersiell risk.

Varurisken hanteras genom att kombinera betalningsvillkor och le
veransvillkor på rätt sätt. Syftet med leveransvillkoren är att fördela 
ansvar och skyldigheter mellan köparen och säljaren. I internationell 
handel används leveransvillkor som benämns Incoterms (Interpreta-



tion of Commercial Terms). Det är en sammanställning av definitio
ner av handelsregler gjord av Internationella Handelskammaren (ICC 
= International Chamber of Commerce).

Leveransvillkoren har blivit flera i takt med att det internationella 
transportväsendet utvecklats, och de har anpassats för de olika trans
portsätten som används, bl a flyg. Det är därför viktigt att du har god 
kunskap om dessa regler och hur de används och fungerar i olika 
sammanhang. Nu gällande regler benämns Incoterms 1990. Villko
ren behandlar tre grundläggande frågeställningar:

- Vem anordnar transporten och betalar frakten - köparen eller 
säljaren?

- Vem av dem försäkrar godset?

- När anses godset levererat?

Du skall därför vid din affärsuppgörelse alltid tänka pä varurisken. 
Bl a dessa frågor bör du ställa dig inför varje leverans:

- Har jag som leverantör kontroll över när leverans skall ske?

- Vilken säkerhet har jag i försäkring och betalningsvillkor om 
godset förkommer?

GÖR EN ANALYS av ditt företags leveransvillkor:

— Anger vi rätt leveransvillkor i offerterna i förhållande till trans
portsätten?

— Har vi frågat köparen om han försäkrar godset?

— Har alla på företaget fått information om vilka leveransvillkor som 
skall tillämpas?

Betalningssäkerhet vid olika risker - riskavtäckning______

Framställningen har visat på mängden av risker. Hur kan då expor
tören skydda sig? Följande kapitel skall visa att det finns många 
möjligheter att gardera sig mot de olika risker som uppstår vid export. 
Begreppet riskavtäckning brukar användas för de möjligheter som 
finns att försäkra sig emot eller i övrigt att bli av med de olika 
riskmomenten vid export.



Genom olika betalningsvillkor kan bankerna erbjuda dig större eller 
mindre säkerhet att få betalt för din export. Du kan till en viss kostnad 
”köpa dig fri” från betalningsrisken vid export, genom att banker på 
olika sätt övertar risken (se kapitel 12).

En andra möjlighet att skydda dina betalningsflöden vid export är att 
få dina kundfordringar försäkrade av Exportkreditnämnden (se kapi
tel 13).

Det finns till sist även försäkringsmäklare såväl i Sverige som 
utomlands, som försäkrar denna typ av risker. Regelverket kring alla 
dessa garanti- och försäkringsåtaganden är ganska omfattande. Där
för bör du själv kontakta EKN eller respektive försäkringsmäklare 
alternativt be din bank att ta reda på villkoren för ditt företag i den 
aktuella affärstransaktionen.
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I föregående kapitel behandlades de olika risker som företaget möter 
då det passerar gränsen och blir exportör. Detta kapitel skall visa hur 
du genom att välja rätt betalningsvillkor kan eliminera eller reducera 
en del av dessa risker.

Kapitlet inleds med några enkla grundregler att beakta vid export. 
Därefter kommer vi att beröra följande betalningsvillkor:

- öppen räkning (kontantfakturering)

- dokumentinkasso

- remburs

Det är alltid den kommersiella verkligheten som avgör vilka betal
ningsvillkor som uppnås, och de olika avsnitten syftar därför till att 
belysa vilka effekter ett villkor har, så att du i en affärsförhandling 
skall kunna bemöta din motparts önskemål i betalningsvillkoret.

Sist i detta kapitel visar vi i ett ”Exempel Frankrike” hur en stor, 
närbelägen europeisk marknad uppvisar ett antal särdrag som kan 
påverka exportörens betalningsstrategi. Andra länder uppvisar andra 
karakteristika, som exportören måste ta reda på och beakta.

Några grundregler____________________________________
Det finns några grundregler, till synes självklara men ändå inte alltid 
beaktade, som exportören bör hålla i minnet inför sina exportavtal.

Översätt aldrig svenska beteenden eller uttryckssätt. En svensk 
exportör levererade en gång varor till en fransk köpare och skrev på



fakturan ”Paiement semaine 42”, dvs översatt från svenska ”Betal
ning vecka 42”. Detta tolkades av den franska köparen som en 
kredittid på 42 veckor, och den svenska exportören fick vänta länge 
på sin betalning. Formulera aldrig ditt företags betalningsvillkor 
enligt någon svensk modell översatt till köparens språk. Utgå i stället 
ifrån att man beter sig annorlunda i utlandet.

Ange exakta betalningsvillkor. I kommersiella avtal uttrycks betal
ningsvillkor ofta som t ex 30 dagar netto, mer eller mindre preciserat 
från vilken tidpunkt de 30 dagarna skall räknas. Det är mycket viktigt 
att vara precis i formuleringen. Förutom själva tidsfristen skall det 
därför också klart framgå från vilken tidpunkt uträkningen av betal
ningsdag skall ske. När du sedan fakturerar, skall du ange förfallo- 
dagen för fakturan. Vill du vara riktigt precis, kan du ange att det är 
den dagen som betalning skall vara gottskriven ditt konto i din bank.

Ta reda på lokala betalningsformer och regler. Sättet att betala är 
ofta lokalt betingat. Mellan olika länder varierar betalningssätt och 
praxis. I vissa länder tar bankerna betalt för utlandsbetalningstjänster 
genom en avgift i relation till beloppet, i andra länder kan det vara 
en fråga om fasta avgifter, vilket kan påverka valet av betalningssätt. 
Det kan också vara så att de inhemska betalningsrutinerna kräver en 
viss formulering för att betalningen av ditt företags faktura skall bli 
prioriterad. Många sådana faktorer kan påverka betalningen. Du skall 
därför höra dig för hos Exportrådet, branschorganisationer och din 
bank om vilka lokala egenheter som föreligger på den aktuella 
exportmarknaden.

Öppen räkning (kontantfakturering)____________________

Vill man vara säker på att få betalt när man säljer, är det bäst att 
antingen ta betalt i förskott eller att lämna ut varan mot samtidig 
betalning. Tyvärr står denna möjlighet sällan till buds vid exportför
säljning, utan vid export är det vanligt att varan levereras till köparen 
och att fakturering sker därefter. Det brukar man kalla kontantfaktu
rering eller försäljning i öppen räkning (eller öppen kredit). Detta in
nebär att du litar fiillständigt på köparen. Betalningsvillkoret används 
därför oftast på exportörens närmarknader eller när ett långvarigt 
förtroende byggts upp mellan parterna.

När bankerna förmedlar dessa kontantbetalningar åt sina kunder talar 
bankerna om ”rena betalningar” (”clean payments”).



Denna typ av kontantbetalning innebär att köparen skall föra över 
fakturabeloppet till ditt företag på eget initiativ. Det är därför viktigt 
att tala om på vilket sätt betalningen skall ske. Du skall därför i dina 
offerter och fakturor ange din banks namn, SWIFT-adress (den får 
du av din bank) samt ditt eget kontonummer på vilket betalningen 
skall krediteras. På så vis kan du styra din kunds beteende.

På vilket sätt kan då din kund väntas betala?

Den enklaste och snabbaste betalningssättet är SWIFT. Det betyder 
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, vil
ket är ett belgiskt bolag ägt av medlemsbankerna. Bolaget utför 
bankernas internationella betalningar genom ett kommunikations
nätverk som är öppet dygnet runt. Betalningsinstruktioner kan nå 
mottagande bank inom några sekunder efter det att uppdragsgivande 
bank sänt iväg dem. Flertalet banker i industrivärlden är anslutna till 
systemet men även många banker i andra delar av världen.

Du skall alltid, för att få så snabb betalning som möjligt, försöka styra 
dina kunders utlandsbetalningar till din bank genom SWIFT.

I länder som ännu inte anslutits till SWIFT-nätet sänds betalnings
uppdrag med telex eller brev direkt till din bank. Detta är i dag relativt 
ovanligt.

Kunden kan också betala med utländsk check, som sänds direkt till 
ditt företag från den utländske köparen. Två typer av checkar kan 
förekomma i detta sammanhang:

1. checkar utställda av utländska banker (bankcheckar)

2. checkar, dragna på banken i utlandet, utställda av utländska 
företag eller privatpersoner (företags- eller privatcheckar).

Din bank löser i regel in bankchecken direkt (vanligen under reserva
tion, se nedan) då du presenterar den, förutsatt att ditt företag är känt 
och betraktas som kreditvärdigt av banken för det aktuella beloppet. 
Checkbeloppet krediteras vanligen ditt konto cirka fem bankdagar efter 
presentationen. ”Under reservation” innebär att banken har rätt att 
debitera ditt konto, om banken av någon anledning inte skulle få pengar 
av checkutställaren. I ett sådant fall kan banken erbjuda sig att driva in 
checken i utlandet åt dig, och du erhåller betalning först när din bank 
fått pengar.



Företags- och privatcheckar däremot sänds normalt till den bank där 
kontot finns för inkassering. Orsaken är att din bank inte har praktiska 
möjligheter att direkt kontrollera eller bedöma checkutställarens 
ekonomiska ställning.

Således bör du undvika checkar vid kontantbetalningar från utlandet, 
då det är osäkert, tar lång tid och kan vara dyrt för dig som exportör 
att få dem inlösta. Det är dessutom inte helt ovanligt att utländska 
köpare systematiskt använder checkbetalning till utländska leveran
törer för att skaffa sig längre kredittid. Det tar ju tid för checken att 
rent fysiskt transporteras fram och tillbaka mellan två länder, och det 
tar tid för bankerna innan checkbeloppet kan debiteras utställarens 
konto.

Framtida kontantbetalningar
För närvarande pågår en intensiv utveckling av EDI (Electronic Data 
Interchange), med vilket avses elektronisk överföring av stand
ardiserad, strukturerad information medhjälp av datorer. Utveckling
en av ett enhetligt sätt att bygga upp meddelanden som kan läsas av 
olika branschers datorer äger rum i FNs regi. Man är på väg mot en 
gemensam syntax för meddelandeuppbyggnad, som kallas för EDI- 
FACT - Electronic Data Interchange for Administration, Commerce 
and Transport.

Målsättningen är att ett företag vid ordertillfället skall ge basen för 
leverantörens elektroniska orderbekräftelse och faktura, som i sin tur 
skall kunna generera en betalningsorder till banken som via SWIFT 
meddelar leverantörens bank. Denna bank krediterar leverantören 
och aviserar honom elektroniskt med en kreditavi, som automatiskt 
prickar av leverantörens kundfordran. Där är vi dock inte ännu!

Styr din kund genom faktureringen
Rena betalningar är alltså snabbare, enklare och billigare - men 
osäkra. Om betalningsformen bör användas eller ej får du bedöma 
utifrån motpartens soliditet, avsändarlandets ekonomiska situation, 
affärsförbindelsens varaktighet, ert ömsesidiga beroende och belop
pets storlek. Sådana beslut måste ditt företag noga tänka igenom och 
fatta beroende på företagets individuella ekonomiska förutsättningar, 
marknadens betydelse och branschens normer.

Oavsett vilken betalningsform du väljer är det mycket angeläget att 
betalningsvillkoren uttrycks klart i kontrakts- och/eller offertvillko-



ren. Även om det är köparen som väljer metod för betalningen kan 
du alltid försöka styra honom till banken och till SWIFT. Långsamma 
betalningar, t ex med check, blir för dyra för dig. Innehåller dina 
villkor dessutom kassarabatter vid kontantbetalning, bör du extra 
noga se till att betalningen sker på ett sådant sätt att din kalkyl håller.

Vid alla kontanta betalningar kan du tjäna arbetstid och räntedagar 
genom att styra likviden direkt till ett vanligt konto eller ett Valuta
konto. På fakturan skall du alltid ange bank, kontonummer, valu
taslag, sista betalningsdag som likviden skall vara ditt företag till
handa, eventuella rabatter etc. Tänk också på att hanteringstiden även 
vid snabba betalningssätt i många länder kan vara avsevärt längre än 
i Sverige. Detta ställer höga krav på tidig fakturering.

Vi har talat om valutarisken. Det vore enkelt att föreslå betalning i 
svenska kronor, men ofta kan eller vill inte motparten gå med på det. Då 
får ju han kursrisken. I en del branscher är det dessutom sed att betala i 
vissa bestämda valutor, t ex för sådana varor som råolja, pappersmassa, 
metaller och vissa sädesslag, där handelsvalutan är US dollar.

GÖR EN ANALYS av ditt företags utlandsbetalningar och hantering
en av ditt företags exportintäkter:

— Fakturerar vi i utländska valutor? Vilka? Hur mycket?

— Har vi Valutakonto och för vilka valutor?

— Anger vi på våra fakturor vår banks namn, SWIFT-adress, vårt 
kontonummer?

— Vilka leveransvillkor brukar vi använda?

— Hur påverkar skillnaden mellan den aktuella valutans terminskurs 
och avistakurs ditt försäljningspris?

— Borde vi ha ett uppsamlingskonto i någon utländsk bank?

Dokumentinkasso_____________________________________

Det finns flera sätt att minska riskexponeringen och att förbättra 
kassaflödet vid exportförsäljning. Ett första steg kan vara att använda 
betalningsvillkoret inkasso.



Inkasso är en banktjänst som också blivit liktydigt med ett betalnings
villkor. Inkassoförfarandet ger ingen möjlighet att använda juridisk 
sanktion mot en felande handelspartner. Inkasso är en sedvänja som 
utvecklats till internationell praxis och som genom Internationella 
Handelskammarens försorg sammanställts till ett regelverk av dispo
sitiv karaktär (dvs reglerna är inte tvingande, utan det råder förhand
lingsfrihet). Den används i första hand till att reglera bankernas 
mellanhavanden med inkasson.

Principen för ett inkassoförfarande är att importören måste ha betalat 
varan innan det är möjligt att få dispositionsrätt över den. Detta åstad
kommes genom att exportören efter skeppningen lämnar in ett uppdrag 
om inkassering av fakturavärdet till sin bank. Uppdraget och skeppnings- 
dokumenten vidarebefordras av banken till köparens bank. När doku
menten anländer till importörens bank, uppmanar denna importören att 
betala. Om denne gör det, redovisas likviden till dig så snart din bank 
erhållit betalning. Om köparen inte vill eller kan lösa dokumenten mot 
betalning skickas dokumenten tillbaka till exportörens bank.

Fördelen med ett inkassoförfarande för dig som exportör är att du har 
kontroll över varan via dokumenten som sänts till banken. Löses 
dokumenten inte av importören kan du sälja varan till någon annan 
eller ta hem den genom att återkalla dokumenten.

Inkassoförfarandet bygger ursprungligen på att varorna sänds med 
båt och att rederiet som skeppar godset vid mottagandet utfärdar ett 
konossement som motprestation. Konossementet är en frakthandling 
som måste uppvisas och återlämnas till rederiet som utbyte mot 
godset när det lämnas ut på destinationsorten. Det är detta som gör 
att du har kontroll över godset tills betalning sker.

Om du levererar varan med t ex flyg, lastbil eller järnväg råder inte 
samma förhållande. Fraktsedeln som du erhåller som kvitto på leve
ransen har inte samma egenskaper som konossementet utan är endast 
ett kvitto på vilka parter som är inblandade - leverantören, fraktföraren 
och godsmottagaren. Konsekvensen av detta är, att om du anger din 
köpare som godsmottagare, kommer godset att utlämnas till denne på 
destinationsorten oberoende av om frakthandlingen företes eller ej. 
Den här typen av fraktsätt kräver därför lite mer omsorg.

Det finns två möjligheter:

1. Du anger i frakthandlingen köparens bank som godsmottagare;



detta förutsätter att banken är villig att vara godsmottagare, vilket 
din egen bank kan hjälpa till att få reda på.

2. Du sänder godset till en speditör med instruktion om att godset 
inte får lämnas ut förrän betalning har skett till överenskommen 
bank i importörens land.

Fördelen med alternativ 1 är, att om importören vill få ut godset innan 
dokumenten kommit till importörens bank, kan banken friställa 
godset. Banken har därmed säkerställt att betalning kommer att ske 
mot de dokument som senare presenteras.

Sammanfattningsvis innebär inkassoförfarandet att du skapar en bra 
förutsättning att få betalt genom transporthandlingen. Du har alltså 
en rimlig kontroll av den kommersiella risken. Även likviditeten kan 
påverkas positivt, om du snabbt lämnar inkassouppdraget till din 
bank. Normalt tar det två till tre veckor att få betalt under ett inkasso.

Dock har du full politisk riskexponering. Förfarandet bör därför 
användas när du har en positiv uppfattning om importören och när 
det gäller sporadiska leveranser till områden med politisk stabilitet. 
Inkasso är dessutom praxis som betalningsform inom vissa bran
scher, t ex handeln med virke.

GÖR EN ANALYS av ditt företags användning av inkassovillkoret:

— Får vi betalt i tid?

— Vem anges som godsmottagare i transportdokumenten vid inkasso?

— Har vi kontroll över godset tills betalning sker?

Remburs_____________________________________________
Söker du ytterligare säkerhet för betalningen i din exportförsäljning 
skall du använda betalningsvillkoret remburs. Liksom i föregående 
fall är villkoret liktydigt med banktjänsten. Det här betalningsvillko
ret skiljer sig från övriga genom att bankerna medverkar på ett mer 
aktivt sätt och inte bara förmedlar dokumenten.

En rembursbetalning vid export startar långt innan själva leveransen 
skall ske genom att din köpare vänder sig till sin bank med en ansökan



om att öppna en remburs. Rembursansökan innehåller all information 
om den förestående skeppningen, såsom fakturabelopp, varubeskriv- 
ning, skeppningstider, skeppningsväg och vilka dokument som krävs 
för att bevisa att skeppning har skett.

När importörens bank får in ansökan från importören gör banken en 
kreditbedömning av honom. Om ansökan beviljas och rembursen 
utfärdas, betyder det att importörens bank anser att han är god för det 
aktuella beloppet i rembursen. Det innebär också att importörens 
bank garanterar din betalning om du uppfyller villkoren i rembursen.

Din köpares bank skickar sedan rembursen till den bank du har 
angivit i köpeavtalet. Denna bank blir då den s k aviseringsbanken, 
vilken i sin tur har ansvaret för att rembursen är äkta och är utfärdad 
av en behörig bank. Från aviseringsbanken erhåller du en kopia av 
rembursen, som du skall läsa igenom och kontrollera att den är 
utfärdad på det sätt som du kommit överens om med din kund. Om 
så inte är fallet, skall du snarast kontakta kunden och begära att 
rembursen ändras så att den stämmer med vad ni kommit överens 
om. När rembursen har fått de av dig begärda villkoren, kan du börja 
tillverkningen och skeppa godset i enlighet med vad rembursen 
föreskriver.

Rembursförfarandet är också liksom inkasso fastställt i ett regelverk 
som sammanställts av Internationella Handelskammaren. Nu gällan
de regelverk benämns UCP 500.

Vad ger då rembursen dig som exportör? Först och främst har du 
flyttat din kommersiella betalningsrisk från köparen till dennes bank. 
Om sedan rembursen gäller för betalning hos aviseringsbanken, dvs 
den aviserande banken betalar direkt till dig, har också kassaflödet 
för din exportaffär förbättrats avsevärt. Om du snabbt kan presentera 
den dokumentation som krävs under rembursen till din bank, kan du 
erhålla betalning inom några dagar efter skeppning. Även om ban
kerna tar betalt för sina tjänster i samband med remburshanteringen, 
uppväger oftast din räntevinst denna kostnad.

Rembursen används framför allt när du inte känner köparen. Den har 
också en annan viktig funktion. Om du säljer till länder där den 
ekonomiska och politiska stabiliteten är dålig eller svår att bedöma, 
kan du säkerställa din betalning mot dessa risker genom att använda 
en bekräftad remburs, som innebär ett slags försäkringsåtagande av 
den bekräftande banken. Den bank som bekräftar, oftast aviserings-



banken, garanterar dig betalning oberoende av om importörens bank 
kan eller vill betala rembursen. Därigenom undviker du risken med 
en obekräftad remburs, nämligen att importörens bank inte kan eller 
vill betala. Detta kan bero på att den inte erhåller någon konvertibel 
valuta från landets centralbank eller att den kommit på obestånd och 
inte kan betala ut det belopp som gäller under rembursen. För dig 
betyder det i båda fallen att den bekräftande banken träder in och 
betalar till dig. Du är alltså täckt för både den kommersiella och 
politiska risken.

När du skall bedöma vilka risker som föreligger i en exportaffär och 
känner dig osäker om importlandets ekonomiska och politiska situa
tion, skall du kontakta din bank. Bankerna har särskilda avdelningar 
som följer olika länders banksystems betalningsförmåga, ekonomis
ka och politiska situation. Din bank kan därför ge dig råd om lämpliga 
betalningsvillkor för ett visst land och också tala om ifall den är 
beredd att bekräfta remburser från ett visst lands banker.

GÖR EN ANALYS av ditt företags användning av rembursbetalningar:

— Har ditt företag kunder som kan sägas falla under begreppen 
kommersiell eller politisk risk?

— Har ditt företag definierat i vilka fall remburs skall användas?

Garantier____________________________________________
Garantier som extra säkerhet används på flera olika sätt i samband 
med exportaffärer. Vanligtvis förekommer de för att säkerställa 
betalning från köparens sida. Inte sällan kräver också köparen en 
garanti för fullgörande av leverantörens prestation. I regel tar parter
na hjälp från sina banker för att få garantierna utställda, men även 
försäkringsbolag kan medverka vid utfärdandet av garantier. Stora 
börsnoterade företag kan ibland tillåtas garantera sin egen prestation.

Det är viktigt att du tar reda på vilka förutsättningar som gäller i 
köparens land vad avser formella krav på garantier som du kan bli 
ombedd att utfärda. I många länder - framför allt arabländer - krävs 
att en garanti skall vara utfärdad av en inhemsk bank för att den skall 
vara giltig. I dessa fall måste din bank ställa ut en s k motgaranti till



köparens bank. Det vanligaste är dock att din bank ställer ut garantin 
direkt - eller via köparens bank - till förmänstagaren.

En annan fråga som är av betydelse är hur utbetalningen under en 
garanti skall göras. Detta bestäms av vilken kravmodell garantin har. 
Vanligast är den s k borgensmodellen, som fungerar som ett proprie- 
åtagande för den utställande banken (såsom för egen skuld). Om 
köparen sedan inte kan betala, vänder sig kravställaren till banken 
för betalning. Då måste det föreligga ett klart formulerat, motiverat 
och fastställt krav att betala, eventuellt med domstolsutslag som 
underlag.

Den andra kravmodellen kallas ”on first demand” (vid första anmo
dan), vilket innebär att förmånstagaren till garantin kan kräva utbe
talning när som helst under garantins giltighetstid utan någon som 
helst bevisning.

Vilken kravmodell som skall användas styrs ofta av lokala regler och 
sedvänjor. Kontrollera med din bank innan du accepterar föreslagen 
kravmodell.

Utformningen av själva garantitexten hjälper bankerna till med. Du 
bör aldrig på egen hand utforma en garantitext eller låta din motpart 
göra det. Det är viktigt att du har en dialog med din bank eller med 
en oberoende jurist vid utformningen av alla affärsavtal och garanti
er, inte minst när det gäller utlandsaffärer.

Som exportör är ditt intresse i regel att få en betalningsgaranti som 
garanterar köparens fullgörande av hans betalningsskyldighet.

De vanligaste garantierna som din köpare kan komma att begära av dig är:

Förskottsgaranti: garanterar återbetalning av förskott 
om leveransen inte genomförs

Anbudsgaranti: garanterar anbudsgivarens full
följande av anbudet

Fullgörandegaranti : garanterar fullföljande av projekt 
eller leveranser

Garantitidsgaranti: garanterar åtgärdande av fel och 
brister i leveransen



När du går med på att ställa ut en garanti för fullgörande av din 
prestation är det viktigt att du tänker på vad du kan förvänta dig av 
motparten. Kom ihåg att garantier har den egenheten, att även om de 
är tidsbegränsade så måste de återlämnas till utställaren innan du är 
helt friskriven. Se därför alltid till att garantin begärs i retur av din 
bank efter det att du fullgjort din leverans eller prestation.

Exempel - Betalningsstrategi vid export till Frankrike
För att belysa verkligheten mot bakgrund av vår mer teoretiska och 
generella genomgång av betalningsstrategi för en exportör har vi valt 
Frankrike som exempel.

Låt oss anta att du på grundval av marknadsundersökningar och 
kontakter med Exportrådet kommit underfund med att din produkt 
borde ha en intressant marknad i Frankrike. Detta har bekräftats i 
samtal med några potentiella köpare och några provleveranser. Du 
vill nu på allvar bedöma riskerna vid denna export till nya kunder 
och välja effektiva betalningsformer.

Risker

Vid exporten till Frankrike är det två risker du särskilt måste under
söka - valutarisken och den kommersiella risken.

Du kan normalt utgå ifrån att dina nya kunder kommer att begära 
fakturering i franska francs. De har knappast lust att ta någon valu
tarisk då de väljer en ny leverantör, desto mindre så länge kronan 
flyter och helt saknar anknytning till EUs valutasystem. Du måste 
alltså själv finna en form att reducera/säkra valutarisken - genom att 
använda ett uppsamlingskonto eller genom valutaförsäljning på ter
min. Vi återkommer till detta.

Sedan måste du bedöma den kommersiella risken - dvs sannolikhe
ten att dina kunder har både vilja och förmåga att betala. Det finns 
flera vägar att gå. I Frankrike är företagen inte skyldiga att publicera 
lika omfattande årsredovisningar som i Sverige. Men det finns flera 
källor. Exportrådet i Frankrike kan naturligtvis hjälpa till. Franska 
banker abonnerar vidare i regel på databaser som ger grundläggande 
fakta, normalt för tre år bakåt, om viktigaste balans- och resultaträk- 
ningsposter, om företagets aktuella samlade bankskulder och - en 
värdefull indikation - dess skötsamhet som betalare. Den senare 
uppgiften framkommer genom att Banque de France, som ansvarig



för den nationella betalningsclearingen, klassificerar företagen som 
betalare och anger eventuella betalningsförsummelser under senare tid.

Mot bakgrund av dessa första uppgifter kan du bedöma om din nya 
kund förefaller att vara en rimlig risk eller om du skall ta fram flera 
uppgifter. Det är möjligt att t ex använda vissa Minitel-baserade 
(telefonkopplat datasystem i Frankrike) upplysningar eller att liksom 
i Sverige vända sig till ett kreditupplysningsföretag, som din bank 
kan föreslå.

Betalningsformer
Frankrike är ekonomiskt, finansiellt och geografiskt ett stort land 
med många banker och bankkontor. Kunskaperna om utlandsbetal- 
ningar på det enskilda kontoret är mycket varierande. Därför är 
grundregeln att du som exportör bör underlätta för din kund genom 
att använda de inhemska betalningsformerna. Det är enklare och 
billigare för köparen - och du utsätter honom för en viss press att 
betala i tid.

Vid franska kommersiella betalningar använder man ofta dels check
ar, dels ett slags växlar och reverser. Checkarna är alltid korsade, dvs 
de kan endast inlösas genom insättning på mottagarens konto, aldrig 
mot kontanter. Växlarna och reverserna är namnen till trots högmo
derna betalningsformer och i mer än fyra femtedelar av fallen pap- 
perslösa, dvs helt datoriserade. Det är möjligt att använda den da
toriserade och effektiva inkasseringsproceduren mellan bankerna 
och ändå få en påtecknad pappersväxel/revers, vilket ger möjlighet 
att gå till domstol vid en betalningsförsummelse.

I valet mellan olika former bör du utgå från hur säker och precis 
betalare du tror att din kund är.

- Om du helt litar på att din kund kommer att betala enligt kontrakt, 
kan du skicka en vanlig faktura och anmoda honom att betala med 
en check (chèque) eller en banköverföring (virement). Får kunden 
välja tar han ofta check, eftersom det tar längre tid innan pengarna 
dras från hans konto (och du får dem senare).

- Om du vill utöva lite mer press på köparen så använder du en 
papperslös växel, dataväxel, (lettre de change relevé, LCR) som 
betalningsform. På grundval av uppgifterna i din faktura registre
rar den franska banken din önskade inkassering, och inkassering
en sker i samspel mellan din bank och din köpares bank. Köparen



blir dessutom mer benägen att betala än i förra fallet, eftersom en 
försummad betalning leder till en registrering i Banque de Frances 
ovannämnda databas. Du kan på samma sätt inkassera en pap
perslös revers (billet à ordre, BOR).

- Om du känner osäkerhet om din nya kunds betalningsvilja, är det 
kanske lugnast att använda en traditionell växel (lettre de change 
classique, LCC) eller revers (billet à ordre classique, BOC) i 
pappersform, med underskrift av köparen. Du får då inte bara en 
moralisk press på köparen utan också en juridisk möjlighet att gå 
till domstol med din finansiella fordran. För inkasseringen om
vandlar banken din LCC/BOC till en LCR/BOR.

Naturligtvis kan man använda inkasso eller remburser, men det är 
sällsynt i handeln mellan Sverige och Frankrike. Det är också möjligt 
att begära en bankgaranti. Risken är att köparen tycker att det blir för 
dyrt och komplicerat och dessutom tar illa vid sig av ditt misstroende. 
Är du mycket skeptisk om kundens betalningsvilja och förmåga, 
skall du kanske inte alls göra affärer med honom.

Uppsamlingskonto

Om inte exportvolymen är väldigt liten och antalet kunder och 
transaktioner mycket begränsat, är det ofta en fördel för inkassering
en att öppna ett uppsamlingskonto i en fransk bank. Därigenom blir 
för köparen alla betalningar inhemska, billigare och okomplicerade. 
För dig betyder det att alla betalningar snabbare når kontot och kan 
göras räntebärande. Du kan från banken få en löpande rapportering 
av vilka betalningar som gjorts och hur stocken av utestående kund
fordringar ser ut. Hanteringen av betalningar, konton och rapporte
ring är ofta högt datoriserad och fungerar väl.

Ett uppsamlingskonto kan ta emot betalningar i alla former - checkar, 
banköverföringar, växlar, reverser etc. Du ger banken fullmakt att ta 
emot alla medel för placering på kontot. Ditt företag kan lämna 
uppgifter till banken för registrering och inkassering per teletrans- 
mission, diskett eller helt enkelt genom att skicka en fakturakopia. 
Har du volymer kan du t o m hyra en mjukvara och själv registrera 
och överföra till banken.

Ett uppsamlingskonto kan i Frankrike också användas som transak
tionskonto för betalningar i francs eller i utländsk valuta. Till kontot 
kan knytas checkhäfte och betal-/kreditkort. Genom att göra debet-



transaktioner direkt från kontot kan man minska kostnaderna för 
transfereringar och växlingar. Till ett uppsamlingskonto kan också 
fogas tjänster som kreditupplysnings- och indrivningsservice, skat- 
terepresentation och kreditförsäkring.

Figuren nedan visar hur ett franskt uppsamlingskonto kan fungera.

Krediteringar

Växlar

LCC

Banköver

växlar

Reverser Dataväxlar

LCR

Lock-Box

Inkassering

UPPSAMLINGS
KONTO

Utbetalning

Betal-/

kreditkort

Debiteringar

Figur 12.1: Uppsamlingskonto i Frankrike



228 Kap 12. Betalningsvillkor 

Förklaringar till figur 12.1:

1. Exportören skickar en av kunden påtecknad fransk pappersväxel 
(LCC) till sin franska bank, som skapar en dataväxel (LCR) och 
inkasserar medlen på förfallodagen från köparens bank.

2. Exportören skickar fakturakopior eller listor över utställda fak
turor till sin franska bank, som skapar dataväxlar respektive 
reverser och inkasserar på förfallodagen.

3. Exportören eller hans svenska bank skapar själv genom ett 
modem dataväxlar, som per diskett eller teletransmission sänds 
till den franska inkasserande banken.

4. Kunden betalar direkt till uppsamlingskontot genom banköver
föring.

5. Kunden betalar med check som inlöses av banken, och medlen 
placeras på kontot.

6. Exportören transfererar efter överenskomna principer medlen till 
Sverige eller använder kontot som transaktionskonto och betalar 
inom eller utom Frankrike i francs eller valuta.

7-8. Exportören kan till kontot knyta kredit-/ betalkort (Carte Bleue) 
samt checkhäfte.

Köpeavtal

Redan i köpeavtalet bör du komma överens med köparen om de 
betalningsformer som kan/skall förekomma. För en papperslös väx
el- och reversinkassering (och ofta även för att t ex få fram ytterligare 
kreditupplysningar) behövs uppgifter om köparens bank, det fulla 
kontonumret (s k RIB-nummer, som omfattar ett 20-tal siffror) och 
hans företagsnummer (numéro SIREN).

Vidare är det viktigt att specificera betalningsvillkoren i kontraktet. 
Fransmännen är inte generellt sämre betalare än andra européer, men 
de är i vårt tycke sena betalare därför att långa betalningstider är 
tradition. 60 eller 90 dagars kredittider är inte ovanliga, och till det 
kan t ex läggas fri leveransmånad och betalning den tionde i påfölj
ande månad. Har så skett och du levererar den tionde, blir 60 dagars 
kredittid i praktiken 90 dagar mellan leverans och betalning. Följakt
ligen bör du noggrant formulera villkoren och helst ange en exakt 
förfallodag. Använder du dessutom en betalningsform som Banque



de France följer, ökar sannolikheten att du får betalt i tid, eftersom 
köparen inte vill bli registrerad som försumlig betalare.

Dröjsmålsränta betalas inte automatiskt. Det måste överenskommas 
i kontraktet för att köparen och t o m domstolen i fall av tvist skall 
vara införstådd. Här föreligger en kulturskillnad; en ”förskjuten” 
betalning anses inte som i Sverige oetisk eller omoralisk. Offentliga 
myndigheter och institutioner är ofta sena betalare.

Rörelse- och investeringsfinansiering

Om du tänker arbeta genom ett säljande dotterbolag och/eller med 
uppsamlingskonto, kan det vara skäl att titta på några former av 
lokala rörelsekrediter som kan knytas till uppsamlingskontot.

Checkräkningskrediten (découvert) är den grundläggande formen för 
rörelsekrediter. Om företaget använder de inhemska växlarna och 
reverserna, är det möjligt att öppna en diskonteringsfacilitet (escomp
te). Denna ger banken, förutom regress på låntagaren, säkerhet i de 
diskonterade fordringarna. Därför kan räntesatsen bli något lägre än 
vid en checkräkningskredit.

Om det handlar om kapitalvaror, kan det vara möjligt att arrangera ett 
koparkreditsystem, t ex i form av leasing (crédit bail). Leasing är i 
Frankrike en ganska vanlig kreditform med löptider om ett eller flera år. 
Liksom i Sverige sker leasing genom ett från banken skilt finansbolag.

Generellt sett ställer franska banker långtgående formalitetskrav vid 
utlåning och grundar sig på en strikt balans- och resultaträknings- 
analys. Inte sällan begärs en borgen eller ”letter of comfort” från 
moderbolaget och/eller svensk bankgaranti som säkerhet.

Vill ditt företag bygga eller förvärva en fastighet, finns liknande 
möjligheter som i Sverige, dock med den skillnaden att fastighetsbe- 
låningen alltid varit mer restriktiv i Frankrike. Även för företagets 
egen finansiering kan leasing (crédit bail) utnyttjas både för fastig
heter och för utrustning.

Du bör till sist observera att det finns en rad olika räntebegrepp i 
Frankrike. I varje fall är det väsentligt att ta reda på innebörden av 
angiven räntesats, hur den offentliggörs och hur betalning skall ske.



Att få betalt - nu, senare eller 13
aldrig
av Carl-Johan Bouveng, Nordbanken, Paris, Göte Jär går den och 
Fredrik Lundberg, Nordbanken, Stockholm

I varje exportaffär avser en betydande del av förhandlingen hur 
säljaren och köparen var och en från sin utgångspunkt skall kunna 
kontrollera riskerna och likviditetspåfrestningarna. Kapitel 11 disku
terade riskerna, och Kapitel 12 behandlade hur exportören genom att 
välja rätt betalningsvillkor kunde begränsa dessa risker och samtidigt 
bättre kontrollera sin likviditet.

Vi har försökt att enkelt beskriva de vanligast förekommande betal
ningsvillkoren och hur de fungerar. Det kan vara värt att komma ihåg 
att tre fjärdedelar av den svenska utrikeshandeln sedan många år sker 
med de närbelägna EU-/EFTA-länderna, där vanliga banköverfö
ringar är det dominerande betalningssättet.

I detta kapitel skall vi beröra de förhandlingssituationer som kan leda 
till en låsning mellan köpare och säljare, om de inte riktigt förstår vad 
den andre parten vill uppnå med sina krav vad beträffar betalnings
villkoren. Det kan vara fråga om vem som ska stå valutarisken, vilken 
grad av skälig kommersiell risk säljaren ska ta och i vilken form du 
som exportör kan acceptera en leverantörskredit utan att äventyra ditt 
företags behov av en god likviditet och ett måttligt risktagande. I det 
följande kommer vi att kort belysa de olika finansiella möjligheter 
som finns att tillgodose både kundens önskemål om en bra och 
marknadsanpassad kredit, och ditt företags behov att konkurrera med 
kredit utan att ditt risktagande eller påfrestningarna på likviditeten 
blir ohanterliga. Till sist beskrivs hur Exportkreditnämnden (EKN) 
kan försäkra bort en del av de risker du ej kan undvika på annat sätt.



”Varför i regel betalning senare?”______________________

Kapitlets rubrik kan förefalla något drastisk men speglar likväl 
exportörens finansiella situation. Han säljer till mer avlägsna och 
mindre kända kunder än hemma och till länder med annorlunda 
riskelement och betalningsnormer.

Helst skulle han vilja bli kompenserad för denna osäkerhet genom 
betalning i förskott, eller åtminstone vid leveransen. Men så fungerar 
verkligheten inte i de flesta fall. Snarare kan exportören utgå från att 
med likvärdig vara och kund kommer tiden mellan leveransen och 
likvidens kreditering på hans konto att bli längre än på hemmamark
naden.

Ta exemplet Frankrike, som vi beskrev i kapitel 12. Om betalnings
villkoret i Sverige är 30 dagar netto, är det antagligen 60 dagar i 
Frankrike - och dessutom möjligen ”fri leveransmånad” och ”betal
ning den tionde”. Exportören till Italien eller Spanien - också stora 
länder med hög potential för svenska företag - kan möta ännu längre 
betalningstider.

Det behöver inte betyda att risken för utebliven betalning är större, 
men det betyder definitivt att din likviditet blir mer ansträngd. Du får 
helt enkelt behov att finansiera de förlängda betalningstider som 
exporten medför.

Den ökande konkurrensen inom det snart gränslösa Europa gör det 
nödvändigt att vara närvarande på exportmarknaderna inte bara för 
att nå kunderna, utan också för att vidareutveckla produkterna så att 
de blir tekniskt konkurrenskraftiga. Du måste exportera.

Växelfinansiering vid export___________________________

Vid exportförsäljning är växlar mer vanliga än vid handel inom Sve
rige. Växeln är i detta sammanhang ett utmärkt fordringsbevis för 
leverantörskredit vid försäljning i öppen räkning. Även inom inkasso- 
och remburshanteringen används växeln flitigt, vilket många gånger 
är betingat av olika länders lagstiftningar. Med en växel uppstår en klar 
och entydig fordran, som vid eventuellt utebliven betalning ger en stark 
ställning ifall den uteblivna betalningen skulle leda till en rättslig 
process. Emellertid är det en betalningsform som internationellt an
vänds allt mindre.



Växeln utgör ett fordringsbevis i sig och kan naturligtvis användas 
enbart mellan köparen och säljaren i det syftet. Den kan också 
diskonteras i bank, och fyller då två syften. Det ena är att du som 
exportör vid diskontering hos din bank kan erhålla kontant betalning 
ur växeln med avdrag för vissa av bankens kostnader och avgifter. 
Banken tar således över din växelfordran under vissa villkor, bero
ende på beloppets storlek, i vilket land acceptanten av växeln befin
ner sig etc. Det andra är att växeln i sig underlättar ett eventuellt 
rättsligt förfarande för växelinnehavaren, i händelse av betalnings- 
dröjsmål från köparens sida.

En diskontering medför i första hand en bra likviditetseffekt för ditt 
företag. Växeln kan också användas för att reducera dina risker 
genom att den överlåtes till din bank, och ditt företag slipper sjävt 
dessutom den praktiska växelhanteringen med förfallodagsbevak- 
ning, växelprotest, inkassering etc.

Innan banken bestämmer sig för om och på vilka villkor den skall ta 
över din växelfordran, kommer den naturligtvis att undersöka om 
växeln är EKN-garanterad eller avaliserad (garanterad av någon 
annan än växelbetalaren, t ex den utländske köparens bank). Om så 
är fallet, kan banken bestämma sig för att både den kommersiella och 
politiska risken är acceptabel för banken. Då diskonterar banken 
växeln utan regressrätt på ditt företag.

Om växeln inte på detta sätt utgör en acceptabel kreditrisk för banken, 
kan den överta fordran, men med regressrätt på ditt företag som 
utställare av växeln. Du kan då bli återbetalningsskyldig i händelse 
av att acceptanten (normalt köparen) inte betalar.

Om ditt företag bestämmer sig för att använda växlar vid export, bör 
du kontrollera vilka krav din bank har för att diskontera dem utan 
regress mot ditt företag, och se om acceptanten kan uppfylla dessa 
villkor. Du bör även, med bankens hjälp, förvissa dig om att köparens 
land accepterat den internationella växelkonventionens regler, bl a 
för att underlätta eventuell tvist vid betalningsdröjsmål.

Exportfactoring_______________________________________

Exportfactoring är ytterligare en metod för exportören att förbättra 
sin likviditet och, beroende på uppläggningen, möjligen minska 
exportörens risk.



Factoring (fakturabelåning) innebär att ditt företag överlåter sina 
kundfordringar i form av fakturor till ett finansbolag (banker har inte 
rätt att bedriva factoringverksamhet). Därigenom förbättras ditt fö
retags likviditet, eftersom du erhåller omedelbar betalning då faktu
rorna överlämnas. Sådan fakturabelåning är vanligt förekommande 
inom Sverige. Den kan med fördel användas även vid export.

Exportfactoring passar bäst i de fall då du har kontinuerliga leveran
ser till ett relativt konstant antal köpare. Villkoren och kostnaderna 
för fakturabelåningen grundar sig på förhållanden som totala årliga 
volymer, antal länder och antal kunder. Ofta arbetar finansbolaget 
tillsammans med ett internationellt verksamt inkassoforetag, som 
driver in fordringarna om de inte erläggs på förfallodagarna.

Oftast innebär överenskommelsen med finansbolaget att detta över
tar fakturorna med regress på dig som exportör. Det betyder att du 
slutligen kan tvingas återbetala erhållna likvider för fakturor som 
trots inkassoföretagets ansträngningar förblivit obetalda. Har du bra 
kunder i bra länder, kan du förhandla dig till ett övertagande av 
fakturorna utan regress, dvs ditt företag kan befrias från både politisk 
(om det är aktuellt) och kommersiell risk.

Du måste också förhandla om den procentsats som fakturorna övertas 
eller belånas till. Vanligen är den 80-90%. Även här kan det vara 
aktuellt att skaffa en fordringsförlustgaranti från EKN (se nedan), 
som kan överlåtas till finansbolaget som säkerhet för din kundford
ran. Då kan du både erhålla en högre belåningsgrad på din fordran 
och slippa regresskravet från finansbolaget.

Exportleasing_________________________________________
Vid sidan av leverantörskrediter och köparkrediter har leasing vuxit 
fram som en allt vanligare finansieringsform vid export avseende 
dyrare kapitalvaror, i synnerhet vid export till närbelägna industri
länder. Leasing innebär, enkelt uttryckt, att köparen hyr varan i stället 
för att köpa den.

Praktiskt sker exportleasing genom att du som exportör säljer utrust
ningen till ett svenskt eller utländskt leasingbolag. Du erhåller då 
kontant betalning för varan direkt från leasingbolaget, som samtidigt 
ingår ett leasingavtal med den utländske hyrestagaren. Denne betalar 
i sin tur den överenskomna leasingavgiften (hyran) direkt till leasing
bolaget under leasingavtalets giltighetstid.



Den vanligaste orsaken till att en leasingaffâr kommer till stånd är att 
köparen inte anser sig kunna belasta sin balansräkning med en dyr 
maskininvestering. Han kan genom leasing använda utrustningen 
utan att äga den. Han kan å andra sidan inte dra fördel skattemässigt 
av avskrivningarna. Du vinner fördelen att göra en okomplicerad 
kontantaffär med leasingbolaget. Detta tar däremot en egen kreditrisk 
på leasingtagaren och står både kommersiell och politisk risk. Sven
ska leasingbolag har möjligheter att erhålla EKN-garantier för dessa 
risker.

Det talas ofta om leasingalternativets stora skattemässiga fördelar, 
som uppstår genom att villkoren för skattemässiga avskrivningar 
fortfarande skiljer sig mellan olika länder. Uppenbarligen kan ibland 
mycket förmånliga finansieringsvillkor erhållas vid exportleasing, 
men förutsättningarna måste undersökas i varje enskilt fall.

Medel- och långfristig exportfinansiering________________

Vid exportförsäljning av dyra kapitalvaror har köparen ofta önskemål 
att utsträcka betalningarna över en längre tid. Dessa önskemål blir 
ännu mer uttalade om köparens land har en svag ekonomi, och någon 
egentlig kapital- och finansmarknad inte existerar. Räntesituationen 
i det aktuella landet kan också vara så hög, att en lokal finansiering 
ter sig helt orealistisk.

Du kan också råka ut för att köparen försöker tvinga fram s k mjuka 
lån från leverantörens land. Mjuka lån innebär att räntan för lånet 
helt eller delvis subventioneras med biståndsmedel. Villkoren för 
dessa lån kan skilja sig mellan de biståndsgivande länderna, i 
huvudsak OECD-länder. Ett grundkrav för mjuka lån är dock att 
det skall ligga någon form av teknisk kunskapsöverföring i projek
tet. I Sverige benämns mjuka lån ”BITS-lån”, då de handläggs och 
godkänns av myndigheten Beredningen för Industriellt Tekniskt- 
ekonomiskt Samarbete (BITS).

Innan du börjar projektera en större försäljning, bör du därför fundera 
över eller fråga köparen om det föreligger krav på finansiering med 
löptider på ett flertal år. Om det är en offentlig upphandling (tender), 
framgår det vanligtvis i villkoren om så är fallet. Det är emellertid 
inte ovanligt att företag ”luras” förhandla ned sina priser för ett avslut 
på kontantbasis, varefter köparen mot slutet av förhandlingarna för 
in krav på medel- eller långfristig finansiering.



Oftast är det vid leveranser till länder utanför OECD-området som 
krav på sådan finansiering, s k exportkrediter, uppstår. Dock kan det 
också vid större projekt i Europa vara aktuellt med denna typ av 
finansiering.

Du måste från början försöka bedöma hur långt ditt företag är villigt 
att gå ned i pris för en kontantaffär, respektive hur mycket du behöver 
”spara” för att täcka extra finansieringskostnader, om kunden till slut 
accepterar att köpa men med krav på en längre finansiering; det 
kanske är enda lösningen för att erhålla ordern. Därför skall du i 
förväg ha undersökt olika kreditlösningar och hur mycket mer dessa 
kostar än kontant- och dokumentbetalningar. För de merkostnaderna 
bör du behålla en ”förhandlingsbuffert” under diskussionerna med 
köparen.

I dessa skeden av dina förhandlingar är det viktigt att du samarbetar 
nära med din bank, i första hand för att bedöma vilken kreditform 
och vilka betalningsvillkor du bör erbjuda. Skall det vara

- en leverantörskredit, där exportören ger en kredit till köparen på 
vissa villkor, eller

— en köparkredit, där någon annan, i regel exportörens bank, beviljar 
krediten till köparen eller hans bank.

En leverantörskredit till en köpare, även om du känner honom sedan 
länge, innebär att du exponerar ditt företag för den kommersiella 
risken under en lång och svårbedömd period, kanske tre, fem eller 
ännu flera år. Vidare kanske ditt företag även tar en politisk risk. Ny 
lagstiftning som försvårar betalning till utlandet kan införas i köpa
rens land. Brist på utländsk valuta kan uppstå, politiska oroligheter 
kan störa gängse betalningsvägar etc. Dessutom vet du säkert att du 
belastar ditt företags balansräkning med en förmodligen rätt stor, 
ganska lång och sannolikt relativt osäker kundfordran. En kortare 
leverantörskredit kan möjligen finansieras genom att utnyttja rörel
sekrediten i din bank, men det blir dyrt och belastar balansräkningen.

När du kommit så långt i analysen och förhandlingarna, ter det sig 
ganska uppenbart att en leverantörskredit medför så stora kommer
siella och politiska risker och en så stor likviditetspåfrestning att du 
måste kontakta din affärsbank för att diskutera möjligheterna för 
köparkredit.



Det viktiga för dig att veta är, att här finns en finansieringsmöjlighet 
som förvandlar en politiskt och kommersiellt riskfylld leverantörs- 
kredit till en för dig riskbegränsad (beror naturligtvis pä ifall EKN 
utfärdar en garanti eller din bank tar på sig riskerna) transaktion och 
där du mot skeppningsdokument erhåller hela exportlikviden direkt 
från din bank som handlägger exportkrediten.

För att din bank skall kunna ta ställning till om den kan erbjuda ditt 
företag en exportfinansiering, måste den ha följande information:

1. Vilket land det gäller och om det är en privat köpare (och vilken 
hans bank är) eller offentlig köpare, t ex ett statligt eller halvstat- 
ligt organ, vars bank normalt är landets centralbank, utrikeshan- 
delsbank eller motsvarande.

2. Kontraktsbelopp och begärd kredittid.

3. Typ av varor, leveranstid, installationsåtagande och övriga kommer
siella förpliktelser som anbudsgaranti, fullgörandegaranti osv.

Din bank kan då bedöma huruvida den är beredd att under vissa 
villkor ge en s k bank till bank-kredit eller en bank till köpare-kredit. 
Du kan få en uppfattning om vad det kommer att kosta, hur dina risker 
minskar och din likviditet påverkas. Du ser om du kan gå vidare.

De villkor och regler som gäller för den här typen av exportfinansie
ringar är omfattande och komplicerade. Att beskriva enskilda lös
ningar eller detaljer ligger utanför vårt syfte. Risk- och finansierings- 
bedömningarna måste göras från fall till fall, och därför blir också 
kostnaderna mycket skiftande.

Några avslutande råd:
- Du skall begära att din affärsbank ger en detaljerad redogörelse 

för finansieringsalternativen, de olika riskerna och de sannolika 
kostnaderna.

- Du skall vidare undersöka hur EKN (Exportkreditnämnden - se 
senare avsnitt i detta kapitel) kan hjälpa svenska exportörer att 
försäkra sig mot fordringsförluster vid export. Detta kallas med 
varierande terminologi exportkreditförsäkring, EKN-garanterat 
lån och riskavtäckning med EKN. Innebörden är alltid att en del 
av exportörens/bankens fordran vid export försäkras av EKN mot 
de kommersiella och politiska riskerna. Den s k täckningsgraden 
(det belopp som garanteras/försäkras av EKN) varierar från land



till land och för olika låntagare. Även EKN-premien (försäkrings
kostnaden) som skall erläggas till EKN varierar.

Valutalån____________________________________________

Valutalån är ett medel att tillfredsställa en del av exportörens löpande 
behov av likviditet.

Valutalån var under många år av hårda inhemska kreditregleringar 
en populär metod att skaffa sig likviditet genom att låna i valuta i de 
svenska bankerna. Devalveringar av den svenska kronan ledde i 
många fall till betydande förluster för låntagarna och ibland också 
för långivarna. Man hade alltför mycket bortsett från valutariskerna.

Valutalån skall ses som en lämplig finansieringsform främst för 
företag som har fasta eller finansiella tillgångar eller kundfordringar 
i valuta eller avser att investera i utlandet. Då balanseras ju valuta
risken, eftersom det finns både tillgångar och skulder i samma valuta.

Har du behov av flera valutor på samma löptid, kan lånet göras till 
ett ”korglån”. Du kan också, efter att noggrant ha kalkylerat din 
position i olika valutor, ta upp flera valutalån för att få likviditet och 
skydda dig mot valutariskerna.

Ur praktisk synvinkel skiljer sig ett lån i utländsk valuta från ett lån 
i svenska kronor på så sätt att valutalånet löper till fast ränta under 
en viss definierad period, t ex 1, 3 eller 6 månader. Perioderna för 
ränteberäkning hänför sig till perioder på vilka banken själv lånar 
upp den utländska valutan på den internationella valutamarknaden. 
Denna upplåning sker till en ränta som brukar benämnas LIBOR 
(London InterBank Offered Rate), dvs den engelska förkortningen 
för den räntesats till vilken banker i London är beredda att låna 
varandra pengar i en viss valuta. Man kan t ex tala om räntan för 
D-mark 6 månader LIBOR. Det är i första hand de stora internatio
nella valutorna som omfattas av denna handel bankerna emellan.

Det kriterium som i dag är det viktigaste för att avgöra om ett 
valutalån är ett bra alternativ eller inte, är ditt företags totala expone
ring i utländska valutor. Du skall alltså först och främst analysera in- 
och utgångar av utländska valutor (valutaflöden) i ditt företag. Valu
talånet skall ses som ett instrument att skydda ditt företag mot



kursförluster - det får inte skapa nya risker. Behöver du bara likvi
ditet skall du låna i kronor.

Det kan förtjäna att påpekas att ECU (European Currency Unit), som 
är en valuta sammansatt av samtliga EU-valutor, i det här samman
hanget är att betrakta som en utländsk valuta, med kursrisker av 
samma slag som andra valutor.

Du bör till sist också tänka på att valutalån har särskilda skattemäs- 
siga och bokföringsmässiga aspekter, varför du bör diskutera med 
din revisor innan du tar ett lån i utländsk valuta.

Rörelse- och investeringskrediter utomlands_____________
Vi har tidigare konstaterat att valutalån kan lämnas till svenska 
företag för att köpa utländska fastigheter eller värdepapper, eller för 
att förvärva ett bolag i utlandet. Ett sådant lån kan naturligtvis också 
lämnas till ett utländskt dotterbolag den dag ditt företag kommit så 
långt i exportansträngningarna att en permanent representation på en 
exportmarknad kan vara aktuell.

Lånet kan också lika gärna ges av en utländsk bank i det aktuella 
landet.

Lånetekniskt skiljer sig en kredit för en utlandsinvestering inte från 
ett valutalån från svensk bank till ett svenskt företag. Det väsentliga 
är att valutalånet används för att täcka den kursrisk som man som 
svensk försätter sig i genom att investera i utlandet. Detta betyder 
emellertid inte nödvändigtvis att lånet skall tas i den valuta som gäller 
i det land där investeringen görs. Valutaval skall bestämmas av 
valutaexponeringen.

Exempelvis kan en investering i ett bolag i Tyskland generera intäkter 
i US dollar eller svenska kronor, medan en investering i Storbritan
nien kan generera franska franc, beroende på marknaderna och hur 
bolaget kommer att fakturera. Dessa faktorer bör påverka samman
sättningen av den s k valutakorg (en blandning av flera valutor i ett 
lån) som lånet skall bestå av.

Dotterbolaget i utlandet behöver naturligtvis också rörelsekrediter av 
olika slag. Många alternativ finns. Den externa upplåningen kan t ex 
bestå av ett mer långfristigt valutalån i lämplig valuta från moderbo
lagets svenska bank och en mindre kredit från en lokal bank i det land



där dotterbolaget befinner sig. Det är viktigt att ditt företags dotter
bolag har kontakt med en lokal bank, som tillgodoser behovet av 
daglig service.

Ibland kan det av valutamässiga och skattetekniska skäl vara fördel
aktigt att tillgodose samtliga lånebehov lokalt. Då är det inte säkert 
att den lokala banken finner ditt dotterbolag vara en känd och 
prioriterad kund eller ha en tillräckligt god konsolidering. Banken 
har kanske inte heller tillräckligt med information eller kunskap om 
företaget och dess verksamhet och kan därför inte bevilja ett lån. Då 
måste du tala med din bank i Sverige om att ställa ut en bankgaranti 
för de tilltänkta lånen från den utländska banken. För detta kan din 
svenska bank begära säkerhet, såsom företagsinteckning, borgen 
eller aktier i ditt företag, allt beroende på ditt eget företags finansiella 
styrka och relationen med din bank.

Du bör skaffa dig lokala rådgivare i form av en auktoriserad revisor 
och en väl ansedd jurist. Svenska beskickningar utomlands, handels- 
kamrar och Exportrådet har ofta förslag. Räkna med att kostnaderna 
för dessa typer av tjänster samt lokala stämpelskatter, värderingar, 
besiktningar av industrifastigheter etc ofta väsentligt överskrider vad 
vi är vana vid i Sverige.

Som exportör skall du vända dig till EKN för att säkerställa olika 
fordringar utomlands. Även vid en investering utomlands bör du 
kontakta EKN för att se om det kan vara aktuellt med en s k 
investeringsgaranti.

Exportkreditnämnden (EKN)__________________________

Exportkreditnämnden är en statlig myndighet, vars huvuduppgift är 
att främja svensk export genom utfärdande av garantier. Garantin är 
en försäkring som skyddar ditt företag mot vissa förlustrisker i 
exportaffärer. Även svenska och utländska kreditinstitut kan erhålla 
EKNs garantier i samband med deras samverkan i finansieringen av 
svensk export.

EKNs garanti kan användas som säkerhet hos finansinstitut för 
finansiering av din export. Om ditt företag har erhållit en EKN-ga- 
ranti för en fordran, eller eventuellt har en stock av EKN-garanterade 
kundfordringar, bör du vända dig till din bank för att undersöka om 
den är villig att belåna dessa med EKN-garantierna som säkerhet.



Genom EKN kan du som exportör få del av aktuella landbedömning
ar. Redan i ett inledande skede av förhandlingar med en utländsk 
köpare kan du också få en viss vägledning om, i vilka fall och på 
vilka villkor EKN kan ställa en garanti vid ett eventuellt exportavtal.

EKN kan för en del affärer och vissa länder garantera den politiska 
och/eller kommersiella risken i exportaffärer. Med politisk risk me
nas t ex krig, revolution, naturkatastrof eller åtgärd från utländsk 
myndighet som hindrar eller fördröjer betalning från din köpare. 
Kommersiell risk innebär t ex att köparen går i konkurs eller av annan 
orsak inte betalar enligt det avtal du ingått med din köpare.

Garantiutfästelse
När du preciserat dina önskemål i en formell ansökan, skickar EKN 
ett besked i form av en utfästelse om garanti - således en offert till 
ditt företag. Denna utfästelse innehåller bl a uppgift om de villkor 
som gäller för garantin. Den anger även ditt företags s k självrisk 
(samma betydelse som i vanliga försäkringssammanhang, dvs den 
del av fordringen som EKN inte garanterar) vid olika förlusttyper 
samt uppgift om den försäkrings-/garantipremie som skall erläggas 
till EKN. Utfästelsen är kostnadsfri och ej bindande för exportören. 
Utfästelsen har en giltighetstid som måste observeras så att utfästel
sen inte har löpt ut när du ingår ett bindande köpeavtal.

Självrisken är normalt 10% vid politiska händelser. Vid export till 
vissa länder kan en högre självrisk komma i fråga. För kommersiella 
händelser är den normala självrisken 15%. Om din köpares kredit
värdighet inte anses helt tillfredsställande, kan en högre självrisk för 
ditt företag bli aktuell.

Garantiförbindelse
Önskar du utnyttja garantiutfästelsen (offerten), anmäler du detta till 
EKN inom den tid och på det sätt som anges i den utfästelse du fått. 
När sedan försäkringspremien är betald erhåller du EKNs garantiför
bindelse. Genom denna tar EKN på statens vägnar på sig ett garan
tiansvar för din exportaffär. För garantiförbindelsen gäller EKNs 
allmänna villkor, där förhållandet mellan ditt företag som garantita- 
gare och EKN närmare regleras. Där finner du även ditt företags 
rättigheter och skyldigheter. Många föreskrifter är viktiga; inte minst 
hur och när du skall göra anmälan om betalningsdröjsmål från din



köpare, liksom vilka åtgärder du måste vidta för att undvika eller 
begränsa förlust.

Skadereglering

Vid s k skadefall (dvs utebliven betalning från din köpare) skall du 
begära skadereglering hos EKN och bifoga de handlingar som styrker 
din rätt till ersättning enligt villkoren i garantin.

En god regel är att noggrant läsa utfästelse och garanti och att vända 
sig till EKN om det är något du inte förstår i antingen utfästelsen eller 
garantin. Om din bank medverkar i finansieringen, skall du be den 
om råd så att inte några oklarheter eller missuppfattningar kan leda 
till felhantering eller felbedömning och i värsta fall onödiga kostna
der eller förluster.

EKN har en rad olika garantityper. Avslutningsvis skall kort beskri
vas några av de garantier som ditt företag kan ha nytta av vid 
exportverksamheten. För att i detalj lära känna regelverket och 
bestämmelserna skall du skaffa dig EKNs allmänna villkor.

EKN-garantier vid export
Garanti för fordringsförluster för exportör
Täcker risk för fordringsförlust för svensk exportör och svenskt
leasingbolag vid enstaka exportaffär.

Ramgaranti
Garanti för fordringsförlust, som täcker exportörens risk för utebli
ven betalning. Garantin kan medges för löpande leveranser under ett 
år, med högst tolv månaders kredit.

Garantiför tillverkning- och fordringsförlust för exportör 
Täcker exportörs risker för upparbetade kostnader och utebliven 
betalning vid enstaka exportaffär.

Kombinerad garanti
Garanti till exportör avseende upparbetade kostnader samt garanti till 
långivare avseende utebliven betalning. Denna utfärdas när din bank 
medverkar som finansiär vid exportaffären. Båda garantierna gäller 
således för risker vid en och samma affär.



Lagergaranti
Täcker risken för beslag etc eller skada till följd av krigshändelse 
eller dylikt vid lagerhållning utomlands.

Investeringsgaranti
Täcker politiska risker vid nyinvestering i vissa u-länder.

EKN är en viktig institution, som kan vara till stor nytta för dig. En 
del i utarbetandet av din betalningsstrategi bör därför vara att besöka 
EKN och presentera företaget, dess produkter och aktuella samt 
planerade exportaktiviteter. EKN kan ge dig många värdefulla im
pulser och råd för din vidare utlandsverksamhet. Du får en bas för 
samarbetet med EKN.

Några sammanfattande råd____________________________

- Försök alltid förstå varför kunden insisterar på ett visst betalnings
villkor, i stället för att automatiskt säga nej.

- Ha regelbundna översikter över vilka betalnings- och riskstrate
gier ditt företag har på olika marknader och för olika kunder.

- Använd din bank aktivt som samtalspartner för genomgång av 
betalningsvillkor och riskstrategier.

- Gå regelbundet igenom ditt företags totala riskexponering uttryckt 
i ekonomiska termer, vägt mot ditt företags egna kapital.

- Ha alltid klart för dig varför du vill få en viss exportaffär, och väg 
in vilka risker du är villig att ta för att få en order.

- Se till att betalningsstrategin är väl känd av samtliga berörda i 
företaget.

Litteratur____________________________________________

För dem som vill fördjupa sina kunskaper inom här berörda områden 
kan följande skrifter rekommenderas:

Grath, A: Betalning, valuta och finansiering vid export. Exportrådet, 
1991

Kindvall, M / Norman, P: Valutamarknaden. SNS
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Incoterms 1990 - ICCs internationella regler för tolkning av han
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Strategier på 90-talet 14
av Anders Lundwall, Exportrådet

Några viktiga begrepp och teser________________________
Är strategier ”eviga” eller växlar de över tiden för ett och samma 
företag? Om de skiftar, varför? Hur väljer företag sin strategi? Dessa 
och andra aspekter, viktiga inför val av strategi på 90-talet, kommer 
vi att belysa i detta kapitel. Vi gör detta utifrån faktiska exempel, där 
några svenska företag har yttrat sig över sin syn på ”strategier för 
export och internationalisering” av sin verksamhet.

Ett framgångsrikt, lönsamt företag har ofta en väl uttalad affärsidé, 
vilken uttrycker på vilket ”slagfält” företaget befinner sig, dvs det 
har definierat sina kunder och talar om vad de skall göra för dem.

Företaget har också mycket väl reda på vilka ”vapen ” det använder 
för att bli framgångsrikt hos kunden framför sina konkurrenter. 
Ibland har dessa ”nycklar till framgång” vuxit fram som en ”under
medveten process”, men i fler och fler företag arbetar företagsled
ningen mycket målmedvetet med att renodla sina ”nycklar/vapen” 
för att sedan kommunicera dessa till sina anställda och till omvärlden. 
Riktigt effektivt blir det först när dessa stämmer helt överens med 
vad kunden tycker om företaget.

Kärt barn har många namn! Den ”formel för framgång”, som hos 
kunden särskiljer företaget från sina konkurrenter, kallas ibland för 
framgångsfaktorer eller för strategier. Enligt en annan skola betyder 
strategi däremot det sätt som företaget valt att nå fram till kunden, 
dvs mer som svar på frågan ”hur”. För en tredje betyder strategi ett 
övergripande affärsval till skillnad från taktik, som då mer berör 
sättet att ta sig in på olika marknader. Vi får ha denna flora av 
strategi-betydelser i åtanke när vi nedan diskuterar de enskilda före
tagens syn på sin strategi inför 1990-talet.



Att välja ”vapen”, ett eget framgångsrikt sätt att agera, är inte lätt. 
Det kräver kunskap om företagets historia, kundernas krav och 
önskemål i detalj, konkurrenternas styrkor, svagheter och agerande. 
Även viktiga händelser i omvärlden, branschens utveckling och 
företagets ”exportmognad” påverkar valet av strategi.

Valet av strategi är för varje företag UNIKT. Det kan vara rätt eller 
fel strategi som används vid ett visst tillfälle i förhållande till ett tänkt 
”optimalt” tillstånd. Ett företag kan dock aldrig ”ta över” ett annat 
företags sätt att agera utan att checka av vad som skulle passa och 
vad som eventuellt måste korrigeras.

Förändringens tid_____________________________________
1990-talet kommer för de flesta företag att innebära förändrade 
förutsättningar att göra affärer. Sydostasiens ekonomier växer så det 
knakar och skapar en helt ny spelplan, som inte var att tänka på som 
möjlig marknad för bara ett par år sedan för de flesta svenska företag. 
Latinamerika utgör nästa ”coming continent” ochAAFZ4-avtalet ger 
USA, Mexico och Canada ny energi till förändring. Europa genom
går en historisk omdaning, vilket kommer att få stora konsekvenser 
för den svenska ekonomin och för svenska företag. Här några exem
pel i korthet:

A. EG/EU genomför ”Den Inre Marknaden ” med många nya spel
regler för företag. Detta har inneburit ett uppvaknande hos de 
nationella EG/EU-företagen om ”den Europeiska hemmamark
naden”, vilket medför att en branschvis omstrukturering inletts 
inom många branscher.

B. EES-avtalet skapar en fördjupad frihandelszon mellan EG/EU 
och EFTAs stater. Svenska företag får tillgång till denna gemen
samma jättemarknad på i stort sett samma villkor som EU-län- 
dernas företag. Ca 75% av den svenska exporten går till detta 
närområde.

Kanske vågar vi oss på följande liknelse beträffande EES, det 
Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet:

”Europa har bestämt sig för att spela fotboll tillsammans. Just nu 
(i e 1994) har reglerna lagts fast (EES-avtalet). När de är kända 
gäller det för lagen/spelarna att komma fram till en lämplig 
strategi för ett framgångsrikt spel. Några kommer att välja en 
mycket offensiv taktik och når sina bästa framgångar på den 
bortre planhalvan. Andra blir utmärkta på att försvara det egna



målet på hemmaplanhalvan. Varje spelande företag hittar sin 
position i laget och väljer vilka de bäst kan samspela med för att 
bli framgångsrika.”

Vid en etablering i Europa är det i dag ofrånkomligt att sätta sig 
in i de regler som EES-avtalet innebär. Inte bara de företag som 
har tankar på att sälja till andra länder inom EU/EFTA-området 
måste veta vilka regler som gäller för ”fotboll” i dagens Europa. 
Eftersom Sverige ingår i EES-området gäller samma produkt
krav och konkurrensrätt mm för ett företag med verksamhet 
enbart i Sverige. När vi väl lärt oss dessa gemensamma regler 
blir en etablering i Europa därför en fråga om hur vi vill lägga 
upp spelet, var och med vem.

De förändrade regler som har konsekvenser för företagen är 
många, här endast några exempel:

1. För att varor med ursprung inom EU och EFTA skall kunna 
säljas var som helst inom området krävs en avveckling av 
tekniska handelshinder. Genom en harmonisering av stand
arder och säkerhetskrav, genom att godkänna varandras 
nationella likvärdiga regler för hur produkter skall provas, 
certifieras, kommer godkända produkter i ett land att också 
kunna säljas fritt i alla länder. Kontrollera därför vilka krav 
som gäller för din produkt och för din bransch!

2. Offentlig upphandling, dvs inköp där stat, kommun eller 
företag knutna till offentlig verksamhet är kunder, skall vara 
öppen för anbud för företag inom hela EES-området. Dessa 
upphandlingar har hittills varit mycket nationella. Genom 
gemensamma regler för hur dessa upphandlingar skall gå till 
öppnas nu för upphandlingar över ett visst värde (minimum 
ca 1,5 milj SEK) en mycket stor marknad där de för svenska 
företag intressanta områdena telekommunikation, transpor
ter, energi och vattenförsörjning nu blir inkluderade. Upp
handlingar inom tjänstesektorn (t ex tekniska konsulter) 
öppnades 1 juli 1993 och förväntas bli inkluderade i EES.

3. Svenska exporterande företag kommer inte att riskera anti
dumping-processer vid försäljning till EU-land trots ett ev 
lägre pris där än i Sverige. Hela EES-området sesju som en 
”hemmamarknad”.

4. Personer skall få rätt att arbeta och bosätta sig fritt inom 
EES. Utbildningar kommer att harmoniseras och inbördes 
godkännas.



5. Transporttjänster beräknas bli billigare när mänga tillstånds- 
hinder försvinner för transporter över gränserna inom EU. 
Med viss fördröjning kommer svenska åkare att få samma 
möjlighet att fritt plocka upp returfrakt mm som kollegor inom 
hela EES.

C. Sovjetunionens fall och övergången till marknadsekonomier i 
det forna östblocket är ett annat exempel på denna omdaning. 
Reformländerna Polen, Tjeckien och Ungern har hunnit längst i 
denna process. På andra marknader är den politiska och ekono
miska situationen mer oklar, vilket betyder större risker för att 
göra affärer. Behoven är dock enorma och berör samtliga bran
scher, så på sikt kommer dessa marknader att bli mycket attrak
tiva.

D. Stora infrastrukturinvesteringar på europeisk basis ger med 
ovanstående händelser en stor tillväxtpotential och betyder att 
företag ställs inför krav på nytänkande. Det finns exempel på 
konsultföretag som enbart söker upp och offererar projekt som 
redan har säkrad finansiering via någon av EUs regionalfonder.

E. Ett flertal stora men hittills nationella branscher befinner sig i en 
uppbrottsfas. Det är de tidigare nationella monopolmarknaderna 
som nu är under avreglering i ett flertal länder; exempelvis te
lekommunikationer och energibranschen. Viktiga teknologiska 
genombrott har bidragit till denna utveckling. Även livsmedels
branschen är/har varit mycket lokal, omgärdad av en mängd 
regler som förhindrat export och import i större skala. Frihan- 
delssträvanden inom GATT, EES och EU har bidragit till att 
öppna upp dessa tidigare ”strategiska” och stängda branscher. 
Dessa europeiseras eller internationaliseras nu, och det är av stor 
vikt att känna till med vilken hastighet detta sker inom det egna 
verksamhetsområdet.

Konsten att segmentera________________________________
Företag som klart definierat sitt kundsegment har lättare att välja 
marknad. De flesta företag som exporterar har, inom sin nisch, redan 
en betydande marknad i Sverige. Äv erfarenhet vet vi att de nordiska 
länderna oftast ger de första utlandserfarenheterna. Därefter står 
vanligen Storbritannien, Nederländerna och Tyskland på tur. Företag 
väljer marknad efter sina resurser att bearbeta dem och efter kunskap 
om potentialen och hur ”lätt” det kan vara att erbjuda samma eller 
liknande produkt/tjänst som i Sverige.



Marknader längre bort bearbetas i första hand av större företag med 
resurser, vilka redan har etablerad närvaro i Europa, eller av utpräg
lade nischföretag. Just nu ger den kraftiga tillväxten i Sydostasien 
många nya mogna, mellanstora svenska exportföretag fin tillväxt.

Spontana affärer kopplas med planerad expansion för bästa resultat
Mindre företag får ofta sina första utlandsmarknader via en ”spon
tankontakt” på någon mässa eller via en bekant. Det är ofta alldeles 
för lätt att gkfrån kontakt till kontrakt, och snart har dessa spontana 
kontakter bildat ett agent- eller distributionsnät på ett flertal markna
der. För vissa företag har dessa ”spontankontakter” utvecklats till 
effektiva, långsiktiga partner. Men för många företag har just de 
spontana kontakterna blivit en börda, då försäljning och kundbear
betning ej på långa vägar motsvarat förväntningarna och marknadens 
potential.

Ett sätt att undvika denna fälla är att planera sin expansion utifrån 
marknadspotential och analys av hinder för entré på viktiga markna
der. Enligt min erfarenhet uppstår de bästa långsiktiga affärsförbin
delserna när företaget kombinerar sin ”spontanitet/affärsnäsa” med 
en planerad expansion. Hur detta kan gå till är en liten vetenskap i 
sig. Att fånga affärschanserna i flykten och samtidigt ”veta” att de 
passar in i företagets långsiktiga plan kräver förarbete inom företaget. 
Många vägar bär till Rom, är ett passande ordspråk även för verk
samhets- eller affärsplanering. Den kan göras på många sätt. Det 
viktiga är dock att företagsledningen driver en intern process för att 
utifrån en gemensam syn på nuläget kunna enas om affärsidé och de 
framgångsfaktorer som särskiljer företaget från konkurrenterna. Att 
sedan fastlägga ambitionsnivå och utarbeta handlingsplaner brukar 
inte vara svårt. Till hjälp finns praktiska handböcker och annan 
litteratur i affärsutveckling och strategi.

Ett mer personligt stöd att driva affärsplanering och internationalise
ringsprocessen finns i form av företagscoacher från Exportrådet. 
Dessa har då också tillgång till organisationens hela internationella 
nätverk som komplement till företagets egna resurser.

Det nya Europa - ett lapptäcke av kundsegment att välja mellan
De nationella gränserna i Europa har varit logiska skiljelinjer, där 
lokala preferenser och juridiska avtal med samarbetspartner avgrän
sat marknaderna från varandra.



Inom Europa tonas nu nationsgränserna ned och företaget söker 
koncentrera sig på sin speciella nisch, sitt kundsegment, dvs poten
tiella kunder med likartat beteende ofta tvärs över nationsgränser. 
Om kundsegmentet går lätt att identifiera och ger lönsam volym är 
det intressant att bearbeta. På detta segment gäller det att dominera 
och bli ”första val” framför konkurrenterna. Kunderna är lättare att 
nå om företaget renodlar sin positionering, dvs den bild i kundens 
medvetande som ett visst företag väcker. Denna bild skall för det 
internationella företaget helst vara enhetlig till samma utvalda mål
grupp på samtliga marknader. Segmentering, positionering och kon
sekvens blir nyckelord inte bara för konsumentvaruföretaget utan 
även för det internationella företaget som har sina kunder hos pro
fessionella industriinköpare.

Att nå sin slutkund
Val av marknadskanal ger svar på frågan: ”Hur skall produkten 
säljas?”

Ett av de viktigaste besluten vid en internationalisering gäller valet 
av marknadskanal. Hur man når fram till sin slutkund blir än viktigare 
som konkurrensmedel i en marknad när produkt och pris tenderar att 
bli mer lika.

Företaget måste då ta ställning till vilken kontroll som företaget självt 
vill ha över kontakten med slutkunden. Med tanke på vad som ovan 
sagts om segmentering, positionering och enhetligt budskap har 
många företag upptäckt att det blivit mer viktigt att ”leva nära 
kunden”. Kontakten med slutkunden har blivit av stor vikt för att 
förstå vilka värderingar som styr inköpsbeteendet, vilka motargu
menten är, att höra vad konkurrenterna gör och säger. Detta speciellt 
när företagets egna argumentation skall byggas upp, samt naturligtvis 
vid produktutvecklingen.

Det moderna företaget väljer alltså att komma så nära slutkund som 
möjligt med egen personal. Men med begränsade resurser att öppna 
egna dotterbolag kräver detta en noggrann prioritering till de mest 
lönsamma marknaderna. Varje ”avsteg” från huvudprincipen ”nära 
slutkund” betyder att företaget måste aktivt bedöma vilken extern 
kompetens/resurs som man behöver komplettera med för att med 
hjälp av andra nå fram att sälja till sina slutkunder. Denne kan då 
vara en agent eller en återförsäljare/distributör. Naturligtvis är valet 
också beroende av faktorer som behovet av produktanknuten kom-



petens (kundanpassning vägs mot standarisering) och antalet slut
kunder, kostnader mm, men ”nära kund med egen personal” bör ändå 
vara huvudalternativ.

Olika stadier från export till internationalisering_________

Den klassiska svenska vägen mot internationalisering genom re
presentation via agent eller extern återförsäljare räcker inte längre 
som enda sätt att göra affärer på kontinenten. Inte ens att bygga en 
egen säljorganisation från grunden kanske ger tillräcklig styrka och 
snabbhet. Under senare år har andra former av etablering därför 
blivit allt vanligare. Många företag kan inte tillräckligt snabbt 
uppnå en stark position genom traditionell ”organisk tillväxt”. Allt 
oftare krävs att företaget ingår samarbete i någon form, exempelvis 
i ett gemensamägt bolag (joint venture) eller i en s k strategisk 
allians, vilken ofta kräver mindre kapitalinsats än ett förvärv eller 
joint venture.

De traditionella etableringsformema har i dag utökats med nya 
varianter, som bl a:

- Säljbolag per affärsområde, vilket ger ett större antal egna specia
liserade kanaler ut mot respektive slutkund.

- Egna representanter som stöd för lokal extern distributör.

- Direktbearbetning av storkunder.

- Centraliserad marknadsföring samt lokala säljare på vissa orter.

I och med EES-avtalet lever samtliga företag inom EU och EFTA 
(exkl Schweiz) under samma regelverk och därför på samma spel
plan. Även företag som aldrig tänkt sig att exportera till något annat 
land måste känna till och använda de standarder och regler som är 
gemensamma. I den fria varucirkulationens EES-Europa riskerar ju 
varje företags produkt att säljas vidare, och då måste lagstadgade 
regler vara uppfyllda. Vi ser alltså att t o m hemmamarknadsföretaget 
måste orientera sig mot omvärlden, och blir på så vis ”mini-interna- 
tionellt”.

De flesta företag med export från Sverige har lämnat över mycket av 
kontrollen av kundbearbetningen till en agent eller en återförsälja
re/distributör. Detta just för att de själva saknar resurser/kompetens 
för att ”komma nära kunderna”.



Under 1980-talet upptäckte ett stort antal av dessa svenska företag 
att de mognat till att starta ett eget dotterbolag. Antingen kunde 
återförsäljarens organsiation köpas ut, eller öppnade företaget ett 
separat bolag för att bearbeta marknaden direkt. Många medelstora 
svenska företag befinner sig i denna ”dotterbolagsfas”, vilket kräver 
en nyorientering av strategin.

Ett allt större antal svenska företag har redan egna dotterbolag på de 
största marknaderna i Europa. Dessa företag kommer nu in i en ny 
fas, som kräver ytterligare översyn av sin strategi; detpan-europeis- 
ka företaget.

De största företagen i Sverige har under de senaste 10-15 åren blivit 
västeuropeiska i den bemärkelsen att de även utvecklat strategier för 
hur Europa som helhet skall bearbets. Detta är sällan fallet för mindre 
och medelstora svenska företag. Men även dessa företag borde nu se 
över sin närvaro eller fundera på nya marknader att erövra inom den 
gemensamma nya ”hemmamarknad” som EES-avtalet täcker.

De nationella dotterbolagen, vilka tidigare optimerat resultatet för sitt 
land, behöver nu få andra mål och en helt annan koordinering av 
samtliga företagets funktioner för att kunna ta tillvara de fördelar som 
den större EES-marknaden ger. Dessa företag utarbetar sin egen 
Europa-strategi och ser varje funktion inom företaget ur ett Europa- 
perspektiv:

- En enhetlig Europa-marknadsföring krävs, med ett konsekvent 
budskap att kommunicera till omvärlden.

- En Europa-distribution som tar hänsyn till de många avreglering
ar som nu är i färd att genomföras. Detta kommer att ge nya 
möjligheter till

- rationellare godsflöden

- reducerad lagerhållning

- minskad kapitalbindning

- effektivare informationssystem.

Centrallager kommer att kunna överta dotterbolagens lokala 
lager i större utsträckning, då transporterna väntas bli snabbare 
och billigare.

- I sittEuropa-forsknings- och utvecklingsarbete tar företaget själv



klart in impulser från hela sitt bearbetade område, om inte från 
hela världen.

- Likaså finns stora möjligheter för rationalisering i produktion och 
inköp, om företaget anlägger en europeisk syn i stället för att 
enbart ha Sverige som plattform.

- Till och med personalrekryteringen får en betydligt vidgad bas, 
där kunskap och kompetens från Europas alla hörn tas tillvara.

De större företagen i Sverige är redan långt inne i denna pan-europe- 
iska fas i sin internationalisering.

Multi-domestic and global
Ett fåtal storföretag har vuxit ur den pan-europeiska fasen och vidgat 
sin verksamhet till att vara en verkligt global/intemationell företags
grupp. Deras situation kommer vi inte att speciellt beröra här. Man 
bör dock tänka på att även decentraliserade storkoncerner består av 
mellanstora, och ibland små, företag/enheter med samma problema
tik som självständiga företag av samma storlek. Den som tillhör ett 
världsomspännande nätverk av företag har dock oftast lättare tillgång 
till både kontakter och kunskap internt i gruppen.

Pratikfall strategier
Jag har bett några företag att beskriva hur de tacklat val av strategi 
för sin export och internationalisering. Företagen är av olika storlek 
och kommer från vitt skilda branscher. De befinner sig även i något 
olika faser i sin export/internationalisering. Trots dessa olikheter dem 
emellan är det slående hur vissa nyckelord dyker upp hos samtliga 
företag. Dessa kärnfrågor stämmer väl överens med min egen erfa
renhet av att välja strategiska ”vapen” inför 90-talet.

Lyssna på kunden - strategival hos Pricer AB____________

Pricer AB är ett nystartat svenskt företag med en hightech nischpro
dukt, utvecklad på den svenska marknaden men med mycket stor 
internationell potential. Företaget har en kort historia men redan en 
klar strategi för sin internationalisering.

Affärsidé
Pricer utvecklar och marknadsför trådlösa elektroniska hyllkantseti- 
ketter för framför allt dagligvaruhandeln.



Produkter

Pricer har redan hunnit till ”4:e generationen” av produkter för 
prishantering, bestående av både mjukvara: ESL-Manager, och hård
vara: elektroniska displayer, sändare samt kommunikationskort till 
butiksdatorn. De elektroniska hyllkantsetiketterna (displayer) är till
verkade för att ersätta dagens pappersetiketter som sitter på hyllkan- 
ten. De består i princip av en LCD-display, ett avancerat ”micro
chips”, en IR-mottagare och en solcell. Displayerna är kabelfria och 
kommunikationen med datorn sker via infrarött ljus (IR-ljus) från en 
sändare i taket. Displayerna drivs med solceller och kräver därför 
inga batterier. Displayerna monteras utan att varor behöver flyttas. 
Tillsammans utgör produkterna ett komplett informationssystem - 
inte bara ett system för prisändringar.

Historik
Den tekniska utvecklingen av ett system för trådlösa elektroniska 
hyllkantsetiketter startades 1983 av bl a uppfinnaren Roger Ahlm i 
Motala. Utvecklingsarbetet har sedan dess pågått kontinuerligt. Tre 
generationer av elektroniska etiketter har utvecklats och alla tre har 
testats i butiksmiljö.

I april 1991 förvärvade Pricer AB projektet genom ägarna Erik 
Danielsson och Jan-Olov Sandin.

I januari 1992 tecknades avtal med Krabbe A/S i Danmark angående 
distribution av Krabbes sortiment i Sverige (Pristavlor och Frukt & Grönt 
moduler). Krabbe är ledande leverantör av dessa produkter i Norden.

Installation av den första kommersiella ordern påbörjades i november 
1991 (varuhuset OBS i Södertälje).

Situationen för två-tre år sedan
Hösten 1991 förvärvades patenträttigheterna för produkterna, och 
tillgången till teknologi köptes. Det fanns en rudimentär produkt - 
klassiskt att den tekniska lösningen ansetts som viktigast. Testades i 
butik, men produkten var rätt omfångsrik och oflexibel.

Vägval 1:
Skulle Pricer marknadsföra det existerande systemet för att få intäkter 
och erfarenhet av marknaden? Man bedömde att risken för katastrof 
var för stor.



Trots att företaget var ungt beslutade Pricer att satsa mer på teknisk 
utveckling, där potentiella kunder fick formulera sin specifikation på 
vad de ville ha: en tunn elektronisk hyllkantsetikett så lik en pappers- 
etikett som möjligt i storlek men innehållande mycket information. 
1,5 års utvecklingsarbete började.

Vägval 2:

Efter ett halvårs utvecklingsarbete stod företaget inför ett nytt beslut, 
att antingen satsa alla resurser på ytterligare teknisk utveckling för 
att ta fram systemet enligt senaste specifikation, eller att dela på 
resurserna för att samtidigt starta marknadsföring/försäljning av nå
gon produkt.

Pricer valde det senare och lyckades få agenturen av Frukt & Grönt 
och Pristavlor. Företaget såg möjligheter att tjäna pengar på en färdig 
produkt under utvecklingstiden för den egna huvudprodukten.

Pricer beslutade samtidigt att anställa en egen säljkår för att

a) snabbt få intäkter

b) tampas med potentiella kunder för att lära
c) komma in i butiken med egen säljkår.

Detta betyder att Pricer kunde börja tala med kunden om hyll- 
kantskonceptet ett år före lanseringen. Mycket viktigt, då försälj- 
ningsarbetet tar ca ett år i anspråk.

Pricers säljare hade inte ens en prototyp utan endast en pappersdum- 
my. ”Vi var tvungna att ta den risken för att snabbt bli kända.”

För att få fart på försäljning/marknadsutvecklingen måste företaget 
vara i frontlinjen, dvs ha direktkontakt med kunderna. Därför valde 
man att agera med egen personal. Detta var ett tidigt val, vilket gett 
otroligt stort försprång. Dvs Pricer knyter alltid ihop affären. De 
högre kostnaderna betyder mindre än det informationsförsprång 
kontakterna med kunden ger.

Vägval 3:
Även för produktion av displayer måste rätt strategi väljas. Hyll- 
kantsdisplayer är volymprodukter. Valet stod mellan att bygga upp 
egen produktion eller välja subcontractors där det var billigast.



Pricer valde underleverantörer för att bibehålla maximal flexibilitet. 
De är i dag övertygade om att det även är den billigare lösningen.

Det vanligaste sättet för ett mindre företag som söker produktionska
pacitet är att antingen leta själv, med sitt oftast begränsade kontakt
nät, eller att utnyttja en s k sourcing agent, vilken väljer ut och köper 
upp kapacitet.

Pricer hade den interna kompetens som krävdes för att skriva nog
granna specifikationer hur potentiella produktionspartner skulle se 
ut. Pricer vände sig i det läget till Exportrådet, som fick i uppdrag 
att identifiera lämpliga företag i Singapore, Hongkong och Taiwan. 
Det ledde till namn och information på över 50 företag, av vilka 30 
besöktes. Tre partner valdes ut. Pricer har nu direktkontakt och 
bästa priser. Detta betyder att Pricer utvecklas betydligt snabbare 
än om annat företag (t ex sourcing agent) varit mellanhand.

Sverige som bas för internationell satsning

De allra flesta affärer har sitt ursprung i en stark hemmamarknad. Så 
även för Pricer. Trots många kontakter med utlandet är Sverige 
hemmamarknad. Detta därför att Pricer kunde den svenska detaljhan- 
delsbranschen - speciellt livsmedel - bäst. Det är nära till kunderna 
och det betyder den billigaste bearbetningen.

För att sälja utanför Sverige krävs ett ”track-record”. Goda referenser 
hemma ger trovärdighet. Aven betydligt billigare att ”avlusa system
et”, dvs ta bort barnsjukdomar, på hemmaplan.

Dessutom har Sverige redan en hög andel butiksdatasystem som 
Pricers produkter kunde kopplas till.

Denna typ av hightech-produkter har en relativt begränsad ”window 
of opportunity”, dvs antal år som produkten är konkurrenskraftig. 
Tidigare hade en produkt en livstidscykel på 10-20 år. Moderna 
hightech-produkter har däremot endast 1-5 års livscykel innan för
bättringar och nya modeller måste introduceras. Så har exempelvis 
konsumentvaror som videokameror en livstid på under året. Industri
produkter däremot har något längre cykel men drivs mot kortare och 
kortare faser.



Då ställdes Pricer inför ett tungt vägval att mycket snabbt bli inter
nationella. Detta medför betydligt tyngre finansiella påfrestningar.

Marknaden finns där men är helt orörd. Företagsledningen måste då 
besluta om: ”Skall vi nå dagligvaruhandeln genom att gå via agenter, 
dotterbolag, eller sälja från huvudkontoret i Sverige”?

Till skillnad mot att bygga upp en ”teoretisk prioriteringsstrategi i 
storformat”, som sedan rullas ut i världen enligt intern plan, började 
Pricer med branschens viktigaste mässa, Euroshop i Düsseldorf, i 
juni 1993, med tungt deltagande. Då hade företaget endast ett halvt 
års kommersiell försäljning bakom sig i Sverige. De ville känna sig 
för i ”hetluften bland kunderna”. Reaktionen blev överväldigande. 
Med hem från Euroshop hade Pricer 450 leads. Dessa ”heta tips” kom 
från olika typer av kunder, stora som små detaljhandelskedjor, fack
butiker, rederier m fl, samt från olika länder i världen.

Konsten att segmentera
Efter att ett stort antal av dessa intressenter besökts av Pricer under 
sommaren 1993 kunde riktlinjerna för en kundsegmentering faststäl
las. Tre huvudsegment med egna strategier utkristalliserades efter 
kundernas priskänslighet och behov av hyllkantsetiketter (volym).

Pris
käns
lighet

. i 1 2
Specialkunder
Rederier, taxfree

Kedjor med 
decentraliserat
beslutsfattande 
ex.vis ICA, Leclerc, Kesco

4 3
Stora centralstyrda 
kedjor
ex.vis Metro, Tengelmann

»- Volym

Fig 14.1: Kundsegmentering



Hos specialbutiker (1) och decentraliserade detaljhandelskedjor (2) 
är beslutsvägarna korta. Det kan ge snabba avslut. På de prioriterade 
marknaderna bygger Pricer mindre organisationer med egen personal 
som skall bearbeta kunder. Dessa segment genererar relativt stora 
uppdrag med sammantaget stora volymer.

Hos de stora centralstyrda dagligvarukedjorna (3) är däremot besluts
processen lång och innehåller utförliga testperioder. När beställningen 
är mogen resulterar den dock i mycket stora volymer. Hos dessa kunder 
arbetar Pricer endast med egen personal. Varje kund blir ett projekt 
med landanpassad lösning, där Pricers egna ingenjörer kommer in som 
specialister och för projektledning.

På mindre marknader samarbetar Pricer med partner. Dessa kan vara 
allt från agenter till återförsäljare, eller privatpersoner som arbetar på 
provision.

Segment 1 bearbetas med en blandning av olika kanaler, med tyngd
punkt på egen personal.

Problemet med agent är att denne ofta blir svarslös efter kort tid, då 
många frågor inte kan besvaras. Egen personal kan svara upp med 
förslag på kundanpassade lösningar.

Dessutom sker utvecklingen så snabbt inom branschen att informa
tion direkt från slutkunden blir strategiskt viktig.

Några erfarenheter/tips inför internationalisering
1. Ta in personal med egen erfarenhet av hur affärer skall göras 

internationellt! Det är viktigt att inom huset ha egen upphand- 
lingskompetens! Dyrare ja, men det lönar sig alltid. Specialkom
petens kan däremot alltid köpas in senare.

Var inte rädd för att gå på export, men när man satsar måste 
personal på samtliga funktioner ha kompetens. Marknaden ut
vidgas kanske 50-100 gånger i potential, vilket måste avspegla 
”hemmaorganisationen”:

- Språkkunskaper

- Attityder - kunden i centrum

- Teknisk backup 

— Produktion etc.



2. Även tekniska företag saknar ofta civilingenjörer för exportsats
ning. Det gäller att ha mod att satsa rejält på kunskap.

Pricers ambition de närmaste åren

Att bli marknadsledare inom Pricers nisch. Måste bli världsledan
de/bäst för att kunna överleva i branschens olika segment. Fokus på 
segment två och tre på lång sikt.

Detta innebär att Pricer måste expandera mycket kraftigt de närmaste 
fem åren. Medför tungt kapitalbehov de närmaste åren, vilket skall 
ske med extern finansiering.

Som svenskt företag har Pricer många fördelar:

- Bra relationer till både öst- och västföretag (gateway)

- Försöker utnyttja både väst- och östföretag, dvs ser hur både 
amerikanska och japanska företag arbetar.

Pricer AB vill bli bäst på att ge kunden det den behöver (ej vad de 
önskar sig!):

- Detta med kortare ledtider än vad våra konkurrenter kan erbjuda

- Snabbrörlig organisation för att inte missa tåget inför nya teknik
språng

- Söker aktivit strategiska allianser med företag

- Är aggressiva på patentsidan och andra immatriella skyddsåtgär
der, exempelvis design.

Fokusering ger styrka - strategival hos IIABIA Cable AB

Hammarby Bakelit Industri AB startade 1941 i Hammarbyhamnen. 
Företaget tillverkade bakelitdetaljer. Så småningom flyttades verk
samheten till Knivsta och man övergick från tillverkning av bakelit
detaljer till teflonprodukter såsom rör, maskinbearbetade detaljer och 
så småningom även kablar.

1980 skildes tillverkningen av kablar från den övriga verksamheten. 
Habia Cable AB bildades och flyttade samtidigt till Söderfors i Upp
land. 1985 förvärvades företaget av Alma Industri och Handel AB.



Analys och omvärdering
I slutet av 1986 stod företaget inför en brytpunkt. Lönsamheten var 
dålig och en ny ledning tillsattes av de nya ägarna. En analys pekade 
på en rad problem:

- Lågt kapacitetsutnyttjande

- Högt militärt beroende (ca 75%) med låg lönsamhet

- Stor kapacitetsinvestering gjord 1985 och 1986 i teflonisolerade 
kablar, vilket var en produkt i åldrandefasen av sin livscykel

- Våra ”globala” konkurrenter var avsevärt större än Habia Cable 
och hade avsevärt mycket större utvecklingsresurser

- Våra säljresurser var splittrade på en mängd olika marknader, där 
bara ett fåtal var signifikant stora.

Analysen pekade också på några starka faktorer:

- Egna säljbolag på vissa viktiga marknader

- Mycket lojal personal.

Vi placerade in oss och några av våra konkurrenter (två globala och 
en lokal) i ett diagram som beskriver dels teknisk nivå, dels service
nivå (se figur 14.2 på nästa sida). Vi fann att vi hade en ganska svag 
position, särskilt i jämförelse med våra globala konkurrenter. Dessa 
hade en egen materialutveckling, vilket var/är en stor styrka men 
samtidigt mycket resurskrävande.

Ny strategi - bäst på service
Det fanns flera olika handlingsalternativ efter analysen år 1986, men 
ett, en kraftig satsning på materialutveckling, var dock uteslutet pga 
tids- och resursskäl. I stället valde vi att snabbt bli bäst på service. 
Detta kan nås med engagemang (vilket lättare nås i det lilla företaget 
än i det stora) och styrning, vilket inte kräver några stora kapitalin
vesteringar. På marknadssidan innebar detta följande:

Koncentration
- En koncentration av våra resurser till de marknader där vi hade 

egna säljbolag, samt identifierande av två nya marknader, där vi 
ville sälja direkt med egen sälj kår inom fem år.

- Kraftig minskning av våra insatser på små olönsamma marknader 
långt från Sverige.



Tekniknivå
- Egen materialutveckling
- Möjlighet att kunna konstruera 

och tillverka komplicerade kablar
- Möjlighet att producera ”våra” material

\
\0K3

Servicenivå
- Problemlösningsförmåga 

• =1986 - Snabba svarstider
0=1993 - Korta leveranstider

Figur 14.2: Tekniknivå och servicenivå



264 Kap 14.90-talets strategier 

Tala med slutkunden
- Kraftig nedskärning av kostnader för mässor, reklam etc, och i 

stället använde vi pengarna till anställning av nya säljare.

- Kraftig ökning av antalet kundbesök/säljare.

Nya kundsegment
- Stor satsning av säljresurser på att hitta nya civila kunder, för att 

minska vårt militära beroende.

För att understödja ovanstående gjordes parallellt följande satsning:

- Kraftig ökning av vår kompetens i fråga om konstruktion och 
tillverkning av komplicerade kablar

- Standardisering av delkomponenter

- Minskning av ledtiderna med 60%

- Minskning av antalet ingående operationer

- Effektivisering av våra transporter till kund för att få ner trans
porttiderna

- Ökning av flexibiliteten bland de anställda, så att flertalet kan 
behärska flera olika arbetsmoment.

Ny affärsidé
Denna omstrukturering av hela vår inriktning har inneburit att vi i 
dag beskriver vår affärsidé som att ”Utveckla, tillverka och sälja 
kablar för krävande applikationer med en mycket hög servicenivå”. 
Med service menas hög problemlösningsförmåga, snabba svar och 
korta leveranstider.

Ca 70% av försäljningen går på export, ca 65% av produkterna är 
kundanpassade, dvs konstruerade specifikt för en enskild kund.

Våra kunder finns huvudsakligen inom branscherna:

- Verkstadsindustri

- Telekommunikation

- Medicinsk-teknisk industri

- Kärnkraft

- Militärindustri



Habia Cable i dag

Dessa förändringar har kraftigt förbättrat vår strategiska position (se 
figur 14.2) och resulterat i att vi i dag har

- en mycket bra vinstnivå på omsättning 110 milj SEK 1993

- kunnat minska våra lager ordentligt, vilket varit hälsosamt för vår 
likviditet

- troligen branschens kortaste leveranstider för kundanpassad spe
cialkabel

- minskat vårt militära beroende till 20%

- ordentligt stärkt våra positioner på de marknader där vi säljer med 
egen säljkår.

Inför framtiden finns flera olika vägar. Vi kan t ex fortsätta på den 
väg vi börjat att gå, dvs öppna nya marknader med egna dotter-/sälj- 
bolag, göra ett förvärv på en strategisk marknad eller gå in på 
kabelrelaterade områden, såsom kontaktdon och kablage. Vilken väg 
vi skall gå har vi ännu ej bestämt oss för.

AB Carl Munters - från teknik till marknadsdriven koncern

Munters i dag

Munters kärnverksamhet är permanent och temporär Avfuktning. 
Produkterna vänder sig till industriella och institutionella kunder. 
Därutöver tillverkas och marknadsförs komponenter och system för 
uppfuktning, kylning, rening av luft och gaser samt rening av av
loppsvatten. Mer än 85% av Munters verksamhet härrör sig från 
marknader utanför Norden. Totalt bearbetar Munters genom egna 
bolag marknader i 20 länder. Tillverkning sker i fyra världsdelar. 
Omsättningen inom Munters-gruppen är ca 1,7 mrd SEK.

Avfuktar- och uppfuktarverksamheten är organiserad i tre regioner: 
Europa, Amerika och Asien. Temporär avfuktning, främst vattenska- 
desanering, drivs genom en serviceorganisation med depåer på över 
130 platser i 14 länder. Övrig verksamhet är sammanförd i ett separat 
affärsområde.



Munters växer fram

Munters bär namnet efter sin grundare, Carl Munters, som redan på 
1920-talet tillsammans med Baltzar von Platen uppfann absorptions- 
kylskåpet utan rörliga delar och som blev hjärtat i de kylskåp som 
Electrolux med stor framgång förde ut i världen. Carl Munters är även 
mannen bakom skumplasten, mest känd under namnet Frigolit, som 
i dag är själskriven som förpacknings- och isoleringsmaterial.

Carl Munters började samtidigt att intressera sig för olika ytstrukturer 
och hur man, genom att ge dem olika form och egenskaper, kunde 
utnyttja dem som kontaktmedia mellan luft och vatten - att åstad
komma kompakta värme- och fuktöverföringsstrukturer. Detta i sin 
tur ledde 1955 till bildandet av ett utvecklingsbolag med Carl Mun
ters, Erling Berner, Carl Gustaf Wicander och Marcus Wallenberg 
som delägare. Affärsidén var att utveckla nya uppfinningar i nämnda 
områden - så långt att de visade sig kommersiellt bärkraftiga - och 
därefter på ett eller annat sätt exploatera dem.

Utvecklingsarbetet utfördes i ett specialbyggt laboratorium på Carl 
Munters villatomt i Stocksund. Arbetet koncentrerades till tre pro
duktområden: avfuktare, regenerativa värmeåtervinnare och kyltorn. 
Under 60- och 70-talen tillkom även fuktare och avloppsrening. I dag 
är avfuktare AB Carl Munters största produkt och svarar för 70% av 
omsättningen.

Licenser för bred marknadstäckning
Verksamheten inom AB Carl Munters kännetecknades under 50- och 
60-talen av att uppfinna och utveckla kommersiellt användbara pro
dukter. Andelsägarna gjorde aldrig anspråk på någon utdelning. 
Företaget sökte följande två alternativa vägar:

- Att sälja licenser till företag runt om i världen, vilka hade förmåga 
att tillverka och marknadsföra Munters uppfinningar.

- Att bilda särskilda exploateringsbolag, som sedermera skulle kun
na försäljas.

Bägge metoderna visade sig efter viss tid vara behäftade med svag
heter. Licenstagarna utvecklade högst varierande aktivitet. Behovet 
att själv gå ut på marknaden kändes allt starkare, att därmed få en 
mera direkt kontakt med kunderna och anpassa produkterna till deras 
behov och önskemål. En avgörande orsak till att en försäljning av



exploateringsföretag ej kom till stånd var att produkternas viktigaste 
delar var så komplicerade, och byggde på så stor förvärvad kunskap 
med egna utvecklade och tillverkade produktionsmaskiner, att det 
föreföll enklast att även fortsättningsvis sköta tillverkningen själv.

Dessa erfarenheter mynnade under 70-talet ut i en helt ny expansiv 
strategi, med etableringar av egna försäljningsbolag, utbyggnad av 
agentnät och förvärv av licenstagare. Bidragande orsak till det senare 
var att många av de viktigaste patenten gick ut och att Munters 
alternativt kunde få se tidigare licenstagare som sina konkurrenter. 
Finansiellt underlättades denna expansion genom att AB Carl Mun
ters 1974 blev ett helägt dotterbolag till Incentive AB.

1980-talet kännetecknades av fortsatt expansion, varvid Munters i 
enlighet med Incentives dåvarande utvecklingsstrategi fick en mera 
komplex natur såväl geografiskt som produktmässigt.

Under andra hälften av 80-talet etablerade sig Munters i Asien - 
genom förvärv av licenstagaren i Japan, försäljningsbolag i Singapo
re och Australien samt genom ett joint venture inom produktområdet 
befuktning. Den expansiva utvecklingen under denna tid ledde till en 
vikande lönsamhet. Detta berodde hvudsakligen på några företags
förvärv med dålig synergi samt en betydande managementkomplexi
tet utan globala strategier. Munters var fortfarande alltför tekniker- 
orienterat.

Strategi för 90-talet

Mot denna bakgrund fastlade Munters i början av 90-talet en ny
strategi innebärande:

- Fokusering till ett kärnområde - avfuktning. Detta beslut basera
des på en förutsättningslös utvärdering, varvid konstaterades att 
denna produkt hade den största tillväxtpotentialen. Samtidigt 
bedömdes Munters vara en naturlig ägare till denna produkt.

- Tidigare teknikorientering och utgångna patent ersattes av en 
starkare marknadsorientering, med förbättrade distributionskana
ler, kopplad till Munters brand name.

- En aggressivare tillväxtstrategi genom egna effektiva åtgärder 
baserade på segmenterade marknadsplaner parat med förstärkning 
av befintliga säljresurser.



Detta i sin tur resulterade i en regional organisationsstruktur, som 
tydligare klargjorde fördelning av operativt och strategiskt ansvar 
mellan koncernledning och regioner/bolag. Genom denna organisa
tion erhölls en tydligare och klarare färdriktning, som har visat sig 
vara betydelsefull för att styra en geografiskt spridd organisation.

Ett annat handlingsalternativ hade varit en global produktorganisa
tion. Mot detta talade att varje produktområde var för litet för att 
separat försvara en egen global produktorganisation.

Ovanstående strategi har med utökad samverkan mellan regionerna, 
förvärv av agenter samt försäljning av produktområden utanför kärn
området givit en förbättrad lönsamhet och en ökad tillväxt.

Inriktningen den närmaste 5-årsperioden är en fördjupad satsning på 
kärnområdet, baserat på en kraftfullare marknadssegmentering och 
samtidigt etablering på nya marknader i Asien, Sydamerika och 
Sydafrika. Detta i sin tur kommer att kräva en översyn av tillverk
ningsresurserna, med ökade krav på effektiv distribution genom lokal 
etablering. Munters kommer därvid att i första hand etablera sig med 
helägda bolag. Internationaliseringen kommer att bli än mer omfat
tande och kräver en ständig utveckling av produktprogrammet.

Munters har under dessa 40 år genomgått stora förändringar från ett 
teknikerorienterat utvecklingsföretag, med licensförsäljning till etab- 
leringar genom uppköp av tidigare licenstagare, till att bli en mark- 
nadsorienterad världsomspännande koncern med en omsättning på 
ca 1,7 mrd SEK. Grundprincipen i produkterna härstammar från 
grundaren Carl Munters. Patenten har ersatts med ett väl inarbetat 
MUNTERS-namn och en stark marknadsorganisation med tekniskt 
kunnig personal i olika delar av världen.

Var unik på mognande marknad - strategival hos 
Pharmacia Ophthalmics_______________________

Fokusering på ögon

Pharmacia Ophthalmics (PHO) är ett företag väl etablerat på världs
marknaden som det ledande företaget inom kataraktkirurgi, med 
produkterna Healon®och intraokulära linser. Företaget är globalt 
representerat genom egna marknadsbolag och agenter. Huvudkonto
ret ligger i Uppsala.



Baserat på unika egenskaper hos en biologisk molekyl - hyaluron- 
syra - har PHO utvecklat en produkt som gjorde det möjligt att 
drastiskt reducera riskerna vid ögonoperationer. När Healon® lanse
rades i USA 1980 hade ögonkirurgema redan insett hur det nya 
hjälpmedlet skulle komma att revolutionera kataraktkirurgin.

Från 10 000 kataraktoperationer per år till 
cirka 3,8 miljoner 1992
Tack vare Healon® och dess visko-elastiska egenskaper kan ögonki- 
rurgerna ersätta ögats grumlade lins med en plastlins. Sådana grå
starr- eller kataraktoperationer hade utförts även innan Healon® 
fanns, men med betydande problem. Bl a hände det att hornhinnan 
blev opak pga att de känsliga endotelcellerna på hornhinnans insida 
skadades vid operationen.

Flygplanshuv gav idén till intraokulära linser
Vid en kataraktoperation ersätts ögats naturliga lins med en plastlins. 
Plasten i denna lins är s k PMMA, polymetylmetaacrylat. Under 
andra världskriget användes PMMA i stridsflygplanens skyddshu- 
var. Harold Ridley, en ögonkirurg, lade märke till att piloter som fått 
splitter från skyddshuven i ögonen inte fick några allvarliga vävnads- 
reaktioner i ögonen.

Pharmacia tillverkar Healon i Uppsala och har f n tre linsproduce- 
rande enheter; i Holland, i USA och i Japan. I Groningen i Holland 
ligger Pharmacia Ophthalmics huvudfabrik för intraokulära linser. 
Här tillverkas världens mest sofistikerade linser med hjälp av en unik 
teknologi, CM-teknologin. CM står för Controlled Molecular re
alignment och innebär att PMMA-plasten utsätts för tryck och värme 
under strikt kontrollerade former. Tack vare CM-teknologin är det 
möjligt att tillverka linser som är både starka och flexibla. Linserna 
fräses ut ur ett enda stycke plast.

Vid kataraktoperationer är en förekommande biverkan att främman
de celler efter några år täcker den nya linsen och på så sätt gör denna 
mer eller mindre ogenomskinlig. Ophthalmics tillhandahåller värl
dens enda verkligt vävnadsvänliga linser, nämligen HSM-linserna. 
Dessa linser ytbehandlas med heparin och har visat sig ha en mycket 
gynnsam effekt för att motstå påväxt av främmande celler på 
linsytan.



Partnership över hela världen
Ophthalmics satsar på vidareutbildning av ögonkirurger över hela 
världen. Bland annat arrangeras s k Wet Lab, där läkarna får lära sig 
de senaste teknikerna inom kataraktkirurgin under överinseende och 
instruktion av någon erkänd specialist på området. Deltagarna får 
själva operera på grisögon. Denna form av utbildning är mycket 
uppskattad.

Annan service som Ophthalmics tillhandahåller är t ex symposier och 
seminarier, ett omfattande videobibliotek med instruktionsfilmer 
över olika operationsmetoder, litteratursökning via databaser, en 
periodvis utkommande tidskrift med abstracts, dataprogram för ut
bildning och kataraktuppföljningsprogram, mm.

Utveckling av nya, ännu mer förfinade operationsmetoder sker i 
samarbete med specialister, och samtidigt utvecklas nya intraokulära 
linser och nya typer av Healon®. Exempel på detta är operationsme
toden kapsulorhexis, kapsulärlinser och Healon GV.

Den strategiska situationen för ett par år sedan
PHO är ett typiskt ”tillväxtföretag”. PHOs produkter Healon® och 
IOLs har kraftigt bidragit till att skapa och utveckla en ny marknad; 
den för kataraktkirurgi. Omsättningen har på dryga tio år nått 1,7 mrd 
SEK per år. Företaget är en av de ledande aktörerna på en kraftigt 
stigande marknad, vilken under 1989/90, på vissa välutvecklade 
marknader, visade tendenser till att börja plana ut vad ökningstakten 
beträffar.

En stigande marknad karakteriseras av en stabil prisbild (”allt som 
produceras säljs”). Att ligga ”mitt i strömfåran” och göra som alla 
konkurrenter gör är en vanlig strategi i stigande marknad. När 
marknaden däremot går över i en ”utplaningsfas” finns alltför mycket 
produktionskapacitet hos aktörerna, vilket leder till ökad prispress. 
Behovet att profilera sig blir då större, och det kan ske på olika sätt.

Vissa företag försöker då ligga kvar mitt i strömfåran men växer på 
bredden till ”fullsortimentsföretag” genom att köpa upp företag i 
branschen. De får då ett ”generiskt sortiment” och blir storgrossister 
som kan leverera allt till sina kunder. Ofta satsar dessa företag på 
paketlösningar och ger stora rabatter för att hålla kvar kunderna. 
Denna strategi kostar pengar både vid företagsförvärven och genom 
lägre bruttomarginal.



PHO hade ej råd att bli storgrossist via företagsförvärv utan fick välja 
den smala linjen. Företaget hade även insett att linssortimentet till 
allra största delen bestod av linser av samma kvalitet och material 
som alla konkurrenter hade.

En analysfas tar vid
Företagsledningen upptäckte den förändrade situationen och inledde 
en analys för att renodla sina styrkor. PHO hade en speciell teknologi, 
som gav möjlighet att differentiera på marknaden. Man vidareut
vecklade denna produktionsprocess och kunde därigenom tillverka 
linser med helt unika egenskaper när de placerades i ögat.

Det drastiska beslutet togs att lägga ned tillverkning och försälj
ning av i stort sett hela sortimentet av linser. Detta för att i stället 
marknadsföra linser som skulle kunna differentieras. Det svåra 
bestod i att ändra strategi mot kunderna samt att ändra kulturen 
internt. De tidigare framgångsfaktorerna - att erbjuda allt som 
kunderna frågade efter, dvs som var känt och generiskt - var inte 
längre gångbara. ”Hur sälja något så udda, som ingen kund har 
och ingen kund efterfrågat?”

Från säljstyrd till marknadsstyrd företagskultur
Tack vare den nya s k CM-tekniken (Controlled Molecular realign
ment) kunde PHO skapa ett helt nytt segment på linsmarknaden med 
sina CM-linser. Dessa erbjöds till ett ”premium price”. Nya generatio
ner introducerades efter hand, exempelvis CAPSULAR C-linser. Kun
derna erbjöds att testa varje ny modell, och PHO ”lyfter upp” kunderna 
på en ny nivå. Denna strategi medför att PHO kan erbjuda bättre linser 
med ett högre snittpris, medan konkurrenternas mer vanliga linssorti
ment hela tiden eroderas i pris. Prisstrategin förklaras av figuren på 
nästa sida.

Denna differentieringsstrategi förutsätter en stor inlevelse och för
ståelse för ögonkirurgens situation och arbetssätt och patientens 
verkliga behov. Därefter gäller det att omsätta detta i nya produkter 
samt följa upp med ny argumentation som stöttar det nya tankesättet.

Med de nya CM-linserna kunde säkerheten ökas vid ögonoperatio- 
ner. Detta speciellt för yngre patienter, vilka blivit fler och fler. Yngre 
lever ett aktivare liv; kör bil i mörker etc. Då yngre har större pupill



Pris i,

0) Världsmarknadspris för vanliga linser
1) CM-1-piece lins, generation 1
2) CM-1-piece lins, generation 2
3) CM-1 -piece lins, generation 3

Figur 14.3: Prisstrategi

ställer det större krav på centrering av linsen i ögat. Bästa resultatet 
kan man få med en s k 1-piece lins. PHO kunde med CM-teknologin 
producera bättre 1-piece linser. Därigenom kunde nackdelarna med 
traditionella linser elimineras. Än bättre centrering erhåller man om 
1-piece linsen sätts inne i den naturliga kapsel som omsluter den 
grumlade linsen. Vid tiden för lanseringen sattes inga kapsel-linser 
in. Dock gjorde kombinationen med Healon® det möjligt att med 
säkerhet sätta in den större 1-piece linsen i kapseln.



I en mogen marknad gäller det att våga vara oortodox och prova något 
nytt.

1. Försök förutsäga kirurgens/patientens framtida preferenser. Det 
är bättre att se ”vart bollen är på väg” så att vi kan möta 
utvecklingen, än att, som i en expanderande marknad, vara 
tvungen att hela tiden snabbt agera och anpassa sig till konkur
renternas agerande (dvs ”jaga bollen hela tiden”).

2. Våga satsa på små segment men med stor tillväxtpotential! I 
tillväxtfasen gäller att: producera det som kunderna vill ha. Den 
strategin blir då i en mogen marknad betydligt väsentligare, då 
produkterna i första hand säljs på egenskaper som överträffar vad 
konkurrenter kan erbjuda. Dvs utveckla marknaden!

Detta i kontrast till tillväxtfaser, då leveranskapacitet är av större 
betydelse.

En marknadsledares uppgift är att ta ansvar för att utveckla denna 
marknad.

3. Kör den nya strategin med full kraft! Låt den genomsyra allt 
agerande.

En av företagsledningens viktigaste uppgifter blir nu att sätta nya 
mål för verksamheten. Inte endast i omsättning och volymer 
utan, än mer viktigt, att sätta ”mjuka mål”, s k strategimål, vilka 
mäter företagets framgångsfaktorer som differentierar företaget 
från konkurrenterna i kundernas ögon. Att mäta kundernas be
nägenhet att acceptera argumenten bakom det mervärde som 
PHOs unika CM-linser ger. Hur växer det nya segmentet fram!? 
Strategimålen visar vägen dit.

Prisstrategin måsta byggas konsekvent och gälla hela världen.

Sättet att sälja måste också ändras. Om man säljer unika produk
ter men med gamla argument, exempelvis på pris, så leker man 
fortfarande på konkurrenternas villkor. Då säljare förr ville visa 
att ”vi är lika bra” gäller nu att ”visa att vi är bättre”, genom att 
utgå från vad kunden har i dag. Argumentationen anpassas till 
vad kunden skulle önska, men undvik att tala om det som är 
vanligt.

Även såljmaterialet måste göras om. Fullödiga sortimentskata- 
loger förbjuds - de innehåller bara det vanliga standardsortimen
tet. Produktblad är individuellt anpassade till det steg i utveck
lingen som kunden är villig att ta.



Situationen i dag
Efter omstruktureringsfasen under 1990-91 har den nya strategin 
med CM-linser med full kraft använts sedan 1992. Det ser ut att ha 
lyckats bra. PHO har i dag en motståndskraft mot prissänkningar. 
Försäljningen visar att en allt större andel av sortimentet har flyttats 
över till mer kvalificerade, dvs differentierande, linser.

Kundernas kunskap om vad PHOs CM-linser är och gör är nu hög. 
En ärlig och god marknadskommunikation visar också vad detta 
betyder kliniskt för kunden och hans patient. Pris och acceptans sätts 
ju i relation till vad det betyder för denne.

Ambition inför framtiden
Strategival kan inte göras när som helst; endast när marknaden går 
över i en ny fas. Då kan ett företag byta position. Positioneringen 
måste upplevas logisk och bygga på ordentlig analys av kundbehov 
och marknadsfas. Finjusteringar är naturligtvis alltid möjliga. PHO 
kommer exempelvis att vända sig mer mot patienten i sin kommuni
kation. Nu mer och mer en polarisering för och emot nya metoder för 
kirurgiska ingrepp hos kunder. PHO vill ej ta ställning för/emot 
individuella kunder. Vänder sig då mot patienterna. Linserna utveck
las ju för dem i första hand.

Det finns därför egentligen inget alternativ till dagens strategi. PHO 
skall fortsätta att utveckla nya unika produkter. Då dagens lyckade 
linser kopieras av konkurrenterna i någon framtid, måste PHO ligga 
steget före. Kunderna känner nu igen PHO som ett innovativt linsfö
retag. PHO tänker agera så att den framgångsfaktorn kvarstår.

Organisation
Enligt PHO måste ett internationellt företag som arbetar i en kvalifi
cerad nisch nå sina kunder via egna dotterbolag. Detta för att säkra 
att ett enhetligt budskap förmedlas worldwide, för enhetlig bildmäs
sig identitet samt att snabb och ofiltrerad information från kund når 
företaget.

Linser har bildat egen Affärsenhet med styrning över FoU, Marknad 
och Produktion.

Det är viktigt att ha egna resurser som säljer på samtliga prioriterade 
marknader. Däremot kan det finnas lokala partner för den fysiska 
distributionen.



Alla former av strategier som kan väljas av företaget bör emanera 
från en vision, vilken skall vara att behålla den ledande positionen på 
marknaden.

Några gemensamma framgångsmönster för 90-talets 
strategier_____________________________________________
Trots att de ovan beskrivna företagen uppvisar olikheter både i fråga 
om bransch och internationell erfarenhet finns vissa gemensamma 
drag när de nu formulerar sina strategier inför 90-talet.

Följande nyckelord har de nämnt som viktiga att fokusera på för att 
bli framgångsrika:

- Kunder är med när företaget utvecklar sin produkt.
Detta var en av hörnpelarna i Pricers och Pharmacia Ophthalmics 
metod att ”lyssna in sig” hos sina kunder och verkligen förstå 
deras ibland outtalade behov.

- Koncentration till kärnområdei nisch
Att noggrant välja sitt kundsegment anses av samtliga företag 
som den viktigaste framgångsfaktorn. Munters och Habia Cables 
har haft en bred produktpallett men specialiserat sig på ett fåtal 
produkter/tjänster för att bli ”tydliga” hos sina kunder. Pricer och 
Pharmacia Ophthalmics är yngre företag, vilka redan från början 
valt sina segment för att kunna dominera och komma nära sina 
kunder.

- Differentiera - bli unik!
På en mognande/mogen marknad är det av än större vikt att 
renodla vad företaget skall erbjuda kunderna. Annars ”syns” inte 
företaget i det överutbud som finns. Pharmacia Ophthalmics 
valde efter noggrann analys att satsa på en ny typ av ögonlins 
som gjorde dem unika. Denna särskiljande produktdifferentie
ring var basen för en framgångsrik positionering av företaget och 
en konsekvent driven kommunikation till kunderna. Även Pricer, 
Munters och Habia har valt sin ”position” på marknaden efter 
medvetet analysarbete.

- Snabbhet är viktigt som konkurrensmedel!
Det är viktigt att vara nummer 1, att kunna dominera sin nisch. 
Detta har vi sett ovan. Det är därför nödvändigt att snabbt komma 
ut på sin marknad med det nya budskapet, den nya produkten



som skall förstärka bilden av det aktiva företaget. Det gäller att 
”muta in” sin plats i kundens medvetande. Har Du tänkt på att 
nästan alla känner till Charles Lindberg, men knappast någon 
känner namnet på den andre piloten som flög ensam över Atlan
ten! Han gjorde ju en lika fantastisk bedrift men har fallit i 
glömska. Att vara nummer ett är viktigt. Välj Din ”gren”! Snabb
het var ett honnörsord för Pricer. Därför drev de marknadsut
vecklingen parallellt med produktutvecklingen och sökte snabba 
flexibla lösningar för sin produktion.

- Internationalisering i tidig fas
Om företaget siktar in sig på ett specifikt kundsegment finns 
kanske inte tillräckligt med kunder på hemmamarknaden. Därför 
måste nya kunder på andra marknader vinnas för att få volym. 
Ett annat skäl till export och internationalisering är att företaget 
vill mäta sig med de bästa i Europa eller världen för att på så sätt 
testa sin konkurrenskraft. Då är det lättare att försvara sin hem
mamarknad.

- Egna dotterbolag på huvudmarknader
Ett gemensamt drag hos Pricer, Habia Cable, Munters och Phar
macia Ophthalmics är att samtliga har prioriterat viktigaste mark
nader och där öppnat egna dotterbolag. Detta för att kunna ha 
kontroll och kunna vara nära kunderna.

- Expansionen utomlands tar fart när den egna organisationen gör 
affärer med slutkund.
Detta har vi sett hos Munters och Habia Cable.

Vi nämnde tidigare att ett företags strategi inte utan vidare kan kopieras 
av andra. Valet av strategi är unikt. Det är vår förhoppning att andra 
företag dock skall känna igen sig i de affärssituationer som vi belyst i 
text och företagsexempel. På så sätt kan varje företag få nya impulser 
till formuleringen av den egna strategin inför 1990-talet.
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"Tag chansen att öka exporten nu 
när både kronkurs och inflation är 
låga. Investera i marknadsföring för 
att bryta in på nya och ytterligare pe
netrera gamla utländska marknader."
Percy Bamevik, koncernchef ABB

"Om ett företag skall lyckas eller inte 
beror nästan alltid på hur det genom
för sin strategi. Exporthandbokens 
strategidel förmedlar teoretisk och 
praktisk erfarenhet på ett lättsmält 
sätt. Efter att ha läst boken ökar för
ståelsen betydligt varför vissa företag 
överlever medan andra går under." 
Finn Johnsson, VD EurocAB

"Denna handbok i internationell 
marknadsstrategi ger en aktuell och 
kunskapsrik översikt. Den bör bli ett 
viktigt hjälpmedel i den utbildning i 
olika former som måste stödja det 
svenska näringslivets ökade export
satsningar under de närmaste åren."
Lars-Gnnnar Mattsson, professor 
Handelshögskolan i Stockholm

"För Vattenfall - en ny internationell 
aktör med en ny vision, djupt inne i 
en process att utveckla sina strategier 
- är det enormt betydelsefullt att kun

na stämma av utvecklingsprocessen 
mot Exporthandbokens välstrukture- 
rade erfarenhetsbeskrivningar och 
modeller."
Tom Allerbrand, ekonomi- och 
finansdirektör Vattenfall koncernen

"Vi har inte tid och råd att begå de 
misstag våra föregångare har bakom 
sig. Exporthandboken redovisar så
väl generella råd som praktiska 
exempel från synnerligen export- 
erfarna personer och företag. Den 
blir härigenom ett utmärkt hjälpme
del för den som vill satsa på ökad ex
port. Du kan vinna tid, undvika 
misstag, reducera risker. Du kan ska
pa en stabilare och mer uthållig fram- 
tidsposition. Du kan bli effektivare - 
allt förutsatt att Du först läser Export
handboken."
Torbjörn Ek, styrelseordförande 
Hexagon

Exporthandboken är redigerad av 
professor Sten Söderman, verksam 
vid konsultföretaget Svennerstål och 
med mångårig erfarenhet av affärsut
veckling i bl a Sydostasien och 
Europa.
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