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Vidste du at…
 Eksporten står for 54,3% af Danmarks BNP (Danmarks Statistik)
 875.000 danske jobs er afhængig af eksport (Dansk Industri)

 Næsten 2/3 af varerne produceret i Danmark ender i udlandet 
(Dansk Industri) 

 Eksportvirksomheder er 50% mere produktive og har 38% 
højere indtjening end virksomheder uden eksport (Dansk 
Industri)

Men…
 Kun 6-8% af danske virksomheder eksporterer og 1% af dem står 

for 53% af dansk eksport (Århus Universitet)



Hvorfor eksport ?
 Vækst
 Risikospredning

 Sæsonudjævning
 Stordriftsfordele og bedre indkøbspriser
 Udnyttelse af ledig kapacitet og faste omkostninger

 Forlængelse af produktlevetid
 Læring



Desuden…
 Vi er kun 0,08% af verdens befolkning i Danmark
 Verden bliver mere og mere global – og lande og dets virksomheder specialiserer sig i stigende grad



Kan danske virksomheder konkurrere i en 
global verden ?…
Forklaringen skal findes i det begreb som hedder 
”strukturel konkurrencekraft” som bl.a. dækker…

 Virksomheders effektivitet
 Arbejdsmarkedets fleksibilitet
 Den offentlige sektors effektivitet – og lovgivning
 Samfundsøkonomien
 Uddannelsesniveau
 Iværksætteri
 Forskning og innovationsevne
 Infrastruktur
 Adgang til kapital
 Åbenhed for omverdenen





Skåret helt ind til benet handler det om salg af varer og tjenesteydelser til udenlandske kunder. Dermed drejer 
det sig også om mange af de samme mekanismer, som når køber og sælger er fra samme land.

Alligevel adskiller eksportsalg sig fra hjemmemarkedssalg på en række punkter:
Transport, og dermed leveringstid, er ofte længere – og dyrere
Det er forbundet med mange nye investeringer (rejser, salgsmateriale etc.) og mere administrativt arbejde 

(godkendelser, evt. nye produktvarianter etc.)
Det kræver flere – og anderledes – ressourcer og kompetencer
Det er forbundet med større usikkerhed og risiko 
Konkurrencen er anderledes, og ofte større
Beslutningsprocessen er ofte længere, og det tager længere tid at skabe tillid mellem køber og sælger 
Kommunikationen er sværere, foregår på et andet sprog, og der er øget risiko for misforståelser
Der er oftere en mellemmand imellem producent og køber – f.eks. i form af en agent eller distributør

At handle med udlandet…





4 fokuspunkter der skal styr på…

1. Eksportmotiv – og eksportberedskab

2. Bevidst valg af eksportmarked

3. Go to market planen for det enkelte marked

4. Det daglige samarbejde – med udgangspunkt i 
dyb kundeindsigt



Styr på eksportmotiv og eksportberedskab:
Hvor eksportparate er vi og hvad har vi af ressourcer og kompetencer ?

Produktet

Produktionskapacitet

Penge

Personale – og ledelse



Bevidste markedsvalg



En god go-to-market plan

Ekstra fokus

Risikostyring



Det daglige samarbejde…

Særlig ledelse af 
salgsprocessen



Behovserkendelse

Informationssøgning

Evaluering af muligheder

Købsbeslutning

Efterkøbsevaluering



Høj eller lav 
magtdistance

Individualisme vs
kollektivisme

Maskulin 
vs

feminin

Klare regelsæt eller 
selvbestemmelse

Langtidsorientering 
eller

korttidsorientering

Restriktivitet eller 
rummelighed

Aftalefokuseret 
eller 

personfokuseret

Monokron eller 
polykron

tidsopfattelse

Formel eller 
uformel

Reserveret eller 
ekspressiv

 

Kulturforståelse:
Viden om andre kulturer

Interkulturelt engagement:
Mo�va�onen og viljen �l at 

ville opnå en løsning

Interkulturel 
kommunika�on:
Evnen �l at "tale 

modtagerens sprog"

   

Det er dynamikken 
mellem de tre, som er 

afgørende for en 
effek�v interkulturel 

kommunika�on



Det er ikke ”dansk salg oversat til udenlandsk”
Det kræver forudgående analyse

… og bevidste beslutninger – stærk 
beslutningskraft

… samt dedikerede ressourcer og kompetencer

Til gengæld gør det meget godt for virksomheden 
– især i en foranderlig verden

Eksport er et springbræt, ikke en 
redningsplanke…

Export is not 
difficult, it is just 

different

James Dudley



 Akademifaget Eksport og internationalisering starter 17.08.2022
https://www.iba.dk/efteruddannelser/eksportsaelger

 Diplomfaget Salg, salgsledelse og kundeforståelse starter 05.09.2022
https://www.iba.dk/efteruddannelser/salg-salgsledelse-og-kundeforstaaelse

Nysgerrig på mere ?

https://www.iba.dk/efteruddannelser/eksportsaelger
https://www.iba.dk/efteruddannelser/salg-salgsledelse-og-kundeforstaaelse


LEDIG

 6 ugers jobrettet uddannelse
 Jobplan
 Positivlister

I ARBEJDE

 SVU – Statens voksen uddannelsesstøtte
 Kompetencefonde
 Omstillingsfonden

Se også tidligere Business Danmark webinar for uddybelse
https://www.businessdanmark.dk/karrierecenter/videoer--lydboger/videoer/sadan-traner-du-dig-til-bedre-salgsresultater/

Der er flere muligheder for økonomisk støtte

https://www.businessdanmark.dk/karrierecenter/videoer--lydboger/videoer/sadan-traner-du-dig-til-bedre-salgsresultater/





	Dias nummer 1
	Dias nummer 2
	Dias nummer 3
	Dias nummer 4
	Dias nummer 5
	Dias nummer 6
	Dias nummer 7
	Dias nummer 8
	At handle med udlandet…
	Dias nummer 10
	4 fokuspunkter der skal styr på…
	Styr på eksportmotiv og eksportberedskab:�Hvor eksportparate er vi og hvad har vi af ressourcer og kompetencer ?
	Bevidste markedsvalg
	En god go-to-market plan
	Det daglige samarbejde…
	Dias nummer 16
	Dias nummer 17
	Dias nummer 18
	Dias nummer 19
	Dias nummer 20
	Dias nummer 21
	Dias nummer 22

