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FÖRORD
Frågan om svenska företags digitala mognad i internationalisering är
viktig. Den är viktig då svenska företags internationella framgångar och
konkurrenskraft är central för Sveriges fortsatta ekonomiska tillväxt och
sysselsättning. Detta gäller speciellt för svenska små och medelstora
företag. De producerar det de säljer utomlands på produktionsenheter i
Sverige i högre grad än vad våra stora multinationella företag gör, och de
är mer känsliga för nya utländska digitala konkurrenter på hemmamarknaden än de större företagen med mer internationellt diversiferad afär.
I denna rapport visar Business Sweden att Sverige som land har en
hög digital mognad, god infrastruktur och bra tillgång till kompetens
inom digitalisering. Vi ser också att svenska små och medelstora företag
är väl medvetna om vad digitalisering innebär och investerar i sin digitalisering.
Men i rapporten ser vi också mer oroande att svenska små och medelstora företag uppvisar relativt låg digital mognad i sitt internationella
arbete. Företagen är digitalt aktiva inom internationell marknadsföring
och försäljningsarbete, men huvudsakligen genom grundläggande digital närvaro. Graden av multikanalt arbetssätt är låg och få företag drar
nytta av s.k. ”big data”. Brist på kompetens och fnansiella resurser hindrar företagen i satsningar i digitala verktyg för marknadsföring och försäljning internationellt.
Sammantaget kan detta få efekter för företagens internationella
framgång och konkurrenskraft, och därigenom i förlängningen också
på Sveriges välstånd.
Vi på Business Sweden arbetar målinriktat för att varje svenskt företag
ska nå sin fulla internationella potential. Resultaten i denna rapport ger
oss en viktig signal att i vårt arbete öka fokus på digitalisering i internationalisering.
Det är med stort intresse jag presenterar Business Swedens rapport
Internationalisering genom digitalisering och jag ser med spänning fram
emot fortsatt digital utveckling i svenska företags internationalisering.

YLVA BERG

Ylva Berg
VD Business Sweden
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ORDLISTA
AGIL AFFÄRSMODELL

E HANDEL

Smidig och lättrörlig afärsmodell som kan
anpassas till nya teknologier och marknadsförändringar.

Ett företags eller konsuments försäljning eller
inköp av produkter, tjänster eller information
via internet eller andra datornätverk.

ANALOGA MARKNADSFÖRINGS
OCH FÖRSÄLJNINGSKANALER

MARKET DISRUPTION
(MARKNADSSTÖRNING)

Kanaler kopplade till fysiskt material och
mänsklig involvering och interaktion t.ex.
tryckt reklam och marknadsföringsmaterial,
konferenser, mässor, agenter, distributörer
och egen försäljningsorganisation.

När en innovativ teknologi, produkt, tjänst
etc. skapar en ny marknad eller värdekedja
och därmed stör en existerande marknad eller
ersätter en tidigare teknologi.

BIG DATA (STORA
DATAMÄNGDER)

Ett företags eller konsuments försäljning eller
inköp av produkter, tjänster eller information
via mobila enheter såsom smarttelefoner eller
surf- och läsplattor.

Digitalt lagrad information av sådan storlek att
det är svårt att bearbeta den med traditionella
databasmetoder.

CONTENT MANAGEMENT
(INNEHÅLLSSTYRNING)
Insamling, styrning och publicering av
information i olika media. Används idag
framförallt i samband med styrning av informationsinnehåll på hemsidor eller mobila
enheter.

DIGITALA MARKNADSFÖRINGS
OCH FÖRSÄLJNINGSKANALER
Kanaler direkt kopplade till internet t.ex.
reklam och marknadsföring via hemsida och
sociala media, SEM, e-handel och m-handel.

DIGITALISERING
Den process där digitala och nätverksanslutna
teknologier, produkter och tjänster möjliggör
att individer, maskiner och företag sammankopplas, kommunicerar och interagerar med
varandra.
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MOBILA ENHETER
En digital apparat som kan få plats i ”fckan”
t.ex. smarttelefoner eller surf- och läsplattor.

MOLN (CLOUD) TJÄNSTER
(MOLNET)
IT-tjänster tillgängliga över internet, dvs.
funktioner som traditionellt sköts på egna
datorer men som genom molnet sköts av
någon annan t.ex. tillämpningsprogram,
serverprogram och lagring av data.

MULTIKANAL
Interaktion med kunder i alla relevanta
samverkande kanaler, både analoga och
digitala

ONLINE MARKETPLACES
En webshop som styrs av en marknadsplatsoperatör där produkter, tjänster och information säljs av fera aktörer/handlare.
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PLUG & PLAY
Datorsystem, tillbehör och enheter som efter
inkoppling inte kräver omstart för att fungera.

SEM (SÖKMOTOR
MARKNADSFÖRING)
Betalda aktiviteter med syfte att synliggöra
företaget på och genom olika sökmotorer t.ex.
genom köp av sponsrade länkar.

SEO (SÖKMOTOROPTIMERING)
Aktiviteter för att höja webbplatsens placering
i det naturliga resultatet på sökmotorträflistan som man inte kan köpa plats på.

SMART INFRASTRUKTUR
När digitala system inom ett företag kommunicerar med varandra för att knyta ihop de
olika verksamheterna inom värdekedjan.

SOCIAL CRM
När kunder, anställda och andra intressenter
kan kommunicera tillbaka in i CRM-systemet
för att skapa en ännu mer dynamisk kontakt
mellan företag och kunder.

SOCIALA MEDIA
Hemsidor och mobila appar med vars hjälp
människor kan interagera i mänskliga sociala
nätverk och bidra med användargenererat
innehåll t.ex. internetforum, sociala
nätverkstjänster, bloggar, vidoeloggar och
poddradio.

WEBSHOP
Digital marknadsplats som levererar produkter och tjänster oftast kopplad till ett företags
hemsida.

BUSINESS SWEDEN
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SAMMANFATTNING
Business Swedens rapport ”Internationalisering genom digitalisering”
kartlägger svenska företags digitala
mognad inom internationalisering
och identiferar framgångsfaktorer
för svenska företags fortsatta digitalisering för internationell expansion.
I rapporten konstaterar Business Sweden att
Sverige som land har en hög digital mognad,
god infrastruktur och bra tillgång till
kompetens inom digitalisering. Rapportens
enkätundersökning visar på att svenska små
och medelstora företag är brett internationellt
aktiva på alla kontinenter, om än med
något lägre aktivitet på marknader utanför
EU. Internationellt marknadsförings- och
försäljningsarbete sker huvudsakligen
genom agenter, distributörer och partners.
Företagen är digitalt aktiva inom internationell marknadsföring och försäljning, men
huvudsakligen genom grundläggande digital
närvaro i form av internationella hemsidor
och arbete med sökmotoroptimering och
e-postmarknadsföring. I övrigt visar företagen
en relativt låg digital mognad inom internationell marknadsföring och försäljning, och ett
lågt multikanalt arbetssätt med samverkande
analoga och digitala kanaler.
Bakomliggande anledningar till företagens lägre digitala internationella mognad
står enligt företagen att fnna i två huvudanledningar. Dålig digital infrastuktur och låg
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digital mognad på internationella marknader, samt nödvändigheten av personlig bearbetning i marknadsförings och försäljningsarbetet. Det sistnämnda är särskilt tydligt hos
produktföretag med komplexa produkter som
säljer till företagskunder, och i mindre grad
hos företag som säljer direkt till konsumenter.
Vanligast förekommande hinder för företagens digitala internationella utveckling är
företagens brist på egen intern kompetens och
fnansieringslösningar för digitala satsningar.
Företagen avser lösa kompetensbristen med
utbildning.
I rapporten reser Business Sweden ett antal
frågor för fortsatt arbete. Fördjupad analys
behövs för att få en bild av företagens uppfattning om internationella marknaders dåliga
digitala infrastruktur och låga digitala mognad. Om denna uppfattning inte huvudsakligen avser utvecklings- och tillväxtmarknader,
utan även företagens när- och EU marknader,
så är det oroande och kan innebära potentiella
framtida efekter i företagens internationella
framgång och konkurrenskraft. Produktföretagens mening att det personliga mötet
till största del är avgörande för internationell
marknadsföring och försäljning, och att ett
digitalt multikanalt arbetssätt inte är aktuellt,
behöver också vidare fördjupning.
Rapporten ställer också frågan om det
behövs nationella utbildningssatsningar för
att möta företagens behov av kompetensutveckling inom internationell digitalisering
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i marknadsföring och försäljning, samt om
riktade nationella satsningar kan underlätta
för små och medelstora företag att få extern
fnansiering till digitalisering för internationalisering.
Genom denna rapport ger Business
Sweden svenska företag en inblick i vilka möjligheter och utmaningar digitalisering skapar vid internationalisering och hur de bör
anpassa sina afärer därefter. I slutet av rapporten sammanfattas våra insikter i ett antal
framgångsfaktorer som vi bedömer är avgörande för att lyckas internationellt och för
långsiktig konkurrenskraft på den globala
marknaden.

MIMMI GOUDE
Senior Project Manager

LINDA LASZLO EK
Project Manager

JOHAN SNELLMAN
Head of region
Western Europe

FREDRIK FEXE
Vice President
Strategy & Business
Development
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INLEDNING
BAKGRUND
Den digitala revolutionen ger svenska företag
radikalt ändrade förutsättningar för internationell expansion. Idag kan företag med digitalt
angreppsätt växa internationellt snabbare
och till lägre kostnad än tidigare. Möjligheter
ges att nå fram till och efektivt bearbeta
särskilda kundgrupper även på långväga,
svåra eller dyra marknader. Digitaliseringens
tillgång till stora mängder data skapar nya
sätt att analysera och efektivt ta fram unika
internationellt konkurrenskraftiga erbjudande
till den globala marknaden.
Sverige och svenska företag har historiskt
sett varit och är fortsatt ett föregångsland inom
både internationalisering och digitalisering.
Svensk industris innovationskraft och internationalisering har tillsammans med nationella
infrastruktur- och utbildningssatsningar inom
telekom och IT skapat en internationellt konkurrenskraftig miljö i framkant för svenska
företags digitala internationaliseringsarbete.
Företagens digitala mognad påverkar i allt
ökande grad också dess internationella konkurrenskraft och framgångar. Ökad tillgång
till information ger allt mer medvetna kunder med högre krav på tillgänglighet, enkelhet och användaranpassning. Digitalisering i
kombination med dagens globala värdekedjor
möjliggör för nischade och mer agila afärsmodeller, eller små företag från oväntade
branscher och marknader, som genom utnyttjande av datadrivna skalfördelar snabbt kan
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utmana och ta marknadsandelar från traditionella företag och etablerade varumärken.
För Sverige är svenska företags digitala
mognad i internationaliseringsarbetet av stor
vikt. Svenska företag som ligger i framkant i
användandet av digitalisering för ökad internationell försäljning och konkurrenskraft ger
förutsättning för ökad export och därigenom
sysselsättning för Sverige. Detta samband gäller särskilt för små och medelstora företag,
som i ökad utsträckning än stora företag fortsatt har majoriteten av sina produktionsanläggningar i Sverige. Hög digital mognad i
svenskt näringsliv skapar vidare en attraktiv
miljö för utländska investerare, vilket också
ger potential för ökad sysselsättning i Sverige.

OM RAPPORTEN
Business Sweden har regeringens och
näringslivets uppdrag att främja svensk export
och utländska investeringar i Sverige. Denna
rapport är avsedd att skapa faktaunderlag
i detta arbete genom att kartlägga svenska
företags digitala mognad inom internationalisering och identifera kritiska framgångsfaktorer för svenska företags fortsatta
digitalisering för internationell expansion.
Business Sweden har valt att avgränsa rapporten till att behandla digitalisering inom
svenska företags internationella marknadsföring och försäljning.
Rapporten tar utgångspunkt i en översikt
av digitaliseringens framväxt inom interna-
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tionalisering, varefter tre centrala områden
inom digitalisering i ett företags internationella försäljning gås igenom; digitala kanaler
till internationella marknader, digitala verktyg
för analys och utveckling av erbjudande och
digital infrastruktur för efektivisering i företagens internationella värdekedjor. Därefter
diskuterar rapporten digitaliseringens betydelse för företagets ökade internationell konkurrenskraft i afärsmodell och organisation.
Rapporten fortsätter sedan med bas i genomförda intervjuer och enkätundersökning en
redogörelse för svenska företags digitala mognad i internationalisering. Slutligen identiferar rapporten områden för vidare arbete
och diskuterar framgångsfaktorer för svenska
företags ökade internationalisering genom
digitalisering.

FRÅGESTÄLLNINGAR
OCH METOD
Vad avses egentligen med digitalisering ur ett
internationaliseringsperspektiv? Vilka möjligheter ger digitalisering ett svenskt företag
i dess internationella expansion? Hur digitalt
mogna är våra svenska små och medelstora
företag i det internationella marknadsförings- och försäljningsarbetet? Hur väl står
företagen rustade att möta den allt hårdnande
internationella konkurrensen på den digitala
globala arenan? Vad kan svenska företag göra i
sin digitalisering för att öka sin internationella
försäljning och stärka sin internationella
konkurrenskraft?
För att söka svar på dessa frågor har Business Sweden i första steg gjort en teorigenomgång av relevant internationell och
svensk litteratur och rapporter inom området. Genomgången har begränsat sig till att
endast hantera publikationer från år 2010
med anledning av den snabba utvecklingen
inom området.
Business Sweden har i ett andra steg kompletterat teorigenomgången med djupintervjuer med några av Sveriges främsta digitaliseringsexperter, och djupintervjuer av sex (6)
svenska företag som ligger i framkant av att

använda digitalisering inom internationell
marknadsföring och försäljning. Företagen
är utvalda av Business Sweden för att representera olika branscher, alla företagsstorlekar,
både produkt- och tjänsteleverantörer samt
både företag med företagskunder (business to
business) och företag med konsumentkunder
(business to consumer). Djupintervjuerna presenteras även som case i slutet av rapporten
och illustrerar goda exempel på internationalisering genom digitalisering.
I ett tredje steg har Business Sweden för
att belysa den digitala mognaden hos svenska
små och medelstora företag genomfört en
enkätundersökning. Enkäten gjordes under
januari till mars 2015. För urvalet av företag
har Europeiska Unionens defnition av små
och medelstora företag använts; små företag
en omsättning på mindre än EUR 10 miljoner och 50 anställda och medelstora företag
en omsättning på mindre än EUR 25 miljoner
och 250 anställda. Enkäten skickades till företag som under 2014 hade export till utlandet.
Totalt har 150 företag svarat på enkäten. Av de
företag som svarat på enkäten är 82 procent
produktleverantörer och 18 procent tjänsteföretag.
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DIGITALISERING I
INTERNATIONALISERING
Den digitala revolution vi upplever idag är
unik, men påminner på fera sätt om tidigare
världsomvälvande industriella revolutioner,
såsom industrialiseringen, elektriferingen
och elektroniseringen. Vi befnner oss i och
agerar under revolutionstiden, vilket precis
som vid tidigare revolutioner gör det svårt att
avgöra när och hur det egentligen startade,
vilket skede man befnner sig i och vad det
kommer att innebära idag och i framtiden.
Samma svårigheter gäller för de verksamhetskritiska frågorna; Hur och när kommer
digitaliseringen påverka mitt företag? Hur och
när behöver jag agera?
Det står bortom alla tvivel att digitaliseringen är en världsomvälvande revolution
med påverkan på i stort sett alla företag världen över. Digitaliseringen ger dagligen företag
och entreprenörer möjligheter till nya afärsmodeller, produkter och erbjudande, försäljningskanaler och produktionsstyrning. Detta
sker också till relativt sett låga kostnader, vilket minimerar barriärer för nya och små företag att ta upp konkurrensen med väletablerade
företag och varumärken. Traditionella afärsmodeller och värdekedjor ifrågasätts. Kunderna, som genom digitaliseringens möjlig-
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het till ökad transperens själva är en drivande
kraft i digitaliseringen, vill inte längre göra
afärer som tidigare och ställer nya krav på sättet att göra afärer. Konkurrensen hårdnar.
Digitaliseringen har och kommer i allt väsentligt fortsätta påverka företagens sätt att göra
afärer och dess framtida konkurrenskraft.
Begreppet digitalisering defnieras idag
på många olika sätt och används i varierande
grad i olika sammanhang. Det är därför viktigt att kontinuerligt följa och skapa egen förståelse för digitalisering som fenomen, och
utifrån detta precisera vad inom digitaliseringen som är relevant för den egna verksamheten.
Business Sweden defnierar digitalisering som
den process där digitala och nätverksanslutna
teknologier, produkter och tjänster möjliggör att
individer, maskiner och företag sammankopplas,
kommunicerar och interagerar med varandra.
Digitaliseringen möjliggör för aktiviteter som
tidigare genomförts analogt att nu genomföras digitalt. Digitalt genomförda aktiviteter
innebär för företagen ökad tillgänglighet,
snabbare ledtider, lägre transaktionskostnader
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DIAGRAM 2:
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och ökad kvalitet. Digitalisering är för företag
en lönsamhets- och konkurrenskraftsfråga.
Drivkrafterna bakom digitaliseringens
framväxt ligger såväl hos enskilda individer
som hos företag, organisationer, institutioner
och nationer. Med bas i bland annat amerikanska militärens utveckling av de första versionerna av dagens internet har enskilda innovatörer och programvaruföretag under det
senaste halvseklet skapat och tillgängliggjort
plattformar och verktyg som gjort det möjligt
för individer och företag att i sin tur vidareutveckla och skapa nya digitala verktyg och applikationer. Företagen är drivna av möjligheter
att nå nya kunder, ökad försäljning, innovativa erbjudande, efektivisering och minskade
kostnader. Individer är drivna av möjligheter till lägre priser, förenkling i hantering och
ökad tillgänglighet.
Samverkande digitala processer, teknologier, kanaler och verktyg gör både värdet och
tillväxten exponentiell. Digitalisering uppvisar det man inom nationalekonomin betecknar som tilltagande marginalnytta. Ju fer som
agerar digitalt, desto större nytta och värde får
man själv av att agera digitalt. Värdet av den
digitala närvaron ökar med antalet digitala
aktiviteter i världen. Stigande värde med antalet digitala aktiviteter ger digitaliseringen en
ständigt ökande förändringshastighet. Detta
gör att digitaliseringens framväxt går allt
snabbare och omfattningen blir allt större för
varje dag. (Se diagram 1)
Parallellt med digitaliseringen verkar en
annan megatrend i världen; globaliseringen.
Med globaliseringen harmoniseras nationer
och skillnader länder och marknader emellan minskar. Detta innefattar inte bara människors och företags värderingar, beteende och
efterfrågan, men också standardisering av teknologier, produkter, lagar och handelspolitik. Samverkande globalisering och digitalisering gör det möjligt för företag att enklare
göra internationella afärer med kunder globalt. För svenska företag blir det enklare att
sälja till kunder på marknader över hela världen. Det innebär såklart också att det blir enk-
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lare för konkurrerande utländska företag från
hela världen att sälja här i Sverige och globalt. Den internationella konkurrensen hårdnar, även för företag som bara gör afärer i Sverige. Andelen svenska företag som i PostNords
e-Barometer anser att konkurrensen i Sverige
från utländska sajter har blivit större och ökat
dramatiskt från knappt en tredjedel 2013 till
nästan hälften 2014. Betydelsen av svenska
företags digitalisering och internationalisering blir centralt. Både för företaget självt och
för Sverige. (Se diagram 2)
Vid internationalisering är det först och
främst marknadsförings- och försäljningsaktiviteter som är relevanta och som företagen bör
prioritera. Genom digitala kanaler når företagen kundgrupper på nya marknader till lägre
kostnader än vid traditionell etablering. Varumärkesbyggande aktiviteter, marknadsföring
och försäljning möjliggörs på nya sätt. Digitala
verktyg och kanaler kan användas för att kommunicera, analysera och enklare förstå internationella kunders beteende och efterfrågan.
Företagens internationalisering inom marknadsföring och försäljning sker med ökad precision, snabbare, till lägre kostnad och med
bättre spridning än vid traditionella internationella expansionsstrategier.
Sammankopplat möjliggör digitaliseringen
en mer snabbfotad och efektivare internationell verksamhet, där digitala teknologier och
system automatiserar processer mellan försäljning, produktion och leverans.

EXPONENTIELL
TILLVÄXT
SKAPAS GENOM IMPLEMENTERING AV
DIGITALA KANALER OCH -VERKTYG
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DIGITALA KANALER TILL
INTERNATIONELLA MARKNADER
Under de senaste 10-15 åren har framväxten av
digitala kanaler för att nå ut till kunder formligen exploderat. Utnyttjande av och närvaro i
dessa kanaler är nu en självklarhet för de festa
företag för att nå ut till och kommunicera
med sina målgrupper och kunder samt för att
bygga ett starkare varumärke internationellt.
Det är främst företag som säljer sina
produkter och tjänster till privatkonsumenter
(B2C) som styr utvecklingen av dessa kanaler
idag. De höga krav som privatkonsumenter
ställer på tillgänglighet, närvaro, förståelse
och kontakt spiller dock över på och sätter
standard för företag som vanligtvis har andra
företag som kunder (B2B). De kanaler som
idag är en självklarhet för en e-handlare är,
eller kommer inom snar framtid att vara, lika
viktiga för t.ex. en legotillverkare som arbetar
mot fordonsindustrin.

HEMSIDA OCH
CONTENT MANAGEMENT
Idag är det självklart för de festa företag att ha
en hemsida för att marknadsföra produkter
och tjänster samt att presentera nödvändig
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information till partners, kunder och andra
intressenter. Man kan idag i princip säga att
om ett företag inte har en hemsida ”fnns
det inte” och anses inte vara en seriös aktör
på marknaden. Denna standardisering och
de senaste årens utveckling har gjort det
allt viktigare att arbeta med de visuella och
kognitiva delarna av en hemsida. Företag ska
kunna ledsaga kunderna till och på hemsidan
och inte ”skrämma” bort dem med allt för
komplex och otillgänglig information och
layout. Innehållsstyrning av hemsidan, s.k.
content management, har därför blivit allt
mer avgörande i arbetet med att bli relevant
för sina kunder både nationellt och internationellt. Genom en relevant och ändamålsenlig
hemsida skapar företaget förutsättningar
för ökad försäljning och konkurrenskraft.
Samtidigt handlar aktiv innehållsstyrning
av hemsidan om varumärkesbyggande och
varumärkesvård som även det blir allt viktigare för att konkurrera på en allt komplexare
global marknad.
För att kunna styra sitt innehåll krävs att
företagen analyserar vilka som besöker deras
hemsida och hur besökarnas användarmönster ser ut. Idag fnns det en uppsjö av digitala
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system för denna typ av analyser och experter håller utbildningar i hur företag kan tydliggöra sitt budskap och hur de förmedlar detta
på hemsidan. Att analysera hur användarvänlig och kognitiv hemsidan är blir också viktigt
för att öka tillgänglighet och förståelse bland
de man önskar kommunicera med.
Utmaningen med utformning och styrning av hemsida och dess innehåll vid internationalisering ligger givetvis i befntlig IT-infrastruktur, tillförlitlighet och datasäkerhet på
de marknader företagen verkar. Vikten av förståelse för sin målgrupps preferenser, krav,
beteendemönster och önskemål samt kunskap om lokala lagar och regelverk skapar
även det en utmaning och en extra dimension av komplexitet. Som exempel kan nämnas att det är en klar konkurrensfördel att göra
hemsidan tillgänglig på marknadens ofciella
språk. I fera länder är detta ganska självklart
men i t.ex. USA är det en svårhanterad utmaning. USA har inget ofciellt språk även om
engelska fungerar som detta i praktiken. Det
fnns stora folkgrupper i USA som talar andra
språk och för att efektivt nå ut till dessa bör
hemsidan anpassas till dessa. Det är framförallt viktigt när det gäller att kommunicera
en produkts egenskaper och funktioner då
stränga krav och produktansvar råder i USA.
Liknande utmaningar kan företag även möta
på andra marknader där kultur och religion
styr samhället. Valet av färger på hemsidan
kan t.ex. vara helt avgörande i länder i Mellanöstern.
Se case Aleris

E-POSTMARKNADSFÖRING
OCH DIGITALA NYHETSBREV
Steget från fysisk, analog marknadsföring
genom brevreklam eller reklam i traditionella
tryckta och visuella media till e-postmarknadsföring och digitala nyhetsbrev är för
många företag inte långt. Idag fnns det
fera system som efektiviserar denna typ
av utskick och hanterar registrering av
nya prenumeranter. Denna kanal används

framförallt för informationsspridning men är
också ett efektivt verktyg för att driva trafk
tillbaka till hemsida och webshop för vidare
kommunikation och interaktion med kunden.
Genom digitala nyhetsbrev kan företag också
samla in värdefull information om kundernas
beteende och preferenser som sedan kan
anlyseras för vidare utveckling av efektiva
marknadsföringsaktiviteter.
Utmaningen för användning av dessa till
synes enkla kanaler för marknadsföring är
kunskap om och hänsyn till det regelverk som
gäller lokalt. Det fnns ofta begränsande regler avseende spridning av oadresserad reklam,
både analogt och digitalt. Redan vid expansion
till våra nordiska grannländer bör företag ta
ställning till detta då det fnns nyanser i regelverket som skiljer sig. På många marknader
är det viktigt att känna till dessa regler för att
inte överträda dem och följaktligen vårda sitt
varumärkes rykte globalt.
Ett sätt att ta hänsyn till gällande regler och
lagar men samtidigt skapa riktad marknadsföring är att arbeta med digitala nyhetsbrev
där kunder och andra intressenter självmant
registrerar sig för att få tillgång till dessa. Det
är viktigt att företag även här tar reda på vilka
lokala regelverk som gäller för lagring av personlig data och information i relation till
registrering i de system som används.

SÖKMOTORMARKNADSFÖRING
OCH OPTIMERING (SEM/SEO)
Sökmotormarknadsföring och sökmotoroptimering är viktiga verktyg för företag att kunna
nå ut till sina kunder. Det är givetvis av ännu
större betydelse när man tar steget ut mot nya
marknader. Sökmotoroptimering innebär
användandet av olika metoder och tekniker
för att få en hemsida att synas så högt upp
som möjligt bland resultaten vid sökningar i
existerande sökmotorer. Optimering av den
bedömning av hemsidan som sökmotorerna
gör och genom pedagogiskt och efektivt
styrning av potentiella kunder bland relevanta
digitala och analoga kanaler blir en konkurrensfördel för företagen. Ska företag kunna
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konkurrera på en internationell marknad
behöver detta optimeringsarbete även det
vara kopplat och styras efter språk, kultur och
lokala preferenser och regelverk. Marknadens
specifka förutsättningar påverkar bl.a. vilka
nyckelord man bör använda för att lyfta fram
innehållet på hemsidan som sedan plockas
upp av sökmotorernas algoritmer. Det är
också viktigt att företag har kunskap om vilka
sökmotorer som är relevanta för de specifka
marknader de verkar på, hur deras algoritmer
arbetar samt vilka andra hemsidor som kan
användas som ”ofpage” för att driva trafk till
sin egen hemsida och webshop.
I detta sammanhang är det viktigt att
belysa sökmotorn Googles dominanta position i världen. Google styr idag stora delar
av de föden av kundintresse som företag är
intresserade av och har på fera marknader
en marknadsandel på över 90 procent. Företag måste ta hänsyn till denna dominans och
skafa sig en s.k. ”Google-strategi” för varje
enskild marknad de befnner sig på. Samtidigt ska man inte ta Googles dominans för

givet. Google dominerar på de festa mogna
marknader med några tydliga undantag. I
Kina dominerar baidu.com med 56 procents
marknadsandel jämfört med Googles 4 procent. I Ryssland utmanas Google av Yandex.ru
med en marknadsandel på 39 procent i jämförselse med Googles 52 procent. I USA utmanas Google av fera andra konkurrerande sökmotorer. Företag bör alltså ha en fokuserad
Google-strategi på de europeiska marknaderna och lägga upp andra strategier för sökmotoroptimering på marknader som Kina och
Ryssland.

E-HANDEL OCH ONLINE
MARKETPLACES
Att sälja sina produkter eller tjänster på nätet
är inte på något sätt ett nytt fenomen utan har
utvecklats stadigt sedan internet introducerats
för den stora massan på 1990-talet. Likväl
skapar det en ny värld och enorma möjligheter
för företag varje dag, samtidigt som den
på många sätt utmanar företags befntliga
afärsmodeller. Idag fnns det aktörer som

DIAGRAM 3:
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enbart använder e-handel som försäljningskanal s.k. ”pure players” och genom ett tydligt
fokus på denna kanal tar de steget ut på nya
marknader. Företag med traditionella afärsmodeller väljer samtidigt att komplettera sina
befntliga analoga försäljningskanaler med en
webshop eller ibland fera webshoppar och ser
denna utveckling som en självklarhet för att
konkurrera om marknadsandelar inom deras
specifka bransch eller segment på de marknader de verkar. Genom webshopen kommer
företagen på så sätt närmare kunden som kan
befnna sig på en helt annan kontinent eller
tala ett annat språk.
Samtidigt ser man att stora online marketplaces (e-handelsplattformar som samlar
fera handlare) som Amazon och Alibaba tar
större plats på den globala marknaden. Mindre aktörer med liknande marknadsplatser
agerar regionalt eller lokalt för att konkurrera
med de stora jättarna om markandsandelar
eller för att ta en marknadsledande position
på sina lokala marknader. (Se tabell 1) Det
är högst troligt att det kommer ske en vidare
konsolidering av de digitala försäljningskanalerna i framtiden, vilket kan skapa en situation där bara de stora aktörerna och marknadsplatserna eller de e-handlare med ett
unikt och nischat erbjudande överlever. Därför ser många företag, framförallt B2C-företag,
ett behov av att fnnas tillgängliga både genom
sina egna hemsidor och webshopar samt i en
eller fera av dessa kompletterande och samlande marknads- och försäljningskanaler.
Digitala webshopar eller handlarportaler
utvecklas och används i större grad även av
B2B-aktörer för att efektivisera sina afärsrelationer med återförsäljare, distributörer
eller slutkunder. Även om utformningen och
funktionerna på dessa handlarportaler brukar vara av enklare karaktär ställs det nu allt
högre krav även på dessa. Genom ett efektivt system kan mer standardiserade delar av
försäljningsprocessen dirigeras till en sådan
portal och följaktligen kan det fysiska försäljningsarbetet prioriteras, underlättas och
rationaliseras. B2B-företag kan även på detta

sätt arbeta efektivt med supportfunktioner
och eftermarknad som kan skötas automatiskt utan större inblandning av fysiska och
analoga resurser.
Vid användning av e-handel och webshop
som kanal vid internationell försäljning bör
företag investera i kunskap om denna försäljningskanals storlek och potential på de marknader man önskar verka samt vilka preferenser och behov som styr de målgrupper och
kunder man vänder sig till. Enligt Cushman
& Wakefeld’s ranking är det inte Norden som
visar störst potential för e-handlare utan det
är Storbritannien, USA och Tyskland som står
fram som de mest e-handelsmogna marknaderna. Denna ranking visar på svårigheten
vad gäller bedömning av på vilka marknader
e-handlare bör etablera sig. (Se tabell 2)
Det är också viktigt att företag tar ställning
till begränsande faktorer som kan påverka
om och hur man kan introducera en webshop
på en annan marknad. Hemsida, funktioner
och kundernas köpupplevelse måste anpassas till det lokala språket och till de lokala
regelverk som styr möjligheten till försäljning. Även om det sker harmonisering i regelverk på fera håll, måste man som gränsöverskridande e-handlare säkerställa att kunderna
kan handla säkert, att man följer gällande
lagar vad gäller t.ex. konsumentköp och personuppgifter och att man tillämpar ett betalnings- och leveranssystem som är relevant
och efterfrågat på den specifka marknaden.
Som exempel på faktorer som är viktiga att
ta ställning till vid internationalisering av sin
webshop kan nämnas att fera av våra närmarknader, t.ex Norge, ställer krav på företag
att ha ett organisationsnummer för att få tillgång till nationella domäner. Momsregistrering kan i vissa fall även vara ett krav (Norge)
eller en fördel (Tyskland). Det fnns också
olika preferenser för betalning i webshopen.
Danska konsumenter önskar betala med det
lokala Dankort vilket i sin tur även kräver
någon form av etablering i Danmark. I Business Swedens E-handelsguide kan man läsa
mer om olika faktorer som företag bör ta ställ-
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TABELL 1:

EXEMPEL PÅ MARKETPLACES PÅ UTVALDA MARKNADER
Online marketplace

Ursprung

Närvaro

Amazon.com

USA

Australien, Brasilien, Canada, Frankrike,
Indien, Italien, Japan, Kina, Mexiko,
Nederländerna, Spanien, Tyskland, UK, USA

eBay

USA

Europa, Asien, Australien, Canada och USA

Alibaba/Taobao/Aliexpress etc.

Kina

Kina, Globalt

Rakuten

Japan

Brasilien, Frankrike, Indonesien, Japan,
Malaysia, Singapore, Spanien, Taiwan,
Thailand, Tyskland UK, USA, Österrike

Kaymu

Indien

Afrika, Asien, Mellanöstern och Östeuropa

Snapdeal

Indien

Indien

MercadoLivre

Brasilien

13 marknader i Latinamerika

Otto

Tyskland

20 marknader, främst Tyskland och
Frankrike

La Redoute

Frankrike

23 marknader i Europa

CDON Marketplace

Sverige

Norden

TABELL 2:

E-HANDEL RANKING OCH POTENTIAL PÅ UTVALDA MARKNADER
Land

Ranking storlek

Ranking potential

Ranking totalt

Sverige

16

6

10

Finland

20

3

9

Norge

18

11

13

Danmark

15

7

11

Tyskland

4

14

3

U.K.

2

9

1

USA

1

15

2

Brasilien

11

27

21

Kina

6

31

18

Ryssland

8

41

26
Källa: Cushman & Wakefeld’s (2013)
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TABELL 3:

TOPP TRE RANKING AV SOCIALA MEDIA PÅ UTVALDA MARKNADER
Norden

Tyskland

UK

USA

Kina

Brasiliien

Ryssland

Facebook

1

1

1

1

2

1

1

Tumblr

2

2

3

1

2

3

Twitter

3

3

2

Pinterest

3
2

3
3

VK

2
Källa: GS Statcounter (2015)

ning till vid etablering av webshop för 19
utvalda marknader.
Se case Bemz

SOCIALA MEDIA
Sociala media ger många, både individer,
företag och organisationer, nya och avgörande
möjligheter att direkt kommunicera med
och nå ut till partners, kunder, anställda och
andra intressenter. För många B2C-företag
är det idag en förutsättning att fnnas närvarande och att vara aktiv på sociala media
för att tillmötesgå den krävande efterfrågan
från de kundgrupper som befnner sig i
dessa kanaler. Det blir dock tydligt att även
B2B-företag drar alltmer nytta av de kanaler
som social media erbjuder. Genom sociala
media kan företag mer informellt arbeta med
”storytelling” och skapa ambassadörer för sitt
varumärke både bland kunder, partners och
anställda. Idag använder företag Facebook,
Instagram, Twitter, LinkedIn och andra
digitala mötesplatser som marknadsföringsplattformar. YouTube och Vimeo används
av företag i allt högre grad som substitut till
traditionell TV-reklam för att på ett visuellt
sätt kommunicera sitt erbjudande men också
för att demonstrera och förklara produkternas
och tjänsternas olika funktioner. Idag
används sociala media också för s.k. ”social
shopping” där försäljning sker direkt via t.ex.
Facebook. Sociala media används vidare också

för support och kundvård dvs. som en relevant
och efektiv kanal för kommunikation i de
avslutande delarna av värdekedjan.
Vid en aktiv strategi för social media vid
internationell marknadsföring och försäljning
är det viktigt att känna till de möteplatser som
är av störst betydelse på den specifka marknaden man önskar nå ut i. Det blir också avgörande att undersöka och göra analyser av den
eller de målgrupper och kunder man riktar
sig till för att kunna ta beslut om vilka sociala
nätverk man ska använda och varför. På vissa
marknader kan det fnnas begränsningar för
vilka nätverk som är tillåtna medan det på
andra marknader kan vara kulturella betingelser kring preferenser och behov som styr vilka
nätverk som är mest populära. Valet av sociala
media bör också utgå från företagets varumärkesstrategi samt hur det önskar framställa sig
på de marknader det har för avsikt att verka.
Enligt tabell 3 är Facebook (inkl. Instagram) den klart mest använda sociala plattform. I januari 2014 använde 71 procent av
den uppkopplade vuxna populationen i USA
Facebook medan Norden, har högst Facebook-penetration i världen. Yahoos Tumblr
kan ses som den globala tvåan medan Pinterest och Twitter är stora i USA. I Tyskland
rankas även business network-plattformen
Xing högt. Google+ är en av de sociala media
som är på strak framväxt i de festa marknader i västvärlden. I Kina är det, som tidigare nämnts, ett annat digitalt landskap men
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de globalt dominanta sociala media används
även här. Handel genom sociala medier
har kommit långt i Kina och många sociala media integrerar skräddarsydda e-handelslösningar och e-handlare utvecklar egna
sociala plattformar. En liknande bild ser vi i
Ryssland där dock Facebook fortfarande rankas högt. Man ska som företag ta i beaktning
att det fnns restriktioner för användning av
sociala media i länder som Kina och Ryssland.
Se case Scania och iZettle

MOBILA ENHETER
Runt om i världen förändrar smarta mobiltelefoner, läsplattor och andra smarta enheter hur
vi lever arbetar och interagerar. Framväxten av
mobila enheter skapar helt nya förutsättningar
och förvandlar den digitala revolutionen till
ett alltmer mobilt fenomen. (Se diagram 4)
Denna utveckling skapar således allt fer
möjligheter för företag att nå ut till kunder
och andra intressenter i realtid. Det skapar
ytterligare en kontaktyta med kunderna som
tidigare inte fanns och som nu kan utnyttjas
av företag för att förbättra sin position genom
tillgänglighet och synlighet. Det är givetvis
inte bara som marknadsföringskanal som de
mobila enheterna utnyttjas, utan fenomenet
mobil handel (”m-handel”), dvs. handel direkt
via de mobila enheterna, växer stadigt som
komplement till e-handeln. Runt 60 procent
av de globala mobilanvändarna använder sina
mobila enheter som det primära sättet att
surfa på nätet och mer än 80 procent säger
att de kommer att handla på sin mobila enhet
inom de kommande 12 månaderna. I västvärden ökar denna handel stadigt och i takt med
att man utvecklar nya och billigare enheter
tror man även på en explosion i m-handeln i
BRIC-länderna och andra utvecklingsländer
de kommande åren.
Diagram 5 visar andelen smart phone
användare som någon gång har handlat på
sina mobila enheter (M-handel). Tyskland
visar på ett något moderat mobilanvändande
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och m-handel vilket kontrasteras av deras
höga ranking som e-handelsmogen marknad. I Norden är det fortfarande få som gör
online-köp via sina mobila enheter trots en
genomsnittligt hög mobilpenetration. Kina
står ut vad gäller m-handel vilket tydliggör att
företag som har Kina som marknad eller har
för avsikt att etablera sig där bör ha en genomtänkt mobilstrategi för sin marknadsföring
och försäljning. I Brasilien är m-handeln fortfarande relativt låg men statistik visar att den
ökade med 84 procent mellan 2013 och 2014.
Den mobila utvecklingen är dock inte ett
fenomen som enbart kan tillskrivas den konsumentdrivna detaljhandeln. Flera andra
branscher fnner även de innovativa sätt att
använda mobila teknologier. Det är än så
länge få B2B-företag som anammat de mobila
teknologierna i sin marknadsförings- och försäljningsverksamhet. Dock kommer denna
kategori företag introducera mobila lösningar i
takt med att de ser fördelarna som B2C-företagen åtnjuter av dessa teknologier. Företag kan
även använda de mobila teknologierna som
verktyg för att efektivisera processer inom
värdekedjan dvs. skapa smart digital infrastruktur. Exempel på detta är användandet av
mobil kommunikation vid leverans av varor
och/eller mobila betalningslösningar.
Man kan säga att den mobila utvecklingen
innebär en duplicering av befntliga teknologier och kanaler. Det är följaktligen avgörande
att man tar hänsyn till att de mobila enheternas karaktär och vilka konsekvenser de skapar
för användar- och läsupplevelse, tillgänglighet
till och närvaro på sociala media, sökmotoroptimering etc. Den mobila världen skapar alltså
många möjligheter med det fnns också ett
antal frågor som måste hanteras vid användning av dessa teknologier vid en internationell
expansion. Dessa frågor rör främst mobilpenetration, tillgänglig infrastruktur för bredband, wif och telekommunikation, integritet
och datasäkerhet på de marknader man verkar. Det är avgörande för företag att skafa sig
kunskap om dessa förutsättningar innan de
väljer på vilket sätt de ska använda mobil tek-
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DIAGRAM 4:
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DIAGRAM 5:
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nologi och mobila kanaler på respektive marknad. (Se diagram 4)

DIGITALA VERKTYG
FÖR KUNDANPASSNING
Idag samlas det in alltmer information och
data om individer och deras beteende och det
ligger ett stort värde i denna information som
än så länge är ganska outforskad och outnyttjad. För företag som önskar att nå ut till fer
kunder på fer marknader kan förmågan och
möjligheten att analysera stora datamängder,
”big data”, innebära en ovärderlig konkurrensfördel och kan ligga som grund för strategiska
och taktiska afärsbeslut. Idag fnns det
många verktyg och applikationer som används
för att ta vara på den information som företag
samlar in genom både analoga och digitala
kanaler och aktiviteter. Genom dessa verktyg
kan företag bl.a. analysera individers intresse
av eller preferenser för innehållet på hemsidor, vad som diskuteras om olika varumärken,
produkter och tjänster på sociala media samt
kundernas köpmönster i butik, webshop eller
liknande. Genom att analysera kundernas
beteende och kombinera detta med kunskap
om marknaden vad gäller preferenser och
kultur kan företag mer efektivt styra sin
marknadsföring och försäljning och enbart
välja att visa sig i de kanaler som är relevanta
för just deras bransch, produkt eller tjänst.
Analys av stora mängder information är idag
grunden för att bygga sin digitala strategi och
skapa relevans bland kunder, partners och
andra intressenter.
Utmaningen med att använda stora datamängder vid internationell expansion ligger
framförallt i lokala regelverk. Företag bör bl.a.
ta ställning till specifka personuppgiftslagar
på dessa. För att få tillgång till data behöver
företagen i de festa fall få hemsidebesökarnas och kundernas tillstånd till att använda
de uppgifter de lämnar om sig själva och sitt
beteende, både de medvetna och omedvetna.
Begränsningar i personuppgiftslagen och preferenser samt kulturell acceptans vad gäller
personlig öppenhet på marknaden kan hin-
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dra en framgångsrik strategi baserat på big
data. Även den digitala infrastrukturen kan
påverka möjligheterna att både i realtid och i
efterhand analysera data och lagra data efektivt på den specifka marknaden. Stora resurser och kompetens krävs även för att kunna
göra denna typ av analyser och samtidigt
fnna relevans vad gäller den information man
anlyserar. Låg digital mognad och kompetens
på lokala marknader kan därför utgöra den
största utmaningen för efektivt utnyttjande
av big data.

DIGITALA INTERNATIONELLA
VÄRDEKEDJOR
Vid internationalisering blir behovet av smarta
system och infrastruktur inom företaget allt
viktigare för att koordinera aktiviteter på fera
marknader och med olika målgrupper, kunder
och nätverk. Företag kan med detta på plats
öka efektiviteten och sänka transaktionskostnader i fera led av verksamheten. Under de
senaste åren har det vuxit fram fera digitala
teknologier och applikationer för att automatisera de interna marknadsförings- och försäljningsaktiviteterna samt koppla upp dessa
mot resten av produktionsprocessen som t.ex.
leverans och supporttjänster. Dessa digitala
system, som kommunicerar med varandra för
att knyta ihop de olika verksamheterna inom
värdekedjan, kallas idag allt oftare ”smart
infrastruktur”. Ett digitalt afärssystem är idag
en självklarhet i de festa företag. För att skapa
en övergripande smart infrastruktur blir det
viktigt för företag att även koppla detta afärssystem till andra verksamhetskritiska system
som projektstyrningssystem, CRM-system,
supply chain management system etc. Systemintegration inom företaget skapar efektivare
säljorganisationer där mer standardiserade
uppgifter kan skötas automatiskt i systemen
och att fysiska säljinsatser därmed kan fokuseras på komplexa, persondrivna uppgifter.
Användandet av ett övergripande system för
styrning av försäljning är A och O och bör
idag även inkludera moduler där kunderna,
precis som de anställda, kan kommunicera
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tillbaka in i systemet för att skapa en ännu mer
dynamisk kontakt mellan företag och kunder.
Denna nya tillnärmning till systemen kan
man kalla ”social CRM”.
Digitala verktyg och applikationer för betalning, logistik, leverans, support osv. är också
de system som på många sätt efektiviserar
värdekedjan vid internationalisering. Investeringar i denna typ av system innebär möjligheten att automatisera och skapa sömlösa föden över gränser och geografer och sänka
kostnader vid export och import. Det kan
också innebära en konkurrensfördel på de
marknader företagen verkar genom att de på
olika sätt underlättar för kunderna vid köp och
leverans.
Även om ovan nämnda system fortfarande
i hög utsträckning är anpassade för att användas på specifk hårdvara skapas alltfer system och applikationer idag som s.k. molneller ”cloud”-tjänster. ”Molnet” gör systemen
tillgängliga från all hårdvara och var än personalen befnner sig. Genom att använda
molnlösningar kan företaget sänka kostnader eftersom dessa ger möjligheten till företag
att enbart använda och betala för de moduler
och funktioner de behöver för just deras specifka verksamhet. De kan vidare skapa skalfördelar genom att enbart integrera relevanta
system och moduler. Användandet av lättillgängliga molnteknologier innebär att företag
kan utveckla fexiblare system och processer i
sin värdekedja. Många molntjänster har också
utvecklats med enklare funktioner och gränssnitt som i förlängningen kan innebära frigörande av tid från resurser, som tidigare fokuserat på rent administrativa uppgifter, och
som nu kan användas i företagets strategiska
arbete.
Utmaningen med att efektivisera sin värdekedja vid internationell expansion genom
smart infrastruktur och digitala system är
att komplexiteten ökar för varje ny geograf
och marknad som företagen väljer att etablera
sig på. Behovet av investeringar för att integrera och koppla samman dessa system mellan verksamheter i olika delar av världen ökar

därmed ofrånkomligt. De som har tillgång till
resurser, både fnansiella och personella, för
att integrera och optimera systemen skapar
en konkurrensfördel gentemot företag som
har begränsade resurser och som måste förlita sig på föråldrade system. Dessutom kan
teknik och möjlighet att efektivt använda systemen påverkas bl.a. av rådande IT-penetration, infrastruktur, lokala lagar och regelverk,
datasäkerhet och preferenser på de marknader
man verkar. Implementering av digitala verksamhetsefektiviserande system bör anpassas
till dessa. Företag bör ta ställning till hur kunderna önskar och kan betala sina varor och
tjänster eller hur och på vilket sätt man önskar att varorna och tjänsterna levereras. Det
bör också ta ställning till om och hur de kan
lagra viktig information som samlas in i dessa
system. Inom EU och EES har det genomdrivits en harmonisering av personuppgiftslagar dvs. hur persondata kan lagras och överföras i olika system om mellan olika länder.
Trots detta fnns det ändå behov för företag
att titta närmare på specifka nationella regelverk inom detta område även inom Europa,
både vid egen användning av personuppgifter
i verksamhetskritiska system, för analys och
för kommunikation på hemsida och andra
kanaler.
Se case Envirotainer, Benify
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DIGITALISERING OCH
INTERNATIONELL
KONKURRENSKRAFT
I föregående kapitel presenterar Business
Sweden några av de digitala trender, kanaler,
teknologier och verktyg som påverkar eller
kommer att påverka svenska små och
medelstora företags internationalisering.
Kunskap och förståelse inom företaget om
vilka av dessa och andra digitala teknologier,
verktyg och kanaler som bör implementeras
och företagens mognad och möjlighet att
implementera dem blir väsentligt för deras
internationella konkurrenskraft i framtiden.
En digitalt anpassad afärmodell och organisation skapar automatiskt förutsättningar för
ökad omsättning och lönsamhet samt möjlighet att ta marknadsandelar i jämförelse med
företag som av olika anledningar inte väljer
eller har möjlighet att utveckla sin verksamhet
digitalt. Introduktion av digitala teknologier
och verktyg i verksamheten eller etablering
i digitala kanaler kan ses som en värdeskapande investering, en katalysator för tillväxt
och lönsamhet och följaktligen en motor för
konkurrenskraft. En snabb anpassning av
afärsmodeller och organisationer för att skapa
långsiktig och hållbar konkurrenskraft och för
att överleva i den allt hårdnande konkurrensen framöver.
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Den alltmer medvetna kunden styr i allt
ökande grad företagens konkurrenssituation.
Kunden kan ställa allt högre krav på
tillgänglighet, enkelhet och användarvänlighet. Dagens digitala transparens och
tillgängligheten möjliggör att mindre och mer
”agila” afärsmodeller och företag, genom att
utnyttja datadrivna skalfördelar och genom
att erbjuda kunderna lönsammare ”plug &
play” lösningar, kan blomstra, växa och slå
ut traditionella afärsmodeller och företag.
Begreppet ”market disruption” (marknadsstörning), används allt mer i takt med den
omvälvande digitaliseringen för att beskriva
hur afärsmodeller, som inte anpassas till de
nya förhållandena, konkurreras ut av nya, mer
efektiva och nyskapande modeller.
Även om det i dagsläget, mitt i den digitala revolutionen, inte fnns något fullständigt
facit på en framgångrik användning av digitala teknologier, verktyg och kanaler vid internationalisering, fnns det vissa framträdande
egenskaper som företag bör sträva efter. Vi
ser att de företag som idag har en framgångsrik internationell försäljning i många fall har
utmanat sin egen afärsmodell och utvecklat
denna genom att ”gå i de disruptiva idéernas
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skor”. Det är centralt för morgondagens företag att klara av att tänka i nya banor och inte
fastna i gamla mönster och modeller.
Den exponentiella framväxten av det digitala samhället skapar en bild av att det digitala
allt mer tar över från det analoga och att det i
framtiden kommer ta över helt och hållet och
det analoga samhället blir betydelselöst. Det
är en intressant tanke och framtidsbild men
inte realistisk. Inte än. Det fysiska och analoga
mötet kommer alltid ha betydelse. Ju komplexare företagets produkt, tjänst eller erbjudande
är desto större blir behovet av att driva marknadsföring och försäljning genom fysiska kontakter och möten. Betydelsen av analoga kontakter och fysiska möten ökar ytterligare när
företagen expanderar till nya marknader där
de möter annorlunda kulturer, språk, preferenser och behov.
Företag bör alltså komplettera sina traditionellt analoga marknadsförings- och försäljningskanaler med en mix av relevanta digitala kanaler anpassade till alla de marknader
de fnns närvarande på och kunderna som
befnner sig på dessa. Den digitala framväxten visar tydligt att företag bör anamma någon
typ av ferkanalsstrategi i sin internationalisering. Att vara närvarande och tillgängliga för
kunder i alla relevanta samverkande kanaler
kallas multikanal. Att dessutom integrera bakomliggande analys, data, system för produktion och leverans kallas omnikanal. De företag som ligger längst fram i sin digitalisering
strävar efter att arbeta omnikanalt och därmed låta kunden vara central i sin marknadsföring, försäljning, produktion och leverans.
I denna rapport fortsätter vi använda begreppet multikanal.

Multikanal defnieras som interaktion med
kunder i alla relevanta samverkande kanaler,
både analoga och digitala

För en lyckad multikanal strategi måste
företag satsa på att skapa förståelse för sin
marknad, sin målgrupp och sina kunder och
på olika sätt bygga upp kunskap om lokala
förhållanden i relation till både analoga och
digitala marknadsförings- och försäljningskanaler. Skillnader i kulturella, språkliga,
infrastrukturella och regelverksmässiga
förhållanden kan skapa utmaningar för
företag och kunskap om dessa marknader
sänker inträdesbarriärer och möjliggör att de
gör en mer relevant och anpassad utlandsetablering.
Digitala teknologier och verktyg har skapat
förutsättningar för företag att samla in, hantera och analysera information och data om
marknader på ett efektivare och mer ändamålsenligt sätt än tidigare. Utmaningen är
att företag samtidigt måste bygga upp intern
kompetens som kan bedöma vilken information och data som är relevant och användbar.
För att utveckla sin verksamhet efter en
diversiferad multikanal strategi och nå internationell konkurrenskraft krävs även en digitalt medveten och engagerad ledning, som
förstår de digitala trenderna i ett globalt perspektiv. Ledningen bör vara digitalt kompetent för att kunna avgöra hur introduktionen
av digitala teknologier och kanaler påverkar kostnadsbilden i företaget och att rekrytering och utveckling av digitala talanger i
organisationen är avgörande för den internationella konkurrenskraften. Ändamålsenlig
och snabb anpassning till de nya trenderna
är avgörande för att inte halka efter och uppbyggnaden och utvecklingen av den interna
digitala kompetensen är därför A och O för
företag. Det krävs att företag kartlägger den
kompetens de redan besitter och bedömer
hur denna kan kompletteras genom rekrytering och/eller utbildning. Många digitalt och
internationellt framgångsrika företag väljer
att skapa nya digitala roller inom både organisation och ledning. Många gånger är detta
en tvärfunktionell avdelning som sköter
omvärldsbevakning och introducerar digitala
teknologier i hela organisationen.
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För internationell framgång är det även en
fördel för företag att kombinera både intern
och extern digital kompetens. Samtidigt som
de bör satsa på att bygga upp intern digital
kompetens är det inte alltid efektivt att bygga
upp all kompetens och kunskap inom organisationen. Beroende på intern kapacitet och
erfarenhet kan det vara fördelaktigt för företag
att i specifka frågeställningar ta hjälp och
söka stöd externt för att bygga en mer hållbar
digital strategi och verksamhet.

FÖRETAGSLEDNINGEN

MÅSTE ETABLERA DIGITAL TALANG FÖR
INTERNATIONELL KONKURRENSKRAFT
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SVENSKA FÖRETAGS
DIGITALA INTERNATIONELLA MOGNAD
Business Sweden har i denna rapport konstaterat att svenska företags digitala mognad i
internationaliseringen är en central fråga för
företagens konkurrenskraft och därmed för
Sveriges konkurrenskraft. Hur digitalt mogna
är då svenska små och medelstora företag
i sitt internationella marknadsförings- och
försäljningsarbete? Hur väl står företagen
rustade att möta den allt hårdnande internationella konkurrensen på den digitala globala
arenan?
För att få svar på dessa frågor har Business
Sweden under januari till mars 2015 genomfört en enkätundersökning bland svenska små
och medelstora företag med registrerad export
till utlandet under 2014. Europeiska Unionens
defnition av små och medelstora företag har
använts, vilket innefattar att alla företag har en
omsättning mindre än EUR 25 miljoner och
250 anställda. Totalt har 150 företag svarat på
enkäten. Av de företag som svarat på enkäten
är 82 procent produktleverantörer och 18 procent tjänsteföretag.
Enkätundersökningen visar att svenska
små och medelstora företag har bra global
spridning i sin internationella verksamhet,
men att de i låg grad använder digitala tekno-
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logier, kanaler och verktyg i sin marknadsföring och försäljning. (Se diagram 6–9)
Företagen i undersökningen rapporterar
om bred global spridning och hög internationell närvaro på marknader långt utanför närmarknaderna i Norden och Västeuropa. Detta
är intressant då svensk export från små och
medelstora företag främst går till närmarknaderna. Resultatet av enkätundersökningen
indikerar att svenska små och medelstora företag har ambitioner utanför Norden och Västeuropa även om verksamhet på dessa marknader idag kan betecknas som lågintensiv. Detta
är positivt för fortsatt internationell tillväxt.
I företagens arbete med marknadsföring
och försäljning på de internationella marknaderna, i Norden, Västeuropa och mer långväga
marknader, visar undersökningen att företagen har en relativt låg grad av digitalisering.
I den internationella marknadsföringen
svarar endast 18 procent att de arbetar aktivt
med innehållsstyrning och analys (content
management) av sin hemsida för att bättre nå
ut till sina kunder. Nästan hälften av företagen uppger att de arbetar traditionellt digitalt
i sin internationella marknadsföring. Vanligast anges det vara att arbeta med sökmotor-
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MARKNADER DÄR DIGITALA VERKTYG ANVÄNDS

Ett företags internationella digitala mognad i marknadsföring och försäljning är
beroende av företagets grad av multikanalt arbetssätt, d.v.s. digitalt och analogt
arbetssätt i alla relevanta kanaler, och på hur många av företagets internationella
marknader det multikanala arbetssättet tillämpas.
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DIAGRAM 9:
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DIAGRAM 10:
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DIAGRAM 11:

VAD SAKNAR NI INOM ORGANISATIONEN FÖR ATT KUNNA
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Respondenterna gavs möjligheten att ge fera svarsalternativ

styrning och optimering för att driva trafk till
hemsidan. E-postmarknadsföring och digitala nyhetsbrev är också vanliga verktyg i den
internationella marknadsföringen.
Enkätsvaren visar att företagen i viss mån
är medvetna om sociala medias betydelse och
infytande för marknadsföring utomlands då
det är snabbt, träfsäkert och kostnadsefektivt. Trots detta är det endast 23 procent av
företagen som menar att de idag aktivt arbetar
med sociala media i sin internationella marknadsföring.
Det är endast 2 procent av företagen i
undersökningen som arbetar digitalt med big
data analyser för att bygga upp kunskap om
sina internationella målgrupper och kunder
i syfte att bli mer relevanta i sin marknadsföring och försäljning.
Det är avsevärt lägre andel företag som
arbetar digitalt med sin internationella försäljning. Endast 19 procent av företagen i undersökningen använder sig av en e-handelsplattform för försäljning internationellt. Denna
relativt låga andel kan förklaras av att en majoritet av respondenterna representerar B2B-företag, där ibland tillämpning av e-handelsplattformar inte alltid är fullt ut applicerbar.
Med växande användning av e-handelsplattformar även inom B2B, t.ex. inom eftermarknadsförsäljning, så bör sifran ändå anses vara
låg och kan tyda på en viss digital eftersläpning bland företagen. Inom detaljhandel och
andra konsumentdrivna branscher uttrycker
företagen i de öppna svarsalternativen att
användningen av e-handelslösningar är avgörande för överlevnad och i vissa fall att det är
den enda kanal man använder för internationell försäljning.
Enkätsvaren visar också att, trots den explosionsartade utvecklingen av ett mer mobilt
samhälle och de möjligheter som en bred
exponering genom mobil teknologi innebär,
är det enbart 8 procent av företagen som svarar att de idag har en mobilanpassad lösning
och plattform för sin internationella marknadsföring och försäljning. Detta är en oroande låg sifra, då mobila lösningar ser ut att

få en betydande efekt på internationell konkurrenskraft, både inom B2C och B2B.
Investeringar som företagen i undersökningen gör i digitala verktyg för internationell
marknadsföring och försäljning är främst riktade för att bygga upp en digital infrastruktur
som möjliggör för kostnadsefektiv koordination av arbetet. Företagen arbetar med internationella CRM-system, kommunikationssystem
och lager- och logistiksystem. Detta visar på
att företagen har, trots lågt användande av digitala kanaler, en hög medvetenhet om möjligheter och konkurrensfördelar skapade genom
en digital efektiv internationell värdekedja
med potential att sänka sina verksamhetskritiska kostnader.
Vilka är då de bakomliggande orsakerna till
att svenska små och medelstora företag har en
relativt låg digital mognad i sitt internationella
marknadsförings- och försäljningsarbete?
Vad är det som gör att inte möjligheterna till
låga transaktionskostnader, korta ledtider och
bättre träfsäkerhet utnyttjas mer i företagens
internationella arbete?
I enkätundersökningen (Se diagram 10)
anger företagen några av utmaningarna med
använda att digital teknik för att expandera
internationellt. Störst utmaning anser företagen vara de utländska marknadernas dåliga
digitala infrastruktur och allmänt låga digitala mognad. Intressant nog anses en låg
teknikmognad bland befolkningen vara en
mindre utmaning. Detta kan indikera att
befolkningen och de potentiella kundernas
beteende ligger före ländernas digitala infrastrukturella mognad, och att framtida förändringar i ländernas digitala infrastruktur
mycket snabbt kan leda till ändrat kundbeteende.
Ett intressant resultat i undersökningen
är att företagen anser att en av de vanligaste
utmaningarna med att använda digitala
verktyg i internationellt marknads- och försäljningsarbete ligger i att kunderna på de
utländska marknaderna har annorlunda krav
jämfört med kunderna på hemmamarknaden.
Sätter vi detta i relation till svenska företags
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låga användning av digitala verktyg för analys av kundernas behov genom t.ex. big data,
så ställs frågan om en ökad användning av big
data bland svenska företag också skulle kunna
hantera utmaningen för vidare digitala satsningar i internationalisering.
Företagen anger också hög konkurrens
från aktörer på de lokala marknaderna som
en tydlig utmaning i att använda digitala verktyg i internationellt marknads- och försäljningsarbete. De öppna svaralternativen visar
inte tillräckligt tydligt om detta är för att konkurrenterna har starka lokala konkurrensfördelar genom digitalt arbetssätt, eller om det
är andra konkurrensfördeler som gör de egna
digitala satsningarna utmanande.
I de öppna svarsalternativen står det dock
klart att en stor del av företagen menar att en
utmaning i användning av digitala verktyg
anses vara att det fysiska mötet, d.v.s. att möta
kunden ”face-to-face”, fortsatt är avgörande i
konkurrensen och för framgång i internationell marknadsföring och försäljning. Företagen menar att ju komplexare produkt eller
tjänst man har, desto större är behovet för
fysiska möten, särskilt på svåra och långväga
marknader.
Även om det inte är en av de ledande utmaningarna för företagen, så är det trots allt 11
procent av företagen som nämner svårigheter att attrahera extern fnansiering som en
av de mest avgörande orsakerna till att företagen inte ännu genomfört en bredare digital
satsning i sin internationalisering. Företagens
brist på ekonomiska resurser för investeringar
i digitala verktyg återkommer i enkätundersöknings svar på vad företagen saknar inom
organisationen för att kunna expandera internationellt genom digitala kanaler.
Det som absolut fest företag saknar för
vidare internationell expansion genom digitala verktyg och kanaler är tillräcklig kapacitet och kompetens inom den egna organisationen. 43 procent av enkätrespondenterna ser
att de idag inte har den nödvändiga digitala
kompetens de behöver för det fortsatta arbetet. I tolkningen av undersökningens öppna
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svarsalternativ står det klart att vägen fram
för många företag ligger i egen kompetenshöjning, och inte i externa rekryteringar eller
användning av externa konsulter. (Se diagram 11)

PERSPEKTIV PÅ
ENKÄTUNDERSÖKNINGEN
Business Swedens teorigenomgång inom
digitalisering och internationalisering samt
djupintervjuer med experter och företag
gällande svenska företags digitala mognad i
internationaliseringsarbetet både bekräftar
och utmanar resultatet från genomförd
enkätundersökning.
I djupintervjuerna stödjs teorin att små och
medelstora företag huvudsakligen expanderar
stegvis internationellt enligt gravitationsprincipen och till viss del försiktighetsprincipen.
Man observerar att etablering först sker på
närmarknader med traditionella och grundläggande digitala kanaler. Efter de första framgångarna på de nya marknaderna, går man
vidare enligt samma princip till nya näraliggande marknader och sedan vidare på detta
sätt ut i världen.
I intervjuer med experter och företag
menar man att det bland företagen ofta fnns
förståelse för vad digitalisering kan innebära
för företaget. Man hävdar dock att användningen av integrerade digitala kanaler i det
tidiga internationaliseringsarbetet är lågt och
att företagens fulla internationella potential
därmed kan gå förlorad. Intervjuerna bekräftar också att systematisk användning big data
analyser är ovanligt bland små och medelstora
företag.
I intervjuer lyfter experter även åsikten att
svenska företag ur ett internationellt perspektiv inte längre anses ligga i front vad gäller tilllämpning av ett digitalt arbetssätt inom internationell marknadsföring och försäljning.
Framförallt små och medelstora företag i traditionella industrier uppfattas av experterna
halka efter inom digitalisering, med tänkbara
efekter i internationell konkurrenskraft på
medellång och lång sikt.
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Man anser att svenska små och medelstora
företag inte har insett vad de digitala investeringarna kan komma att ge för företaget
i nya intäkter och ökad lönsamhet. I enkätundersökningen fnner vi dock litet stöd för
denna åsikt, förutom i de öppna svaren där
försiktighet i investeringar och traditionellt
bearbetningssätt lyfts fram.

ENDAST 2%
ARBETAR DIGITALT MED
”BIG DATA”-ANALYSER FÖR
ATT BYGGA UPP KUNSKAP
OM SINA INTERNATIONELLA
MÅLGRUPPER OCH KUNDER
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FORTSATT INTERNATIONALISERING GENOM
DIGITALISERING
Business Sweden kan genom denna rapports
teoribas, djupintervjuer och enkätundersökning dra några centrala slutsatser. Dessa
slutsatser är viktiga för att identifera områden
för fortsatt arbete och framgångsfaktorer för
företagens ökade internationalisering genom
digitalisering.
Svenska små och medelstora företag är
brett internationellt aktiva på alla kontinenter,
om än med lägre aktivitet på marknader utanför EU. En stor del av företagen marknadsför
och säljer på de lokala marknaderna främst
genom agenter och partners. Företagen är
digitalt aktiva inom internationell marknadsföring och försäljning, men huvudsakligen genom grundläggande digital närvaro i
form av internationella hemsidor och arbete
med sökmotoroptimering och e-postmarknadsföring. I övrigt visar företagen en relativt
låg digital mognad, och ett lågt multikanalt
arbetssätt med samverkande analoga och digitala kanaler.
Bakomliggande anledningar till den
lägre digitala internationella mognaden ligger enligt företagen i enkätundersökningen
inom två huvudsakliga områden. Många av
de marknader där företagen verkar har, enligt
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företagen, inte en tillräcklig digital infrastuktur för att möjliggöra ett mer digitalt arbetssätt, även om befolkningens och kundernas
teknologiska mognad anses vara högre än vad
ländernas infrastruktur tillåter.
Den andra anledningen till lägre digital mognad internationellt menar företagen
handlar om nödvändigheten av personlig
bearbetning i marknadsförings och försäljningsarbetet. Detta gäller i mindre grad hos
företag som säljer till konsumenter, och i
större grad hos produktföretag med komplexa
produkter som säljer till företagskunder.
Med företagsstorlek och internationell omfattning tenderar ett mer multikanalt arbetssätt
dock öka.
Vanligast förekommande hinder för företagens digitala utveckling i internationellt
marknadsförings- och försäljning ligger enligt
företagen i deras brist på egen intern digital
kompetens. Kompetensbristen avser företagen lösa huvudsakligen med utbildning. Dessutom säger sig företagen sakna fnansieringslösningar för digitala satsningar.
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OMRÅDEN FÖR
FORTSATT ARBETE
Enkätundersökningens centrala slutsatser
reser ett antal frågor för fortsatt arbete. Både
för fortsatt analys och utredningsarbete, men
också för utveckling av direkta åtgärder med
syfte att underlätta och stödja företagens
internationella digitala utveckling.
Ett första område för fortsatt analys kan
vara enkätundersökningens resultat om företagens uppfattning av låg digital mognad och
dålig digital infrastruktur på internationella
marknader. Vilka marknader är det företagen menar har lägre digital mognad och dålig
infrastruktur? Hur anses dessa marknaders
digitala mognad och infrastruktur av andra
bedömare? Hur korrelerar marknaderna med
företagens största marknader? Har företagen olika digital mognad på olika marknader,
och vad är det i så fall för faktorer som driver
olika digitalt arbetssätt på olika marknader?
Har internationella konkurrenter samma digitala mognad, eller ligger svenska företag efter
i digital konkurrenskraft? Behöver svenska
företag skynda på i sitt internationella digitala
arbete?
En central fråga att få svar på är också att
det huvudsakligen är utvecklings- och tillväxtmarknaderna som företagen menar har dålig
digital mognad och infrastruktur, d.v.s. de
marknader där företagen själva troligen har
lägre marknadsförings- och försäljningsaktivitet. Om företagen även anser att marknader där de har höga säljvolymer och aktivitet
d.v.s. närmarknader, marknader inom EU och
ledande ekonomier utanför EU, såsom t.ex.
USA, Japan, Indien och Kina, har låg digital
mognad och infrastruktur ökar sannolikheten för negativ utveckling av svenska små och
medelstora företags internationella framgång
och konkurrenskraft.
Det kan också vara givande för framtida
beredskap och handlingskraft att öka förståelsen för olika marknaders digitala förutsättningar, utveckling och utvecklingshastighet.
Det fnns fera exempel på rejält snabb digital utveckling på utvecklings- och tillväxt-

marknader, t.ex. den mobila utvecklingen i
Ghana eller Indien. Utvecklingshastighet kan
gå rejält snabbt då möjliggörande infrastrukturella investeringar kommer på plats. Detta
då delar av befolkningen, ofta de som är företagens kunder, privat är mer digitalt mogna
än landets och företagets infrastruktur tillåter
och ibland följer ett globalt igenkänningsbart
digitalt beteende med smart phones och sociala media. Detta gör att de snabbt kan ändra
köpbeteende med en förbättrad infrastruktur i
landet eller på företaget.
Vidare vore det av vikt att fördjupa förståelsen om företagens mening att det personliga
mötet är avgörande för framgång i internationell marknadsföring och försäljning. Stämmer företagens bild av att de utländska kunderna i alla avseenden i marknadsföring och
försäljning, inklusive eftermarknaden, främst
vill arbeta med personliga möten? Finns det
efektivitetsvinster, både för företaget och
deras kunder, i ett mer multikanalt arbetssätt
med samverkande digitala kanaler och personliga möte? Vilken betydelse kan marknadsföring genom t.ex. social media få i kombination med personlig bearbetning på exempelvis
en relationsdriven tillväxtmarknad med digitalt mogen befolkning?
Business Swedens studie visar på två områden som kan vara aktuella för vidare fördjupning och eventuell utveckling av åtgärder för
att underlätta och stödja företagens internationella digitala utveckling.
Det första området handlar om huruvida
företagens taktik med utbildning av egen personal för att täcka bristerna inom egen digitala
internationell kompetens kommer vara tillräcklig? Finns tillgängliga utbildningar i Sverige inom internationalisering genom digitalisering? Om inte, kan nationella satsningar för
kompetenshöjning inom området vara en väg
fram för att underlätta för företagen att lyckas
med sin taktik?
Det andra området hanterar frågan om
brist på fnansiella lösningar för digitala satsningar? Vad skulle kunna göras i Sverige för
att underlätta för små och medelstora före-
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tag att få extern fnansiering till riktade
satsningar inom digitalisering för internationalisering? Kan instrument i ofentliga
sektorn, som t.ex. bidragslån, utvecklas för
att påskynda företagens digitala mognad
inom internationell marknadsföring och
försäljning?

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR
FÖRETAGENS
INTERNATIONELLA
DIGITALISERING

46

|

BUSINESS SWEDEN

Denna rapport konstaterar att Sverige
som land har en hög digital mognad, god
infrastruktur och generellt bra tillgång till
kompetens inom digitalisering. Den visar
också på att svenska små och medelstora
företag har en bred internationell verksamhet,
är väl medvetna om vad digitalisering innebär
och genomför investeringar för digitalisering
internationellt. Detta gör oss övertygade om
att svenska företag kommer fortsätta arbeta
med digital utveckling för internationell
framgång och konkurrenskraft.
I företagens fortsatta arbete ser vi med
bakgrund i denna rapport ett antal framgångsfaktorer.
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GÖR DIGITAL HEMLÄXA
Kartlägg digitala förutsättningar för din internationella afär. Hur digitalt mogna är
dina nuvarande marknader och de marknader du har etableringsplaner för? Vilken
utvecklingshastighet gäller för marknaderna? Glöm inte titta på hur dina konkurrenter
arbetar digitalt på marknaderna. Fokusera inte bara teknologi, utan se till att ta med skillnader
i digitalt beteende på marknaderna. Rätt ton i kultur, språk och preferenser kan vara avgörande
för framgång. Med en faktaorienterad tydlig bild av ditt företags internationella digitala förutsättningar, kan du utveckla relevant digitalt arbetssätt inom marknadsföring- och försäljning på dina
marknader.

UTVECKLA INTERNATIONELL AFFÄRSMODELL DIGITALT
Utmana dina befntliga afärsmodeller och expansionsplaner för att se vad ett digitalt
arbetssätt kan skapa för nya afärmöjligheter på internationella marknader. Finns det
onödiga steg i värdekedjan? Kan digital bearbetning och en utvecklad afärsmodell
möjliggöra etablering på nya marknader eller till nya kunder, som inte kan bearbetas med
befntlig direktförsäljning, agenter eller distributörer? Kan dina produkter eller tjänster anpassas
och erbjudas digitalt till nya kundgrupper eller nya marknader? Med en relevant digitalt anpassad
internationell afärsmodell kan du få möjligheter att driva ytterligare intäkter och lönsamhet på
befntliga och nya marknader.

ANAMMA ”BIG DATA”
Ge dig in i den digitala analysens värld av möjligheter. Skafa en digital bild av hur dina
internationella kunder och målgrupper beter sig. Vad vill de ha, och hur vill de ha det?
På vilket sätt vill kunder på olika marknader bli bemötta i olika faser av marknadsföring,
försäljning och leverans? Kan du automatisera för kontinuerlig analys och anpassning, och kan
du agera direkt på din analys genom arbetssätt såsom marketing automation? Med kontinuerlig
digital analys och användning av big data kan ditt bemötande av kunderna bli mer relevant på
dina internationella marknader.

ARBETA MULTIKANALT
Inkludera digitala kanaler i det analoga arbetet. Komplettera det personliga mötet
med digitala verktyg för att efektivisera och förstärka den personliga bearbetningen.
Utnyttja sociala media för stödjande marknadsföring inför kampanjer och personliga
möten. Det personliga mötet är och kommer fortsätta vara kritiskt på många internationella marknader för att bygga kundrelation med de viktigaste kunderna, men arbete med
kompletterande digitala kanaler har potential att efektivisera och korta ledtider både på ditt egna
företag och för kundens företag.

EFTERSTRÄVA DIGITAL SYMBIOS
Integrera digitala teknologier, kanaler och verktyg i ditt operativa internationaliseringsarbete. Hantera inte digitala frågor separat. Sätt mål i digitala försäljningskanaler, såväl
för säljare som för distributörer. Använd digitala kanaler i marknadsföringsinsatserna.
Utnyttja web och bakomliggande IT-system i för att automatisera i kundbearbetning och
leadgenerering. Genom att arbeta integrerat med digitala frågor i den ordinarie internationella
verksamheten ökar sannolikheten för symbiotiska efekter i det internationella marknadsföringsoch försäljningsarbetet där 1+1>2.
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CASE
ALERIS:
HEMSIDAN ETT VERKTYG
FÖR DIALOG MED KUNDEN
 Aleris grundades 1959 och är en ledande
vårdkoncern i norra Skandinavien med en
omsättning på ca SEK sju miljarder.
 Företagets verksamhet omfattar specialistvård, primärvård och diagnostik, äldreomsorg och hemtjänst samt stöd och boende
för unga och psykisk omsorg för vuxna.
 Totalt har Aleris 9000 anställda med 350
verksamheter spridda i Sverige, Norge och
Danmark.
 Aleris har valt de skandinaviska marknaderna för etablering utifrån geografsk
närhet och liknande vårdsystem.
Som vårdgivare genomförs majoriteten av
försäljningen/behandlingen genom fysiska
möten. Däremot har Aleris de senaste
åren ökat sin digitala kommunikation och
marknadsföring och de har bl.a. utvecklat
sin hemsida för efektivare kommunikation
med patienter/kunder. Under 2015 lanseras
deras digitala tidbokningstjänst som innebär
att deras kunder kan boka tid till läkare och
vårdpersonal elektroniskt. Aleris bevakar
trafken på hemsidan kontinuerligt för
att följa upp sina kunders beteende och
önskemål och man har även introducerat en
chatfunktion på hemsidan för att främja en
tätare dialog med dem.
De senaste åren har digital marknadsföring tagit över rollen som den viktigaste marknadsföringskanalen för Aleris. Idag utgör digital marknadsföring 80 procent av den totala
marknadsföringen. Aleris är aktiva i sociala media vilket de anser vara en av de viktigaste kommunikationskanalerna. Idag har
Aleris omkring 20 000 följare på Twitter och
Facebook. Denna marknadsföring koordineras inte centralt utan ofta har klinikerna sina
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egna Facebook och Instagram-konton. På så
sätt kan Aleris budskap och kommunikation
riktas mer mot specifka kundgrupper på respektive marknad, detta för en tätare och personligare kontakt med sina kunder.
Den försäljning som sker digitalt är begränsad till specifka tjänster eller kliniker. Varje
land och klinik har möjlighet att påverka
och styra denna verksamhet i viss utsträckning. Aleris har även utvecklat en tjänst
som de kallar Videodoktor. Tjänsten går ut
på att kunna diagnostisera och ge konsultation till personer via hemsidan. Aleris fyttar
med andra ord diagnosen från en fysisk mottagning till mobiltelefonen, läsplattan eller
datorn. Tjänsten har rullats ut i Danmark
och mottagandet har varit positivt. Tjänsten
har där visat sig avlasta en annars hårt pressad sjukvårdssektor med långa vårdköer. En
kund/patient kan genom denna tjänst när
som helst och var som helst komma i kontakt med läkare på Aleris och få en konsultation. Tjänsten kan exempelvis köpas av företag som kan erbjuda den som förmån till sina
anställda. Tjänsten skapar inte bara nya möjligheter i form av teknisk utveckling och enklare diagnosprocess utan innebär även att Aleris kan utöka sin befntliga kundbas. Därtill
fnns stora möjligheter för Aleris att växa på
ett relativt nytt område och utveckla sin verksamhet på befntliga marknader och ta steget
ut på nya marknader.

BEMZ:
ANPASSNING TILL INDIVID
OCH MARKNAD WEB2C
 Bemz grundades 2004 och designar
och tillverkar personliga hemtextilier för
IKEA-möbler. så som överdrag till IKEAs
sofor och fåtöljer.
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 År 2009 utvecklade BEMZ sitt produktutbud till att erbjuda designade hemtextilier
för fer produkter utöver de befntliga
anpassade till IKEA-möbler.
 Idag levererar och säljer BEMZ sina produkter i 35 länder och handeln sker enbart
via företagets hemsida med fokus på IKEAs
största marknader och där de växer genom
befntliga IKEA-kunder.
 Cirka 90 procent av BEMZ omsättning
kommer från de fyra största marknaderna
Tyskland, Frankrike, Storbritannien och
Sverige.

#bemzathome, och visa hur just deras BEMZprodukt ser ut.
Som stöd för sin marknadsförings- och
försäljningsstrategi analyserar BEMZ beteendet hos sina kunder och försöker anpassa
produkterbjudandet och kampanjer utefter
tidigare beställningar. De ser att denna del
av verksamheten kommer att utvecklas ytterligare exempelvis genom att via hemsidan
rekommendera vissa textilier beroende på
tidigare sökningar och köp. På sikt, och i takt
med möjligheten att analysera köpbeteende
genom stora datamängder, önskar BEMZ
erbjuda mer individanpassad shopping och
BEMZ har sin marknadsplats på internet och
digitala verktyg för en ”custom made experisköter nästintill uteslutande sin verksamhet
ence”.
i en digital form, allt från marknadsföring,
BEMZ har alltid använt sig av lokala
kunddialog och försäljning. BEMZ kallar sig
PR-konsulterför att nå till sina kunder på de
ett web2C-företag som innebär att kunden är
marknader de verkar. Dessa har bland annat
medskapare i produkterna. Kunder har möjhjälpt dem med ordval för SEO. PR-konsullighet att designa och välja ut egna mönster
terna stödjer även BEMZ för att fnna relevans
och samskapar därmed en slutprodukt med
för sin verksamhet på nya marknader. MarkBEMZ.
nader skiljer sig mycket från varandra och att
BEMZ har en bred digital marknadsföanlita en lokal PR-konsult tycker BEMZ förringsstrategi där man använder sig av fertaenklar steget in på specifka marknader. Till
let kanaler för att nå ut med sitt erbjudande.
exempel har de lärt sig att säkerhet är väldigt
De driver sin marknadsföring bl.a. genom
viktigt för den tyska konsumenteten medan
både sökmotoroptimering (SEO) samt sökdet fnns andra aspekter som är viktiga på
motormarknadsföring (SEM) och därtill arbeandra markander. BEMZ har därför valt att
. --- - - - - - -anpassa
- - - - -sin
- -verksamhet
- - - - - - -och
--- - - - - - efter
---------------------tar de aktivt med så kallat recommendation
erbjudande
based marketing vilket innebär att kunderna
dessa specifka preferenser.
rekommenderar produkter till andra individer genom olika kanaler. Här uttrycker BEMZ
att bl.a. specialinriktade bloggar spelar en vikBENIFY:
tig roll. Även om BEMZ inte säljer sina proDIGITAL NÄRVARO KRÄVER
dukter till bloggare ser de denna form av
ANPASSNING TILL LOKALA
marknadsföring som en viktig källa till nya
REGELVERK
kunder internationellt. För att skapa nära
kontakt med sina kunder är BEMZ aktiva på
 Benify grundades 2004 och hette tidigare
både Facebook och Instagram. Där har kunFlexpay. Bolaget ändrade namn 2014.
der möjlighet att lägga upp och dela bilder av
 Företaget erbjuder en nätbaserad tjänst
deras samskapade BEMZ-produkter. Detta är
för efektiv hantering av förmåner och
i sin tur en marknadsföringskanal där andra
kompensation i företag.
användare kan gå in för att få inspiration.
 Benify har idag ca 250 anställda och är
Ibland anordnar BEMZ speciella tävlingar
närvarande på fera marknader i Europa
för sina kunder där de kan lägga upp bilbl.a. Danmark, Finland, Holland, Tyskland,
der i social media med en så kallad hashtag,
Frankrike, Norge och UK.
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 Försäljning sker främst genom personal
lokaliserade på kontor på de marknader där
de fnns närvarande medan marknadsföringen i stort sett drivs centralt från Sverige.
Benify är fortfaranade ett ungt bolag under
utveckling och är i nuläget i process att
rekrytera verksamhetskritisk personal för att
stärka utveckling och marknadsnärvaro. I
takt med att företaget växer satsar de även på
att bygga sitt varumärke både genom analoga
och digitala kanaler. Trots att de erbjuder en
helt digital produkt och tjänst sker försäljning
framförallt genom fysisk kontakt och möten
med kund. Benify beskriver att denna
strategi framförallt beror produktens och
tjänstens komplexa karaktär där det fysiska
mötet blir mycket viktigt. De har dock redan
idag viss närvaro i olika digitala kanaler för
marknadsföring med stort fokus på video
genom YouTube och Vimeo där syftet är
att kommunicera produktens och tjänstens
funktioner.
Benify ser idag stora möjligheter i att utöka
sin digitala närvaro samt deras digitala erbjudande men utmaningen ligger inte i den digitala verkligheten utan i det regulatoriska landskapet på de marknader de verkar runt om i
världen. Att arbeta med ersättningssystem och
fnansiella transaktioner kräver hög säkerhet
och det blir viktigt för Benify att följa lokala
regler och krav. De måste värna om och stödja
öppenhet i de fnansiella systemen på internet
och infratrukturen kring dessa. I Europa, där
Benify är verksamma idag, fnns denna infrastruktur redan men Benify måste ändå satsa
på kunskap och kompetens på dessa områden
samt att ta hjälp av relevanta experter lokalt.
De uttrycker också att de måste anpassa sin
produktportfölj och sina ”features” för varje
enskild marknad.
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ENVIROTAINER:
DIGITAL STRATEGI FÖR
EFFEKTIVISERING AV
VÄRDEKEDJAN
 Envirotainer grundades 1985 och tio år
senare utvecklades och marknadsfördes den
första containern med aktiv temperaturkontroll.
 Envirotainer är idag en global aktör med
190 anställda som erbjuder temperaturreglerade containers för fygfrakt på en
”hyr-det-när-du-behöver-det-basis” med
huvudfokus på läkemedels- och bioteknikindustrin.
 De erbjuder också relaterade tjänster som
säkerställer rätt temperatur under hela
transporten, från lastning till leverans s.k.
obruten kylkedja.
 Envirotainer inledde tidigt samarbeten
med de världsledande fygbolagen och har
sedan byggt upp ett nätverk av fygbolag och
speditörer världen över.
 I dag har de säljare i 50 länder och kontor
vid de största hubbarna för läkemedelsföretagen t.ex. i Singapore, Dallas, New York
och Frankfurt.
Digitalisering är en viktig del av Envirotainers
nutida och framtida strategi även om själva
produkten, containern, är en fysisk produkt.
Allt fer digitala lösningar och tjänster utvecklas inom branschen i takt med att kunderna
ställer högre krav bl.a. på efektiva lösningar
på en obruten kylkedja. Envirotationer har
bland annat utvecklat en egen mjukvara och
databas – ”ELOS” – för efektiv hantering av
beställningar och tillgänglighet av containrar
över hela världen. Målet är att de 4000+
containrar som utger Envirotainers fotta alltid
ska befnna sig där de behövs, när de behövs.
De har även skapat en digital plattform
”cold chain open innovation dialogue” där
de uppmanar branschen till diskussion
om innovation och hur man kan fnna nya
lösningar för en efektivisering av dess
värde- och kylkedja. Att dela kunskap och
vara öppen mot konkurrenter och kunder ser
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Envirotainer som en stor fördel och möjlighet
med digitaliseringen.
Envirotainer blir allt mer digitalt både i sin
produkt, försäljningsprocess och i sin externa
och interna kommunikation. Företaget fokuserar huvudsakligen på en strategi som ämnar
till att få de digitala systemen att tala med varandra så att marknad och försäljning kan bli
än mer efektiva och samspelta. En av de viktigaste fördelarna med de digitala lösningarna är att integrera olika marknadsföringskanaler med säljavdelningen. Idag ”pratar”
t.ex. Envirotainers nyhetsbrev med säljavdelningen. Säljavdelningen får information om
vilka artiklar mottagaren av nyhetsbrevet läser
och vilken den spenderar mest tid på. På så
sätt kan de skräddarsy säljsamtal och erbjudanden. En allt mer digital värld har även möjliggjort att deras säljare kan spendera mer
fysisk tid hos sina kunder och mindre tid på
administrativt arbete.
De nämner att de som ett globalt företag
under åren har stött på olika hinder och utmaningar på olika marknader. Digitaliseringen
och nya tekniker har inneburit möjligheter
för Envirotainer att på ett efektivt sätt kunna
lösa dessa utmaningar samt kunna erbjuda
säkrare produkter. Envirotainer har också
utvecklat digitala verktyg för att hantera de
utmaningar de möter genom sin internationalisering:
”Infrastruktur i olika delar av världen kan vara
en utmaning. För oss är det av största vikt att alla
parter från leverantör till mottagare kan hantera
en kylcontainer korrekt, även i utmanande
situationer. Ibland är temperaturerna vid
lastningsort och mottagarland extrema – tänk
er t.ex. att en container fyger från ett vinterkallt
Stockholm till öknen i Dubai. Vi vet också att på
många fygplatser i olika delar av världen kan det
ta lång tid att få godset igenom tullen. Med våra
aktiva lösningar är detta inte ett problem då de
fungerar med batterier, men de kräver att personalen har utbildning i hur de ska hanteras, t.ex.
när batterier ska laddas, torris fyllas på, och hur
man ska förvara containern på bästa sätt. Vi är

dessutom i pilot-fas med vår telemetri-lösning,
som erbjuder en möjlighet att digitalt kunna följa
containern i realtid samt att inhämta väsentlig
information om containrarna, så som inre och
yttre temperatur, om dörren öppnats, osv. Detta
system gör att både vi på företaget och kunden
kan följa olika containrar och se var i världen de
befnner sig och om och när det uppstår logistiska
faskhalsar.”
– Hanna Sigge, Envirotainer
Envirotainer kommer även i framtiden
erbjuda fer digitala lösningar både i syfte
att göra transporterna ännu efektivare och
säkrare samt att utveckla marknadsföring
och försäljning. De ser också att de digitala
teknologierna kan användas för att utveckla
nya produkter och tjänster. De arbetar bl.a.
med ett låsnings- och öppningssystem som
digitalt ger öppningsbefogenheter till rätt
person i kedjan.

----

------.

IZETTLE:
DIGITAL MARKNADSFÖRING
LEDER TILL FYSISKA MÖTEN
 iZettle grundades 2010 och erbjuder en
chipkortläsare och en tjänst som kan
transformera en smart phone eller läsplattor
till s.k. EMV-certiferade kortterminaler.
 Den tjänst som iZettle erbjuder passar
för privatpersoner och småföretag som på
ett enkelt sätt önskar kunna genomföra
kortbetalningar.
 iZettle lanserade sin första app år 2011 och
idag utgör bolagets app nästan en tredjedel
av alla kortterminaler i Sverige.
 Företaget har expanderat sin verksamhet
till ett fertal länder och återfnns i Sverige,
Finland, Danmark, Norge, Storbritannien,
Tyskland, Spanien, Mexiko, Nederländerna
och Brasilien.
 2013 inledde iZettle ett partnerskap med
Banco Santander, ett partnerskap som
skapade möjligheter för dem att expandera
till Mexiko och Brasilien samt växa i Stor-
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britannien och Spanien. iZettle har sedan
dess även ingått samarbeten med andra
investerare.
iZettle är ett digitalt företag med en digital
produkt. Företagets ambition är att bli en
världsledande betalningstjänst globalt. I takt
med ökad globalisering måste iZettle kontinuerligt utveckla sig för att tillmötesgå sina
kunder som hela tiden fnner nya vägar för att
söka information. De ser afärsutveckling och
marknadsföring som ett ständigt pågående
arbete. 90 procent av iZettles marknadsföringsbudget går till digital markandsföring.
I enstaka fall använder de sig av traditionell
marknadsföring men satsar i princip allt
på digitala kampanjer då de anser att dessa
har bättre räckvidd. För att nå ut med sitt
erbjudande använder iZettle framförallt social
media. De använder där de festa kanaler
såsom Facebook, Instagram, Twitter, Youtube
och Vimeo. De två sistnämnda, Youtube
och Vimeo, använder de framförall för att
marknadsföra tjänsten genom att visa dess
olika funktioner.
På iZettles huvudkontor i Stockholm sitter en avdelning som sänder ut deras centrala
huvudbudskap globalt. Tidigare var de respektive landscheferna ansvariga för hur iZettle
skulle marknadsföra sig i respektive land.
Avvägning om de skulle ha ett budskap från
respektive land trots att detta budskap styrs
från huvudkontoret har varit en central fråga
för iZettle. De försöker nu justera budskapet
beroende på marknad även om detta i grunden är detsamma. De upplever att kommunikation på utlandsmarknader ibland är en
utmaning och anser att det är viktigt att sända
ut rätt budskap med rätt ton. Därför anlitar
de numera personer från respektive marknad
som ser till att text och kampanjer utformas
på rätt sätt givet den specifka marknaden.
Även om marknadsföring i första hand sker
över internet och digitala kanaler är säljprocessen inte alltid lika digital. Majoriteten av
deras kortläsare säljs främst via nätet medan
de större kunderna kan behöva specialhjälp
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och bearbetas av Key Accounts. iZettle betonar vikten av det fysiska mötet med sina kunder. Detta beror till viss del på att produkten
och tekniken är relativt ny och det då är viktigt
att informera och förklara hur tjänst och produkt fungerar. Detta görs bäst vid direktkontakt fysiskt med kund och inte digitalt. Deras
kunder uppskattar det personliga mötet och
iZettle har en säljkår på respektive marknad
som kontinuerligt bearbetar nya och befntliga kunder. iZettle ser dock att deras kunder
blir mer och mer digitala vilket skapar möjligheter för att skapa en bredare digital plattform
dit försäljningen kan fyttas över allt mer men
denna övergång är de inte redo att genomföra
i dagsläget.
En stor utmaning för iZettle vid expansion till nya marknader är att varje lands myndigheter ställer unika krav som iZettle måste
uppfylla. Banksekretess och legala aspekter viktigt att ta i beaktning och är tidskrävande processer vid etablering på ny marknad.
Samtidigt råder olika förutsättningar på olika
marknader och därför kan varje process skilja
sig från vad som gäller på andra marknader.
Därtill krävs att banksystem är digitala och att
kunderna använder sig av detta för att iZettle
ska lyckas på en marknad. En modern och
digital infrastruktur och en digitalt mogen
kundgrupp ökar chanserna för framgång för
iZettle på en ny marknad.

SCANIA:
SOCIALA MEDIA OCH
VARUMÄRKESBYGGANDE
 Scania grundades i slutet av 1800-talet och
har sedan dess vuxit sig starkt och tillhör
idag ett av Sveriges största företag.
 Scania är idag en ledande tillverkare av
tunga lastbilar, bussar och industri- och
marinmotorer. Dessutom tillhandahåller
och säljer företaget ett stort utbud av tjänstrelaterade produkter och fnansiella tjänster.
 Företaget är idag ett globalt företag med
verksamt i ungefär 100 länder och har mer
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än 35 000 anställda i Europa, Latinamerika,
Asien, Afrika och Oceanien.
 2 400 arbetar inom forskning och
utveckling, de festa i Sverige i närheten
av företagets produktionsenheter. Scanias
inköpsavdelning kompletteras av lokala
inköpskontor i Polen, Tjeckien, USA och
Kina. Produktionen sker i Europa och
Latinamerika. Dessutom arbetar ungefär
20 000 personer i Scanias fristående
försäljnings- och serviceorganisation.

att säkerhetsställa att Scania fortsatt är relevanta för sin målgrupp och sina kunder. De
samlar bl.a. in och analyserar kundernas trafk och beteende på hemsidorna och i nyhetsbrev. För att nå sin målgrupp har de kommit fram till att det är viktigt att budskapet är
lokalt anpassat. Scania har lokalt anpassade
hemsidor med relevant språk. Scania betonar dock vikten av att besökaren, trots lokal
anpassning, alltid ska kunna känna igen sig.
Därför har de centralt utformat en standard/
mall som alla lokala kontor måste använda.
Scanias centrala organisation fungerar sedan
som kontrollfunktion som för att säkerhetsställa Scaniaandan i olika kanaler.
Scania fokuserar och arbetar också aktivt
med att öka e-handeln och att inte tappa kunden under deras resa på deras hemsidor
genom olika aktiviteter. Men även om Scania
rör sig mycket mot och strävar efter att bli en
mer digital säljorganisation så kan man inte
byta ut det fysiska mötet. De strävar därmed
efter att se det digitala som en integrerad del
av verksamheten.

Scania utgår i mångt och mycket från förarna
av lastbilar och bussar när de utvecklar sina
produkter och tjänster. Scania är övertygad
om att föraren är den viktigaste resursen för
efektivitet, säkerhet och miljö och även om
det sällan är föraren som köper bilarna har
Scania identiferat dem som en viktig målgrupp för sin marknadsföring. Förarfokuset
genomsyrar organisationen på alla nivåer och
Scania lägger stort vikt vid att vara relevanta
för både förare och företag samt att spela en
roll som en aktiv samhällsaktör. Att följa med
i utvecklingen och anamma nya teknologier
är därmed en grundstomme i företagets
”Information om Scanias fordon och deras
överlevnad.
kringutrustning kan tillhandahållas via nätet
En del i det så kallade förarfokuset är att
och på vår hemsida men det viktigtigaste är att
fnnas och vara aktiva där förarna är aktiva.
kunden får uppleva produkten i verkliga livet.
- - - - - -Scanias
----- - - - -måste
---- - - - -Online-tekno-------------------------Idag innebär det att Scania måste vara. --aktiva
produkter
upplevas.
på sociala media. Genom denna kanal delar
login integreraras allt mer med ofine-kanalerna
Scania med sig av erfarenheter, delar bilder
för att uppnå det övergripande målet om att vara
och bygger upp en ”community” kring varumer tillgänglig för kunden samt skapa lojalitet
märket Scania. De sociala medierna är även
och långvarig relation med kunden.”
viktiga för möjligheten för Scania att kunna
– Maria Jobenius, Scania AB
kommunicera och föra dialog med förarna.
Scania upplever att bilder och videos tar
allt mer utrymme och att själva ”community-känslan” mellan Scania som varumärke
och förarna byggs alltmer genom dessa. Scania anordnar även stora tävlingar via Facebook
för att knyta an till förarna och deltagandet är
ofta stort.
Den stora mängd data som företaget idag
kan få tillgång till via sin digitala närvaro är
avgörande för att optimera marknadsföring
och försäljningen men framförallt också för
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Business Sweden vill framföra ett stort tack till
Aleris, Bemz, Benify, Envirotainer, iZettle och Scania
och deras företrädare som bidragit med kunskap och
insikter till denna rapport, samt till de personer som
genom intervjuer medverkat till vår ökade förståelse
för digitalisering och dess efekter.
Vi vill även rikta ett tack till Tillväxtverket som genom
delfnansering har möjliggjort rapporten. Tillväxtver
ket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft,
och digitalisering och internationalisering tillhör
myndighetens prioriterade verksamhetsområden.
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