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Abstract 

Since the mid-eighties, progress in European economic integration has contrib
uted to changing conditions for the conduct of business in many sectors of the 
economies. Such is the case in Sweden, whose commitment to the formal integration 
process also has changed in recent years, from a free trade arrangement (EFTA) via 
the European Economic Area (The EFTA states' affiliation to the European Union's 
Internal Market), to membership in the European Union. 

A theoretical point of departure for this thesis was the finding that although eco
nomic integration entails strategic consequences for firms, studies treating economic 
integration with a general business strategy perspective were rare. Hence, the main 
purpose has been to achieve knowledge about the European Internal Market's stra
tegic consequences for Swedish firms, with the focus on manufacturing SMEs. 

Empirically, it is examined how integration has been experienced in firms through 
two questionnaires, sent in earlier and later stages of the formal integration process. 
Although the responses indicate a limited impact from the Internal Market, they pres
ent some arguments for an increased internationalisation. There are, however, rea
sons to believe that factors other than political initiatives were behind such a devel
opment. 

In the theoretical part of this thesis, obstacles to international competition, and the 
corresponding competitive advantages, are seen as being central for understanding 
integration effects as well as for the possibilities to respond to them. An essential 
distinction is made between different types of obstacles, based on origin or main 
causes. One or other of these categories may be crucial for a firm when defending a 
strategic market position, or may hinder the firm from competing in other markets. 
Furthermore, obstacles in the different categories are in principle influenced by inte
gration measures to a varying degree, and the survey indicated that the type of ob
stacle that is primarily influenced by integration measures is the one with the least 
perceived influence on firms' competitive strength. 

In the last part of the thesis, and with several different points of departure - trade 
and integration theory, international business, strategic management, and the Inter
nal Market's institutional framework - a model for analysis of integration effects in 
business strategy terminology is developed and presented. The model is constituted 
by a geographic dimension and a dimension concerning the product and distribution 
in a broad sense. For firms with strategic positions which are affected according to 
the analysis, two principal strategic responses are discussed: to re-establish former 
competitive advantages or to adapt to the new situation by re-orienting the business. 

Key words: Economic integration, the European Internal Market, business strategi
es, competitive advantages, obstacles to competition, manufacturing SMEs. 
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Rättelser 

I tabell 4-5 på sid. 59 inkluderar totalsummorna företag i vilka man ej angav antal 
anställda (vilket ej framgår av framställningen). 

På sid. 94 i not 171 ska "Single Market News, mars 1998, s6" ersättas med Europe
an Commission 1998 (vilket dock är samma källa). 

I figur 8-7 (sid. 197) och figur 8-11 (sid. 206) framgår inte skillnaden mellan två nyan
ser. I figur 8-7 är "ja"=23,9% och i figur 8-11 är "ja, definitivt"=3,6%. 

På sid. 199, i stycket ovanför figur 8-8, ska all text fr.o.m. "I följande figur..." på rad 
tre strykas (en förklaring till en tidigare version av figuren). 

På sid. 291 i not 21 ska "svensk" ersättas med "dansk" och "Danmark" ersättas med 
"Sverige". 

I referenslistan (sid. 390) saknas titeln på följande källa: d'Amboise, G. & Muldow-
ney, M. Management Theory for Small Business: Attempts and Requirements. Aca
demy of Management Review, vol. 13, nr. 2 (s226f.), 1988. 

I referenslistan saknas följande källa (refererad på s24): Cappelin, R. Internationali
zation of Small and Medium-size Enterprises and the European Internal Market: Pro
spects and Problems in the Italian Regions. I: Pedersen, J.S. & Greve, B. (red.), The 
Internal Market in EEC. Svendborg, 1989. 
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FÖRORD. 
Denna produkt framstår förhoppningsvis som mer konkret än vad inledningen på det 
bakomliggande arbetet var. En av startpunkterna kan dock sägas ha varit då Anders 
Söderholm och Jan-Erik Jaensson fick mig att välja forskarutbildningen, och efter
som det aldrig har funnits någon större anledning att ångra detta är jag dem tack 
skyldig. Leif Lindmark, som bidrog med både förtroende och finansiering, var också 
av största betydelse under forskarutbildningens första period. 

Efter en tid kom avhandlingsarbetet att få en ny inriktning och i denna process, som 
ledde fram till föreliggande skrift, hade ett samarbete med Maria Bengtsson stor be
tydelse. Därefter hade jag förmånen att få Carin Holmquist, och senare även Maria, 
som handledare. Utöver att bidra med sakkunskap om bl.a. internationalisering och 
konkurrens har båda visat engagemang och förtroende och givit många värdefulla 
synpunkter på vad som kom att bli denna avhandling. 

Med en tvärvetenskaplig ansats löper man risken att visa sina begränsningar inom 
fler områden än ett. Därför har kommentarer från Mikael Alenmark och Per Falk vid 
Centrum för Europarätt samt från Lars Lundberg, professor i internationell ekonomi 
vid FIEF, varit ovärderliga. Från mitt eget ämne vill jag särskilt tacka Rune Anders
son, Håkan Boter och Nils Wåhlin, som utifrån stor kunskap om mindre företag, in
ternationalisering och företagsstrategier engagerade sig som opponenter vid institu
tionens interna granskning av det preliminära avhandlingsmanuset. 

Jag vill också tacka Maria Nordström för hjälp med ett enkätutskick, Andrew Baldwin 
som bistod med språkgranskning av den engelska sammanfattningen och Katarina 
Pousette som, som vanligt, såg till att praktiska saker fungerade. Till andra värda ett 
omnämnande, för att ha bidragit till en stimulerande arbetsmiljö, hör bl.a. Pernilla 
Nilsson, Åke Gabrielsson och Björn Forsberg. Hit hör även några före detta kollegor: 
Lars Huemer som nyligen gick ut ur EU, Lennart Äström med sin säregna diskus
sionsförmåga och Erik Risberg, som fortfarande känns lika nära som när vi delade 
rum som nyblivna doktorander. Närhet och värme hör också i högsta grad till perso
nen bakom omslaget, min livskamrat Carina. 

Kunskapssamhället i all ära, men när något kallas arbete är det sällan gratis. Följan
de finansiärer som möjliggjorde olika delar av forskningen är därför delaktiga i denna 
avhandling: Kempestiftelserna, Tore Browaldhs stiftelse, Internationella handels
kammarens svenska nationalkommittés Nicolinstiftelse, NUTEK samt Umeå univer
sitet och institutionen för företagsekonomi vid Umeå universitet. Nordbankens Norr
landsstiftelse bidrog dessutom till finansieringen av stimulerande och inspirerande 
studier vid Amsterdam School of International Relations. 

En annan central aktörskategori är givetvis företagen. Dels har jag en mängd företa
gare att tacka för att de har svarat på enkäter och ställt upp på intervjuer; dessutom 
är avsikten att avhandlingen inte endast ska läsas av forskare inom berörda fält utan 
att den även ska kunna bidra till företagares kunskap om ekonomisk integration. 

Umeå i maj 1999 

Karl Johan Bonnedahl 
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NAGOT OM ANVÄNDNINGEN AV DEN EU-RELATERADE TERMINOLOGIN. 
Utöver den ämnesterminologi som förekommer i detta arbete följer med det europe
iska gemenskapsarbetet en språklig flora som i vissa fall kan verka förvirrande. Pro
blemen med terminologin relaterad till den Europeiska unionen (EU) orsakas särskilt 
av områdets komplexitet, samarbetets utveckling och användningen av olika språk. 
Följande genomgång ska därför, så kortfattat som det bedöms vara möjligt, reda ut 
några problem genom att förklara betydelsen av vissa viktiga eller vanligt förekom
mande termer och genom att redogöra för hur begreppen används i arbetet. Fokus 
ligger här på det senare, användningen, eftersom betydelseförklaringar ges då re
spektive begrepp introduceras eller behandlas1. 

Till att börja med används i flertalet fall "samarbetet" och "gemenskapen" för att all
mänt referera till det som vid författandet ingår i EU-samarbetet (som i exemplet 
samarbetets betoning på tillväxt). En sådan allmännare terminologi kan också vara 
praktiskt lämplig för att begreppsligt täcka något som är innehållsligt heterogent, ex
empelvis ett förhållande som både gäller den Europeiska gemenskapen (EG) och 
det s.k. Schengensamarbetet (som samarbetets åtgärder för personers rörlighet). Ett 
annat förhållande som hanteras på detta sätt är då det avsedda har haft olika be
teckningar över tiden, exempelvis då ett resonemang samtidigt refererar till den Eu
ropeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och EG ("gemenskapens åtgärder för 
förverkligandet av en gemensam marknad"). 

Exemplen indikerar f.ö. två principer som tillsammans med rekommendationer från 
Statsrådsberedningen och Delegationen för översättning av EG:s regelverk2 i möjli
gaste mån har styrt begreppsanvändningen. Dessa principer gäller en önskan om 
överensstämmelse gentemot substans och tid. Med hänsynen till substans menas 
exempelvis att gemenskapens domstol bör betecknas "EG-domstolen", kan beteck
nas "EU:s domstol" men att den ej skall betecknas "EU-domstolen". Detta utgår från 
det förhållande att domstolens behörighet inte omfattar allt samarbete inom EU 
(vilket ges en förklaring nedan). Den tidsmässiga relevans som eftersträvas i be
greppsanvändningen innebär exempelvis att EU inte används för något som konkret 
gäller tidpunkter eller perioder före november 1993. Då ändrades den övergripande 
beteckningen för samarbetet från EG till EU genom ikraftträdandet av Fördraget om 
Europeiska unionen (det s.k. Maastrichtfördraget). 

Vad gäller valet av språk för begrepp och källor används svenska för flertalet all
männa referenser även om den tidsmässiga hemvisten ligger före Sveriges inträde i 
det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES, 1/1 1994) eller EU (1/1 1995). 
Exempel på detta är beteckningarna EEG-fördraget och Enhetsakten. Användningen 
av beteckningen EEG, då referensen avser tidpunkter innan detta fördrag erhöll be
nämningen EG-fördraget, visar f.ö. även på hänsynen till tid. 

Den mest centrala gemenskapsrelaterade benämningen i detta arbete är den inre 
marknaden (IM). Betydelsen behandlas relativt utförligt i kapitlen 1 och 6, men redan 

1 Ett flertal av begreppen förklaras i kapitlen 1 och 6. För den som önskar en större genomgång av EU 
och den EU-relaterade terminologin finns ett stort antal skrifter att välja mellan. T vå exempel är All-
gårdh & Norberg 1995 och Evans 1994. 
2 Statsrådsberedningen 1996; Delegationen för översättning av E G:s regelverk 1 995. Källhänvisning
arna följer också i stort de rekommendationer som här ges. 
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här kan det påpekas att benämningen har två huvuduppgifter: Att referera till det 
program för förverkligandet av EG:s gemensamma marknad där benämningen intro
ducerades samt som en allmän beteckning för den föreliggande (mer eller mindre) 
gemensamma marknaden. M.a.o. kan "den inre marknaden" ses som ett (politiskt) 
namn på projektet för förverkligandet av den ekonomiska teorins "gemensamma 
marknad". Som en variant på den inre marknaden förekommer även "den enhetliga 
marknaden", vilket ansluter till engelskans Single Market och franskans marché 
unique. 

I övrigt när det gäller benämningar som kan orsaka problem för förståelsen av EU-
relaterade frågor finns det två förhållanden som särskilt är värda att ta upp här. Des
sa, som i hög grad är sammanhängande, gäller samarbetets utveckling över tiden 
samt dess materiella innehåll och skiljelinjer (vilket således anknyter till de principer 
för begreppsanvändningen som redovisades ovan). En lämplig utgångspunkt för ett 
klarläggande resonemang är att först skilja mellan grundfördrag, kompletterande för
drag och rättsakter som skapas på fördragstextens grund. Gemenskapens grundför
drag förekommer här med beteckningarna EEG-, Rom- samt EG-fördraget. De två 
förra beteckningarna är synonyma före november 1993, då EEG-fördraget inkorpore
rades i EU-fördraget och bytte namn till EG-fördraget. Därefter är Romfördraget och 
EG-fördraget synonyma. 

Till de fördrag som har medfört utvidgningar eller ändringar av grundfördraget hör 
Enhetsakten (undertecknad 1986), i vilken delar av inre marknadsprogrammets mål 
och medel kodifierades. Några år senare bidrog Maastrichtfördraget inte endast med 
ett nytt namn till gemenskapen utan, vad mer väsentligt är, till nya samarbetsområ
den med skilda befogenheter för gemenskapen och dess institutioner. Beteckningen 
EG fortsatte dock att gälla för de samarbetsområden där man i princip kan tala om 
överstatlighet, till vilka den inre marknaden hör. Det nya namnet, EU, gäller sedan 
dess samarbetet i sin helhet, vilket således täcker områden med olika auktoritetsför
delning mellan medlemsstater och gemenskapens institutioner. 

Av de tre gemenskapsinstitutioner som är av störst betydelse för den inre marknaden 
och dess utveckling, rådet, domstolen och kommissionen, är det endast rådet som 
har någon större betydelse utanför EG-samarbetet. Rådet kan även betecknas Mi
nisterrådet, vilket indikerar dess sammansättning, medan det Europeiska rådet (ej att 
förväxlas med Europarådet) är sammansatt av stats- eller regeringschefer samt 
kommissionens ordförande. Domstolen heter Europeiska gemenskapernas domstol 
och kommissionen heter Europeiska kommissionen. Som det framgick ovan kan det 
betraktas som möjligt att använda benämningarna EU:s domstol respektive kommis
sion men det är ej korrekt att använda sammansättningarna EU-domstolen eller EU-
kommissionen. 

Även det senaste fördraget, Amsterdamfördraget (undertecknat 1997 och ikraft 1/5 
1999), bidrar på sitt sätt till att komplicera för den intresserade. Fördraget medförde 
nämligen en omnumrering av grundfördraget, och som stöd för den läsare som hade 
lärt sig artikelnummer som hade funnits i 40 år, samt för att underlätta jämförelser 
med äldre litteratur och rättsfall, anges i det följande både nya och gamla artikel
nummer. 
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NÅGOT OM KÄLLHÄNVISNINGARNA. 
När det gäller referenser till gemenskapens publikationer sker hänvisningen efter det 
språk som dokumentet har lästs på, i många fall engelska och i vissa fall franska, 
även om svenska versioner har funnits. Hänvisningar till de Europeiska gemenska
pernas officiella tidning, där bl.a. gemenskapens lagtext publiceras, och till domsto
len görs däremot enhetligt efter de svenska beteckningarna. Exempel är "EGT nr C 
213, 19.08.1992, sid. 2f." respektive "Mål 26/62 1963". Detta görs dels för att uppnå 
en kronologisk överskådlighet (se referenslistan), dels för att de beteckningar som 
följs av "EGT" respektive "Mål" även leder fram till de övriga EG/EU-språkens versio
ner av texterna. 

Texterna och rättsfallen har dock i flertalet fall lästs på annat språk än svenska, vilket 
framgår i referenslistan, där det exempelvis efter EGT nr C 213, 19.08.1992, sid. 2. 
står Community Guidelines on State Aid for Small and Medium-sized Enterprises 
(SMEs). Åtminstone första gången ett mål tas upp i texten följs målets nummer och 
årtal av en konventionell indikation på vem eller vad målet gällde. I exemplet ovan 
innebär detta "Van Gend en Loos". 

När det gäller referenser till en text ingående i en samlingsvolym eller liknande, men 
där texten har publicerats obearbetad, anges i källhänvisningen två årtal med sned
streck emellan. Det första årtalet anger utgivningsår för den lästa publikationen me
dan det senare årtalet anger det ursprungliga utgivningsåret för den artikel, uppsats 
e.dyl. som refereras. Genom att även ange ursprungsår kan den läsare som är be
kant med olika källor direkt få en indikation på att exempelvis "Balassa 1998/1967" är 
ett nytryck av Trade creation and trade diversion in the European Common Märket. 
Denna upplysning om källans ålder kan även vara av värde för det faktiska eller his
toriska sammanhanget, som att Balassas undersökning gjordes innan EEG:s tulluni
on hade förverkligats. 
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Till mina föräldrar, 
Karin och Gunnar 

Man har spillt ut din olja, man har stulit ditt vin; 
säg härtill: »för detta pris köper jag mitt lugn och 

min sinnesfrid; man får intet för intet.« 
Epiktetos (ca 50-138 e.Kr.) 





DELI 

ARBETETS BAKGRUND OCH GENOMFÖRANDE 

Kapitel 1. En företagsstrategisk analys av Europas inre marknad. 

Avhandlingens första huvudavsnitt leder, som sig bör, fram till dess syften. Därefter 
utvidgas denna bakgrund, genom resonemang om ekonomisk integration i allmän
het, för att ge perspektiv till det politiskt initierade inre marknadsprojektet som är i 
fokus för arbetet Kapitlets avslutande del innehåller definitioner och motiv med av
seende på tre huvudinslag i arbetet, samtliga markerade i titeln: EU:s inre marknad, 
ett företagsstrategiskt perspektiv och tillverkande mindre företag. 

Kapitel 2. Arbetets framväxt, huvudmoment, delsyften och struktur. 

Inledningsvis beskrivs arbetets framväxt samt huvudmoment i genomförandet I den 
andra delen utvecklas behandlingen av de syften som presenterades i kapitel 1. I 
avsnittet ges analytiska samband mellan syften, teori och empiriska undersökningar: 
Avslutningsvis relateras syften, arbetsmoment och disposition till varandra. 

Kapitel 3. Vetenskapssyn och tillvägagångssätt. 

Ramarna förstudiens genomförande ges inledningsvis av min syn på vetenskap och 
kunskapsbildning och på en mer operativ nivå av tillvägagångssättet, teoretiskt och 
empiriskt. Här ges därför dels försök till svar på vissa allmänna vetenskapsteoretiska 
frågor, dels förs resonemang som utgår från arbetets ansats. Avslutningsvis be
handlas arbetets anspråk och giltighet. 

Kapitel 4. Arbetets empiriska undersökningar och dess företag. 

I detta arbete presenteras och behandlas uppgifter från två enkätundersökningar 
riktade till svenska mindre tillverkande företag. Här redogörs för de grunder som an
vänts för urvalet av studiens företag varefter en övergripande presentation av data
materialet ges. Dessutom redovisas vissa basuppgifter om de ingående företagen. 



1. EN FÖRETAGSSTRATEGIS!* ANALYS AV EUROPAS INRE MARKNAD. 

A. INTRODUKTION OCH SYFTE. 

Arbetets bakgrund och inriktning. 
Två aspekter som har blivit allt mer relevanta i beskrivningar av företags verksam
hetsförutsättningar och konkurrensförhållanden är det ökade internationella ekono
miska utbytet och de i många avseenden tilltagande internationella likheterna1. Ofta 
behandlas detta som "globalisering", vilket på makronivå bl.a. handlar om en ökad 
internationell arbetsfördelning och på mikronivå kan beskrivas som ett ökat och mer 
differentierat utbyte av varor, teknologi, kapital och idéer2. Till huvudorsakerna bak
om detta hör de förändrade förutsättningar som har givits genom utvecklingen av 
transport- och kommunikationsteknologier och politiska framsteg i avvecklingen av 
hinder mot varu- och kapitalrörelser. Detta har inneburit ett fall i kostnaderna för in
ternationella affärer och sannolikt har även föreställningarna om internationellt före
tagande förändrats3. 

För att sådana nya förutsättningar ska leda till förändringar i företags ageranden och 
till ökade internationella flöden kan man som UNCTAD se globaliseringens huvud
sakliga drivkraft på aktörsnivå som "...the search of both private and publicly-owned 
firms (and more generally, producers and asset holders) for profits worldwide. '* Sär
skilt betydelsefulla är de stora multinationella företagens aktiviteter, vilka i hög grad 
bidrar till att forma förutsättningarna för internationella utbyten. Denna kategori före
tag har också upptagit det primära intresset i internationaliseringsstudier5. 

I globaliseringsprocessen är beskrivande och förklarande faktorer i stor utsträckning 
sammanbundna och växelverkande; handel och investeringar, teknologisk innova
tion, informationsspridning, resande och homogeniserade konsumtionsmönster kan 
betraktas som både resultat och orsaker i processen. En av dessa faktorer, som i 
detta arbete främst betraktas som en förklaring eller orsak bakom ökad likhet i förut
sättningar och ökade internationella transaktioner, är politiska överenskommelser. 
Globalt har politiskt inducerad integration särskilt skett genom GATT och WTO me
dan NAFTA och ASEAN är exempel på regionala samarbeten6. I förhållande till den 
mer allmänna termen globalisering innebär ekonomisk integration här att fokus är på 
närmanden mellan stater genom mer likartade förutsättningar för affärsverksamhet. 
När integration mellan stater är politiskt inducerad sker den dessutom avsiktligt ge
nom institutionell tillnärmning där medlen i första hand är politiska, administrativa och 
juridiska. 

1 Se bl.a. Dunning 1997, Taniguchi & West 1997 och Nordström 1991. 
2 Eriksson 1997, s25; Hatzichronoglou 1996. 
3 Baldwin m.fl. 1998. 
4 UNCTAD 1996(a), kapitel 1, punkt 16. Sådan ekonomisk rationalitet är också avgörande för att målen 
med EU:s integrationsåtgärder ska materialiseras. 
5 Exempelvis i Porter 1986, Bartlett & Ghoshal 1988, Ghauri 1990 och Holm 1994. 
6 GATT = eng. för Allmänna tull- och handelsavtalet. WTO, Världshandelsorganisationen, kan ses som 
en institutionell förstärkning av GATT:s sekretariat och tillkom 1/1 1995 som ett resultat av den s.k. 
Uruguayrundan. NAFTA är det nordamerikanska frihandelsområdet med tre medlemmar och ASEAN 
det sydostasiatiska samarbetsområdet som i dec. 1997 hade nio medlemmar. I WTO 1998/1995 redo
visas utvecklingen inom detta område under efterkrigstiden. 
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Huvudmotiv för strävandet efter ekonomisk integration är att en ökning av konkur
rens och handel ska stimulera specialisering och effektivitet, vilket i sin tur ska leda 
till en ökad välfärd7. Det mest omfattande och långtgående exemplet idag på politiskt 
inducerad integration är den Europeiska unionen, EU. Kärnan i detta samarbete är 
den gemensamma marknaden och ansträngningarna för att förverkliga denna har 
varit särskilt intensiva sedan mitten av 80-talet. Denna process har även kommit att 
inkludera Sverige, som den 1:a januari 1994 inträdde i den s.k. inre marknaden (IM)8 

genom avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det är rim
ligt att anta att förhållandena för en stor andel av företagen i Sverige förändras ge
nom denna process och att svarsåtgärder av olika slag därmed blir aktuella eller 
nödvändiga. Med denna avhandling avses därför att bidra med kunskap om före
tagsstrategiska konsekvenser av ekonomisk integration. 

Arbetet utgår från tillskapandet och upprätthållandet av en enhetlig marknad i Euro
pa och avgränsas till åtgärder och effekter som kan kopplas till (den nuvarande) Eu
ropeiska unionens processer och institutioner (i följande figur markeras detta med 
"Q"). Fokus för intresset är åren kring Sveriges anslutning till den inre marknaden 
samt konsekvenser för tillverkande små och medelstora företag i Sverige9. Åtgärder 
ingående i inre marknadsprojektet utgör dock endast en del av de faktorer som kan 
påverka företag på liknande sätt. Vissa påverkansfaktorer kan förknippas med integ
ration, men ekonomisk integration har även andra drivkrafter, uttrycksformer samt 
olika implementerande och bärande agenter ((D). Även om studien avgränsas från 
sådana behandlas senare i kapitlet några för studien exogena integrationsfaktorer. 

Medan den inre marknaden är utgångspunkten för studien är inriktningen företags-
strategisk ((D). Integrationseffekter studeras som teoretiska eller upplevda föränd
ringar i förhållanden som på teoretiska och empiriska grunder bedöms vara strate
giskt betydelsefulla för mindre tillverkande företag. Som det kommer att visas kan 
förändringar som orsakas av integrationen sträcka sig över många områden av bety
delse för företag, varav inte alla i första hand bör betecknas strategiska (®). Därtill 
varierar givetvis konsekvenserna både i typ och grad mellan företag; från att vara 
avgörande till obetydliga. Företagsunika skillnader betraktas dock ej. Arbetet utgår 
från integration som, för företag, yttre förändringar och analysen sker på en allmän 
nivå. De konsekvenser som betraktas är således i första hand sådana som berör 
många företag10. 

Även med denna begränsning är det alldeles klart att vad som betraktas i studien 
endast utgör en del av vad som behöver tas i beaktande i företag vid en bedömning 
av den strategiska situationen och verksamhetens framtid. Integrationsförändringar 
och företagsstrategiskt intressanta faktorer är endast delvis överlappande ((D). Ar
betet är därför, sett ur företags totala problembild, en partiell strategisk analys ((D). I 

7 Jacquemin & Sapir 1988; Balassa 1962, s23; European Commission/London Economics 1997, s24-
25. 
8 EG/EU:s gemensamma marknad för varor, tjänster och produktionsresurser, betecknad "den inre 
marknaden" efter kommissionens s.k. vitbok 1985 (COM(85) 310 final). 
9 "Små och medelstora" och "mindre" används synonymt i arbetet. Argument för att studera de nna 
företagskategori utvecklas i kapitlets senare del. 
10 Arbetet avser en kartläggning av förändringar i yttre förhållanden som kan tillskrivas den inre mark
naden. Att en "yttre" förändring (exempelvis i kostnadsläget) sedan berör företag olika, p.g.a. skillnader 
i exponering eller resurser, tillhör ett senare steg i en strategisk analys. 
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följande figur illustreras huvudsakliga samband i det förda resonemanget. Den fet-
markerade vägen mellan den inre marknaden som utgångspunkt/orsak och den par
tiella företagsstrategiska analysen visar på vad arbetet ska täcka in. 

Figur 1-1 : En företagsstrategisk analys av den europeiska integrationen. 
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(PARTIELL) FÖRETAGSSTRATEGISK ANALYS 

Motiv och syften. 
Som ovan nämnts, men utöver vad som framgår i figuren, fokuseras i detta arbete 
Sveriges anslutning till den inre marknaden. Huvuddrag i de motiv som anförs för 
studien, och som kommer att utvecklas i kapitlet, är följande: 

Integrationsprocessen inom EU har, även i ett historiskt perspektiv, en 
mycket stor omfattning. Den inre marknaden kan förväntas ha betydande 
konsekvenser för ekonomisk aktivitet och förhållanden för svenska före
tag. 

Den europeiska integrationen är tidsmässigt aktuell, och såväl den inre 
marknadens formella ikraftträdande som Sveriges anslutning till densam
ma inträffade under den period då studien har genomförts. 
Inte endast det politiska och publika intresset utan även forskningen har i 
stor utsträckning fokuserat makroekonomiska integrationseffekter, effekter 
inom enskilda områden av företagsekonomiskt intresse eller effekter av 
enskilda beslut. 
I de två företagsekonomiska teoriområden som ligger närmast detta ar
betes problem och perspektiv, internationalisering och strategi, har det 
största intresset varit riktat mot stora företag. 
Detta arbetes strategiska perspektiv avser den inre marknadens övergri
pande och teoretiskt mest betydelsefulla konsekvenser för företag. Pers
pektivet möjliggör även en allmän redogörelse för konsekvenser av eko
nomisk integration samtidigt som företag sätts i centrum. 
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Mindre företag är intressanta i omvandlingsprocessen p.g.a. att de kan 
antas möta delvis andra effekter än vad stora företag gör. Ofta uppvisar 
de andra egenskaper och förutsättningar för verksamheten samt har 
knappare resurser och lägre beredskap för svarsåtgärder. 
På var sitt sätt har mindre och tillverkande företag centrala roller i det eko
nomiska systemet. Medan mindre företag bl.a. förknippas med dynamik 
har varor från tillverkningsindustrin en särställning i internationell handel 
samt vad gäller hinder för internationell konkurrens. 

Med denna grund kan det bedömas vara intressant att studera den inre marknaden 
med ett företagsstrategiskt perspektiv och med fokus på mindre tillverkande företag. 
På en allmän nivå är syftet med arbetet följaktligen att: 

- nå kunskap om den inre marknadens strategiska konsekvenser för mind
re tillverkande företag 

På en mer precis nivå har syftet tre delar som kan uttryckas som delsyften. Ett av 
dessa är empiriskt och gäller hur och i vilken utsträckning svenska mindre tillverkan
de företag har upplevt och påverkats av den inre marknaden under perioden kring 
Sveriges anslutning. Besvarandet av detta bygger på två enkätundersökningar, vid 
ett tidigare respektive senare skede i den formella integrationsprocessen. 

Det andra delsyftet är övervägande teoretiskt, huvudsakligen fristående från det 
första, och innefattar uppnåendet av en beskrivning och kategorisering av integra
tionseffekter i företagsstrategisk terminologi11. Häri ligger arbetets kärna, innebäran
de en syntes av nationalekonomiskt och företagsekonomiskt baserad teori samt den 
inre marknaden som empiri. Med avseende på det senare är en väsentlig del i upp
nåendet av delsyftet studier av integrationsprocessens juridiska och institutionella 
komponenter och utveckling. Av detta kan det tredje delsyftet ses som en naturlig 
följd med föreskrivande inslag: Att prestera teoretiska hjälpmedel för företagsstrate
gisk analys av ekonomisk integration. 

Beskrivningen indikerar en relativt bred behandling av problemområdet och arbetet 
har också vägletts av en sådan ambition. Avsikten har varit att undersöka och be
skriva ett teoretiskt och empiriskt sammanhang i vilket dess syften är inbäddade. En 
relativt mångfacetterad men sammanhållen redogörelse för det komplexa integra
tionsfenomenet bedöms kunna bära upp arbetets syften och öka den kunskap som 
därmed eftersträvas12. Delsyften och arbetsmoment som hänger samman med upp
nåendet av syften behandlas utförligare i kapitel 2. 

I fortsättningen av detta kapitel ges några centrala definitioner samt motiv till studi
ens inriktning och fokus. De gäller för det första utgångspunkten, den inre markna
den, för det andra det strategiska perspektivet och för det tredje fokus på mindre till
verkande företag. Innan detta tar vid förs emellertid några allmännare resonemang 
om ekonomisk integration vartefter några för studien exogena integrationsfaktorer 

11 "fristående" i betydelsen att detta inte i huvudsak bygger på de enkätundersökningar som använd s 
för att nå delsyfte ett. 
12 Det gäller teoretiska förklaringar til l internationellt utbyte på stats- och företagsnivå, den europeiska 
integrationsprocessens historiska framväxt, statistik över faktiska handels- och investeringsflöden, en 
redogörelse för den inre marknadens regelverk men även resonemang om vad ekonomisk integration 
är, om parallella processer och om effekters materialisering. 
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behandlas. Flertalet av de faktorer som då tas upp bedöms vara relativt oberoende 
av den inre marknaden som politiskt inducerad integration, men skeendena utveck
las i hög grad parallellt och i samverkan, och utfall från "exogena" processer är svåra 
att skilja från effekter från genomförandet av den inre marknaden. I praktiken är in
tegrationseffekter många gånger resultat av flera (betydande) orsaker. Därför bör 
följande bredare ingång vara givande för att sätta in det politiska integrationsprojek
tet i ett sammanhang. Därefter behandlas i första hand effekter där den inre markna
den kan antas vara en huvudsaklig orsak. 

B. EKONOMISK INTEGRATION, DESS KÄLLOR OCH UTTRYCKSFORMER. 
Ökande internationella likheter? 
Det finns många tecken på ökande likheter mellan länder, och antagandet om krym
pande avstånd och ekonomisk globalisering är det vanliga inom internationell före
tagsekonomi. Följande talande titlar från inflytelserika författare kan få illustrera det
ta: "The Globalization of Markets" (Levitt 1983), "Competition in Global Industries" 
(Porter 1986), "Organizing for Worldwide Effectiveness" (Bartlett & Ghoshal 1988), 
"The Globalization of Business" (Dunning 1993) och "Global strategi" (Yip 1994). Det 
vore dock oövervägt med ett generellt påstående att världen krymper och blir allt mer 
homogen13. Dels motbevisas ständigt (ofta till vårt förtret) förväntningar om linjära 
utvecklingsförlopp, dessutom bör ett fullständigt homogent slutresultat varken vara 
möjligt eller önskvärt. I analogi med vad termodynamiken säger om energi utesluter 
nämligen ett utslocknande av olikheter i förlängningen all unik handling14. 

Liksom vad gäller tecken på ökade likheter finner vi lätt exempel som talar mot en 
homogenisering: Det kan gälla allt från vår irritation på främmande människors bete
enden till det senaste decenniets kraftigt ökade antal stater i Europa eller att det 
ständigt pågår ett stort antal väpnade konflikter i världen (27 st 1996)15. Regionalise-
ring är en annan omtalad utvecklingstendens som delvis kan tala mot en globalise-
ring16, och på mikronivå har betydelsen av lokala samband påpekats av många för
fattare i olika sammanhang; bl.a. avseende lokal resursmobilisering vid internationa
lisering och lokala inköp vid s.k. 'mager produktion' och 'flexibel specialisering'17. I 

13 En kritisk analys ges i "Myten om den globala ekonomin" av Hirst & Thompson 1998. 
14 Enligt termodynamikens första huvudsats kan inte energi förbrukas. Enligt den andra huvudsatsen 
leder varje omvandling av energi till en lägre tillgänglighet - en ökad entropi (vedens molekyler är mer 
ordnade, och dess energi mer tillgänglig, än eldens). I ett rum, en region eller ett land (eller en europe
isk gemenskap!) där allt har samma ordning (temperatur) kan ingenting hända utan att något med an
nan ordning tillfö rs utifrån. För en lättillgänglig behandling av entropi (och information), se Norretran-
ders 1993, s14-19. 
1516 av 48 europeiska stater som listades av utrikespolitiska institutet i december 1997 existerade inte 
före decenniets början (http://www.ui.se/fakta/europa.htm; 1999.04.12 (då samma 48 stater listades)). 
Av Europarådets 40 medlemmar vid sam ma tidpunkt fanns inte 11 före 1990 (http://www.coe.fr/eng  
/std/states.htm; 1999.04.12 (då samma 40 stater listades)). Antalet "större väpnade konflikter" minska
de visserligen mellan 1990 och 1996, från 37 till 27 (SIPRI 1997). 
16 östhol 1996; Nilsson 199 2; Westin & Östhol 1991. Regioners 'uppsving' är dock något som i hög 
grad ska ses i relation till staters försvagning. 
17 Andersson m.fl. 1991, s95f.; van Dijk 1995; Fishwick & Denison 1993, s50; Johannisson 1991 och 
1996; Monsted 1991. 
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detta företagsekonomiska sammanhang kan för övrigt entreprenören beskrivas som 
den som destabiliserar världen genom innovationer18. 

Det finns ändå vissa aspekter där den internationella likheten och närheten tycks 
tillta, eller åtminstone har gjort det när vi blickar bakåt några decennier19. Indikatorer 
på en 'mindre' värld, och på ekonomisk integration, är det globala resandet, de se
naste decenniernas kraftiga ökning av världshandeln och de internationella investe
ringarna. Inte minst de senare brukar användas för att illustrera globaliseringen, som 
här av Världshandelsorganisationen: "Together with the more or less steady rise in 
the world's trade-to-GDP ratio, the increased importance of foreign-owned production 
and distribution facilities in most countries is cited as tangible evidence of globaliza
tion.'*0 Dessa förändringar är både tecken på integration och utgör drivkrafter till yt
terligare integration. 

Politikens område har alltid varit internationellt, med expansionsförsök och krig som 
främsta uttrycksformer. Under senare tid, med en kulmen omkring 1989-91, har gi
vetvis de väldiga politiska omvälvningarna haft stora ekonomiskt integrerande effek
ter21. Den bipolära världsordningens tid, med dess konkurrerande politiska och eko
nomiska system, tog slut, och en på ytan så trivial iakttagelse som att statshan-
delsländer inte längre finns i statistiken döljer stora förändringar. Även om Fukuyama 
sannolikt gick alltför långt då han proklamerade "historiens slut och den sista männi
skan" är kommunismen och den planerade ekonomin åtminstone för tillfället död eller 
i dödsryckningar medan den liberala ekonomiska kapitalismen har varit på fram
marsch över hela världen under senare delen av 1980-talet och under 90-talet22. 

Murens fall innebar inte endast slutet på ett politiskt förtryck i öst; inte minst i Sverige 
skedde ungefär samtidigt en politisk och politisk-ekonomisk omsvängning av för våra 
förhållanden oerhört slag23. En följd är att marknadslösningarna har blivit fler, en an
nan det starkare strävandet mot europeisk integration (det finns ju inte längre två 
sidor att vara mellan...). Även på det globala planet har förändringarna märkts, bl.a. 
genom det stora intresset för inträde i WTO och OECD24. 

När det specifikt gäller företagande och företagens miljö inom Västeuropa är det tyd
ligt att EG och EFTA har haft betydelse för den ökade internhandeln och därmed för 
en homogenisering av produktion och konsumtion25. Internationella investeringar och 
multinationella företags tidiga spridning över Europa har också varit betydelsefullt; 

18 Jones 1996, s15; Rumelt 1997/1984, s143. 
19 Observera att perioden före första världskriget i många avseende n var minst lika 'internat ionell'. Ex
empelvis hade flera europeiska länder större utlandsinvesteringar (som an del av BNP) 1914 än 1996 
(Hirst & Thompson 1998, s234f.). 
20 WTO 1996(b), s1. 
21 Från händelser i Polen och Ungern under våren 1989, följda av järnridåns fall s amma höst och 
Tysklands återförening 3/10 1990, till Sovjetunionens upplösning 1990-1991 (se exempelvis SIPRI 
1990, s xxi-xxv och 1991, s xxvi-xxxi). 
22 Fukuyama 1992. Med Kinas löfte om "ett land, två system" vid införlivan det av Hong Kong 1/7 1997 
som ett exempel. Se även Taniguchi & West 1997 och UNCTAD 1996(a). 
23 Se bl.a. Kokko 1994 och SoU 1993:16. 
24 WTO hade 134 medlemmar och 3 3 ansökarländer med observatörsstatus i februari 1 999 (http:// 
www.wto.org/wto/about/organsn6.htm; 1999.04.12). OECD hade i April 1999 29 medlemsstater varav 
5 hade trätt in under 1990-talet (http://www.oecd.org/about/general/member-countries.htm; 1999.04. 
12). 
25 Balassa 1998/1967; EFTA 1972; Lundberg 1990; Sapir 1992. 
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inte minst för att göra den industriella efterfrågan mycket homogen på många områ
den26. Med kraftigt understöd av internationell marknadsföring har också efterfrågan 
inom vissa konsumentvaruområden blivit likartad27. Inom många områden är dock 
efterfrågan långt ifrån "global", vilket kan beskrivas som att "Natural entry barriers 
related to culture seem to remain important in particular industries,ea De fortsatta in
tegrationsåtgärderna från politiskt håll, som underlättar etableringar och ökar pro
dukters räckvidd, bör i princip förstärka tendensen mot mer homogena efterfråge-
mönster inom fler områden. 

Vahlne och Nordström är inne på företagandets krympta rum när de anger två hu
vudtyper av skäl till "implosion of the business community in psychic distance 
terms™. Dels homogeniseras världen, som utgörande företagens handlingsmiljö, 
och dels ökar företagens kapacitet, kunskap och erfarenhet att hantera avstånd. Om 
man går utanför ett enskilt företag är avgränsningen mellan dessa två kategorier 
svår. Den andra typen kan möjliggöras eller orsakas av den första, och den första är 
i hög grad resultat av företags handlande (även handlande som inte nödvändigtvis 
bygger på ökad kapacitet, kunskap o.s.v.). Man kan säga att orsaker till integration 
och integrationens uttryck växelverkar. Med detta i minne är ändå uppdelningen av 
Vahlne och Nordström av visst intresse i denna studie, och det är då primärt den 
första typen av skäl som är intressant. Detta beror på att fokus är på förändringar i 
yttre förhållanden och att analysen stannar på en nivå över det enskilda företaget. 

Det finns således ett antal argument som gör det relevant att tala om det ekonomiska 
rummets krympande - en fråga som kommer att beröras ytterligare genom arbetet30. 
Den ekonomiska integrationen kan ha ett flertal källor, agenter och uttrycksformer, 
varav vissa kan vara starkare än de som gäller politiskt inducerad integration medan 
andra är svåra att skilja från den. För att sätta in arbetet och den europeiska integra
tionen i perspektiv behandlas nedan kort några av de huvudsakligen oberoende ut
trycken för ekonomisk integration (i betydelsen att de inte primärt kan antas vara or
sakade av inre marknadsprojektet). 

Några 'oberoende' utvecklingslinjer och faktorer bakom ekonomisk integration. 
Även om orsakerna till ekonomisk integration i dess bredaste bemärkelse måste sö
kas på annat håll än i sammankomster mellan regeringsföreträdare är det mycket 
omfattande och långtgående integrationsprojektet i Europa en av de krafter som på
verkar förutsättningarna i samhället - även utanför de uttalade integrationsmålen. 
Omvänt ger en miljö där andra krafter eller processer finns förutsättningar för ett po
litiskt integrationsprojekt att lyckas31. Olika uttryck eller områden för integration häng
er helt logiskt ihop. Integration av territorier och ekonomier inom separata och avskil

28 Dunning 1993, s287; Usunier 1993, s171. Emerson m.fl. (1988, s151) fann lägre prisskillnader inom 
EG för insatsvaror än för konsumentvaror, vilket kan tas som indikation på lägre handelshinder och 
högre integrationsgrad. 
27 Usunier 1993, s175f.; Affärsvärlden nr 16 1997 (Special: Globala företag). 
28 Usunier 1993, s169. Han hävdar vidare att konkurrensen, men inte konsumtionen, har globaliserats. 
29 1992, s4. 
30 Bl.a. Törnqvist 1993 och Porter 1986 ger beskrivningar som kompletterar den som har givits här. 
31 Om samband mellan ekonomisk och politisk integration, där den förra är drivande, se Dunning 1997, 
s6-8. Om dubbelriktade samband mellan globalisering och liberalisering: UNCTAD 1996(a). Se även 
European Commission/Economists Advisory Group Ltd 1997, s30. 
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da sakområden vore i längden omöjligt, då områdena i sig (exempelvis information 
och varuproduktion) hör samman. 

Ett av de områden där integration kan skådas gäller teknologi. Flödet av teknologins 
'hårda' och 'mjuka' delar blir mer obundet till territorier och utvecklingen tycks även 
ske allt snabbare32. Detta hänger bl.a. samman med gränsöverskridande investe
ringar samt internationaliseringen av efterfrågan, marknadsföring och informations
flöden. Företag vars verksamheter bygger på tillämpningen av den senaste tekniken 
är i de flesta fall beroende av utvecklingen i andra länder och måste i högre grad 
satsa på forskning och utveckling33. Samtidigt verkar den internationella konkurren
sen för högre och mer likartade krav. Utvecklingen har lett till större krav på flexibilitet 
och en specialisering och omfördelning av arbetsuppgifter inom produktions- och 
distributionssystemen34. Specialiseringen på företagsnivå, som ofta bygger på för
delar med internationell arbetsfördelning, leder även, tillsammans med snabbare 
teknologisk förändring och ökade utvecklingskostnader, till ett större beroende mel
lan företag och kräver i många fall samarbeten35. 

Utvecklingen inom transportväsende och tillhörande teknologier har, ända sedan de 
stora upptäckternas epok, spelat en oerhört stor roll för krympandet av avstånd och 
för ekonomisk integration36. Eftersom handeln har förskjutits från råvaror till varor 
längre upp i förädlingskedjan har sannolikt kommunikationskostnadernas betydelse 
nu ökat i förhållande till transportkostnaderna37. Ändå (och kanske delvis därför) har 
informationsteknologin haft en särdeles snabb utveckling. Tillsammans med billigare 
och effektivare transportsystem innebär det att betydelsen av fysiska avstånd mins
kar och att möjligheterna att styra och koordinera geografiskt avlägsna aktiviteter 
ökar. Det minskade beroendet av fysisk närvaro möjliggör bl.a. de stora koncerner
nas globala strategier38. 

Informationsteknologin både sprids internationellt och ger i sig upphov till integration 
genom den information som den kan bära. Att allt större mängd information finns 
tillgänglig för analyser av marknadens möjligheter och hot, och att informationen 
även kan förmedlas snabbare, kan minska osäkerheten (eller snarare ovetskapen) 
men även öka svårigheten att få rätt information39. Förmågan att sortera och hantera 
information blir därför allt viktigare, vilket kan ha särskild betydelse för mindre företag 
med begränsade administrativa resurser. 

32 Eriksson 199 7, s26. The Economist (1998) betecknar teknologi och liberalisering som d e två driv
krafterna bakom det ökade internationella flödet av varor och pengar. 
33 Braunerhjelm & Oxelheim 1994, s7. 
34 Inslag i detta är s.k. Mjust-in-time"-leveranser, användningen av datorstyrda mångfunktionella be ar
betningsmaskiner samt att producenter har lagt mer ansvar p å underleverantörer (Vedin 1993; Green-
halgh 1991, s103f.). 
35 Eriksson 1997, s26-27; Dunning 1993, s11. 
36 Se bl.a. Törnqvist 19 93 eller Vedin 1993. Ändå står sjötransporter även i vår tid för den största an
delen av de internationella transporterna (Abrahamsson & Sandahl 1990, S18-20). 
37 The Economist 1998. 
38 Booth & Philip 1997; Bartlett & Ghoshal 1988. 
39 Till informationens större mängd och kortare livslängd hör problemen med människans begränsade 
kapacitet och att den enkelhet med vilken information kan produceras leder till att en aktör nå s av en 
stor mängd likvärdig eller oväsentlig information. 
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Bland de mer betydande förändringar som innebär eller indikerar ökad integration 
kan ytterligare några nämnas. Exempelvis påpekar Vahlne och Nordström att utbild
ningssystemen i olika länder konvergerar och att fler länder industrialiseras40. Vidare 
påverkas konsumtionsmönster och värderingar genom internationaliseringen av me
dia och underhållning, områden som domineras av det engelska språket och av 
USA41. Det senare gäller även produktionen av forskningsresultat, läromedel och 
lösningar på företags faktiska eller förfäktade problem. Engelska används dessutom 
allt mer som affärsspråk. Exempel som dessa kan således anföras för att världen 
'krymper'; att människors beteenden, värderingar, konsumtionsmönster m.m. blir 
homogenare. Av detta följer att verksamhetsmiljöerna för allt fler företag blir interna
tionella och att företags strategier i många fall blir internationella eller globala - vilket i 
sin tur utgör en del av globaliseringen42. 

Med avseende på det senare dominerar en deterministisk beskrivning av processen: 
Företagare och företag måste anpassa sig eller bli förlorare i den internationella kon
kurrensen. De företeelser som ingår i sådana resonemang (tilltagande konkurrens, 
bantade personalstyrkor, snabbare produktiivscykler, ökade avkastningskrav, större 
företagsenheter o.s.v.) har dock vanligtvis ingenting med naturlagar att göra utan är 
resultatet av en stor mängd aktiviteter som i många fall motiveras med det resultat 
de leder till. Att exempelvis rationaliseringar (i företag) motiveras av en snabbare för-
ändringstakt (i företagens omgivning) utgör ett cirkelsamband; utan de aktiviteter 
som motiveras av resultatet skulle resultatet utebli. Att ett val faktiskt föreligger, även 
om företagsledningen i mindre företag kan ha svårt att se något större handlingsut
rymme, är väsentligt att påpeka då de valda aktiviteterna har konsekvenser som bör 
debatteras på samhällelig nivå och begrundas på personlig nivå. 

I detta arbete förutsätts att företag har handlingsutrymmen samtidigt som det är den 
inre marknadens påverkan på handlingsramarna som fokuseras. Behandlingen utgår 
dessutom från att åtminstone en viss mängd företag agerar på vad som traditionellt 
betraktas som ekonomiska incitament43. Av de olika integrationseffekter som då kan 
förväntas sammanfaller vissa med 'oberoende' processer och effekter (som de ovan 
behandlade). De förra uttrycks dock vanligtvis på andra sätt; exempelvis (utgående 
från ekonomisk teori) som det s.k. Romfördragets fria rörelse för varor, tjänster, ka
pital och personer eller (utgående från kvarstående hinder) som avskaffandet av fy
siska, tekniska och fiskala hinder - i EG-kommissionens vitbok om den inre markna
den 198544. Vad innebär då den inre marknaden för Europas eventuella homogeni-
sering och för företags verksamhetsförutsättningar, och vilken relativ betydelse kan 
detta politiska projekt tillmätas? 

A ena sidan är det europeiska integrationsprojektet det största i sitt slag, men å and
ra sidan är Europa i många avseenden redan väl integrerat; en huvuddel av det som 

40 1992, s4f. 
41 Fishwick & Denison 1993, s115. The Economist 1998. 
42 Porter 1986; Bartlett & Ghoshal 1988. Trots alla enskilda iakttagelser fann dock ej Va hlne och Nord
ström stöd för en globalisering av affärsvärlden vid en studie av svenska företags internationalisering 
över 100 år (1992). 
43 Först då blir det meningsfullt att peka på nya avsättningsmöjligheter och konkurrenshot. 
44 Romfördraget från 1957 om en Europeisk ekonomisk gemenskap (EEG), numera benämnt EG-
fördraget. "Vitboken": COM(85) 310 final. 
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kan uppnås kan mycket väl redan vara uppnått45. Det finns också starka hinder mot 
integration och den integration som verkligen sker orsakas till stor del av andra kraf
ter, varav några har berörts. Hur stor del av den faktiska eller eventuella ekonomiska 
integrationen som kan härledas till beslut och processer inom eller i anknytning till 
EU bedöms inte i detta arbete p.g.a. denna komplexitet46. Ej heller bedöms hur långt 
den faktiska ekonomiska integrationen i Europa når eller om den över huvud taget 
kommer att utvecklas47. Vad som bedöms är det formella integrationsprojektet "den 
inre marknaden" och vad dess genomförande innebär ceteris paribus - utgående 
från kända förhållanden vid tiden för de undersökningar som gjorts samt när detta 
skrivs. I det följande definieras och motiveras arbetets inriktning. 

C. INLEDANDE DEFINITIONER SAMT MOTIV FÖR STUDIENS INRIKTNING. 
Detta avsnitt innehåller tre huvuddelar som ska förklara arbetets inriktning och an
sats. Då studiens utgångspunkt är den politiskt initierade ekonomiska integrationen i 
Europa definieras för det första detta fenomen och dess betydelse poängteras. När 
konsekvenser av ekonomisk integration studeras kan de givetvis betraktas i ett flertal 
dimensioner och nivåer, med perspektiv utifrån olika aktörer eller sektorer. Därför 
anförs motiv för detta arbetes företagsstrategiska perspektiv på den inre marknaden. 
Avslutningsvis påvisas den inre marknadens betydelse för mindre tillverkande före
tag samt behovet att bedöma integrationens konsekvenser med den inriktning som 
valts för studien. 

Den inre marknaden och dess konsekvenser. 
Integrationens omfattning och innehåll. 

Den bredd och komplexitet som den europeiska ekonomiska integrationen uppvisar 
kan illustreras genom undersökningen av den inre marknadens konsekvenser som 
kommissionen lät utföra efter att en huvuddel av åtgärderna ingående i inre mark
nadsprojektet var genomförda48. I uppdraget att genomföra utvärderingen betonades 
makroekonomiska faktorer och välfärd (medan detta arbete ligger på en företags-
strategisk och mikroekonomisk nivå)49. I utvärderingen ingick 39 delundersökningar, 
varav åtta gällde olika industrisektorer. Andra studier gällde tjänster, specifika hinder 
(som tekniska handelshinder och offentlig upphandling), olika aggregerade variabler 
(som investeringar, skalekonomier och regionala effekter) samt en företagsenkät50. 
Då undersökningen berörs senare i detta arbete kommer den ibland att betecknas ex 
post för att skiljas från de beräkningar som kommissionen lät genomföra vid inled
ningen av vitboksprogrammet. Dessa tidigare undersökningar, eller bedömningar ex 

45 Se Johannisson 1991, s118-119. 
46 Den hypotetiska alternativa utvecklingen brukar i sammanhanget betecknas "anti monde" (se exem
pelvis Buigues & Sheehy, 1998/1995, s250. 
47 Ett bakslag kan givetvis inte uteslutas. Vi vet inte ens om det är fred mellan de nuvarande EU-
staterna om några decennier (den förra stora liberala och internationella perioden slutade med det 
första världskriget). 
48 "The Single Market Review 1996". Sammanfattande dokument: KOM(96) 520 slutlig. 
49 Uppdrag till kommiss ionen från råde t (EGT nr C 334, 18.12.1992, sid.1; I ett antal av delstudierna 
behandlades dock mikroekonomiska konsekvenser). Observera att även de övergripande målen med 
EG/EU uttrycks i relativt abstrakta välfärdstermer. 
50 European Commission 1996(a). 
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ante, hade arbetsnamnet "the costs of non-Europe" och förknippas särskilt med 
Emerson och Cecchini51. 

Till integrationsprojektets bredd kan läggas att det inte endast är olika ekonomiska 
problem, aktörer, variabler etc. som är sammanflätade. Man kan i sammanhanget 
diskutera huruvida det västeuropeiska integrationsprojektet i huvudsak är ett ekono
miskt projekt med politiska och sociala implikationer, ett politiskt projekt med ekono
miska och sociala implikationer eller en historisk och kulturell utveckling och konsek
vens. Även andra rubriker kan vara relevanta. Uppenbart är dock att projektet till sina 
medel fortfarande i huvudsak kan betraktas som ekonomiskt och att dess formella 
mål och resultat till stor del likaledes är av ekonomisk natur eller kan betraktas som 
sådana52. På en övergripande medel- och målnivå illustreras detta av EEG-
fördragets andra artikel där avsikten med skapandet av en gemensam marknad fast
ställdes (lydelsen före Fördraget om Europeiska unionen): 

"...by establishing a common market and progressively approximating the econo
mic policies of Member States, to promote throughout the Community a harmo
nious development of economic activities, a continuous and balanced expansion, 
an increase in stability, an accelerated raising of the standard of living and closer 
relations between the States belonging to it." 

Det ursprungliga Romfördraget innehöll till största del operationaliseringar till den 
första satsen i citatet, d.v.s. tillskapandet av en gemensam marknad och tillnärman
det av ekonomisk politik. EU-samarbetet bygger även idag i huvudsak på detta för
drag, med utvidgningar genom i första hand Enhetsakten 1987 och Fördraget om 
Europeiska unionen 199353. 

Integrationens definition. 

Omfattningen av det område som utgör utgångspunkten för avhandlingen pekar på 
vikten att definiera och avgränsa studieområdet. I linje med gängse definitioner me
nas med ekonomisk integration här "the gradual elimination of economic frontiers 
between countries'64, vilket i fallet EU innebär att medlemsstaternas ekonomier kom
bineras för att uppnå positiva ekonomiska välfärdseffekter55. Med ekonomiska grän
ser avses "any demarcation over which actual and potential mobilities of goods, ser
vices and production factors, as well as communication flows, are relatively low. '66  

Förverkligad integration betyder att ekonomiska beslut har blivit mindre beroende av 

51 Se Emerson m.fl. 1988 och Cecchini m.fl. 1989. 
52 Se bl.a. European Commission/London Economics 1997, s24-25. Genom Maastrichtfördraget fick 
dock flera icke ekonomiska områden en ökad vikt (särskilt de ingående i de s.k. 2:a och 3:e pelarna; se 
Allgårdh & Norberg 1995, S75-86). 
53 Till de viktigaste förändringarna i artikel 2 (genom EU) hör att uppnåendet av en ekonomisk och mo
netär union nu är ett huvudmedel vid sidan av den gemensamma marknaden samt att "sustainable and 
non-inflationary growth respecting th e environment" och "a high level of employment and of social 
protection"är målsättningar. 
54 Molle 1990, s5. Även Balassa 1962, s1. Ibland används "regional ekonomisk integration" eller 
"regionala ekonomiska samarbeten". Problem förknippade bl.a. med 'stegvis reducering' och vad som 
menas med ekonomiska hinder kommer att utvecklas senare. Som en jämförelse brukar internationali
sering handla om "the outward movement in an individual firm's or larger grouping 's international ope
rations" (Welch & Loustarinen 1988, s37). 
55 Barnes & Barnes 1995, s52; Jacquemin & Sapir 1988, s202. 
56 Pelkmans 1997, s2. 
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förekomsten av gränser, i första hand ekonomiska statsgränser och i andra hand 
övriga ekonomiska gränser57. 

Integrationen avser således geografiska områden eller territorier. Utöver att utgöra 
och påverka det rumsliga i det ekonomiska perspektivet har geografiska förhållanden 
och statsgränser avgörande betydelser i sammanhanget58. Ekonomiska gränser be
höver visserligen inte sammanfalla med statsgränser, men: "European economic 
integration is driven by efforts to reduce or eliminate the public role of territorial fron
tiers with European neighbours as economic frontiers."59 Detta är inte tillräckligt, men 
nödvändigt, för ekonomisk integration. 

En andra aspekt i skapandet av "en gemensam marknad" är storlek. Det ekonomiska 
rummet förstoras när hinder av olika slag avskaffas eller reduceras och tidigare se
parata rum integreras. Storskaliga marknader har inte minst betydelse här, då små 
företag studeras. En tredje aspekt gäller medlet för att nå sådant som konkurrens 
och effektivitet, nämligen ett reducerande av skillnader och tillskapande av likheter. 
Likartade förutsättningar ges till företag och individer. Dessa aspekter (geografiska 
områden, storlek och likhet) kommer att genomsyra analysen av förändringar i eko
nomiska variabler och strukturer och företags verksamhetsförutsättningar. 

Genomförandet av ekonomisk integration på politisk väg kan beskrivas i tre principi
ella steg där det första ska leda till frihandel, det andra innebär åtgärder för fria fak
torrörelser medan det tredje innehåller tillnärmning och koordinering av ekonomisk 
politik utöver sådan som bedöms nödvändig för uppnåendet av de två förra stegen60. 
Romfördraget avsåg det första steget samt delar av det andra. Under 80-talet, främst 
genom vitboksprogrammet och enhetsakten, togs ytterligare stora spadtag för att 
förverkliga dessa två steg och uppnå en gemensam marknad. Under projektnamnet 
"den inre marknaden" definierades denna i enhetsakten som: 

"... an area without internal frontiers in which the free movement of goods, per
sons, services and capital is ensured..."61 

I praktiken avser dock inte åtgärderna ett avskaffande av alla inre hinder. Detta är 
heller inte möjligt, vilket är ett centralt förhållande för detta arbetes förutsättningar 
och slutsatser. Näringsidkare ska emellertid tillförsäkras enhetligare politiskt/juridiskt 
grundade förhållanden, d.v.s. ett närmande till konkurrensneutralitet vad gäller lokali
sering, ägande, distribution, avsättningsmarknader etc. (så länge aktiviteten sker 
inom IM). 

Den ekonomiska integrationens tredje principiella steg innehåller koordinering av 
ekonomisk politik utöver sådan som är nödvändig för att uppnå frihandel och fria 
faktorrörelser (d.v.s. utöver vad som avsågs i artikel 2 EEG). I praktiken kan man inte 
dra skarpa gränser mellan dessa steg, men sådan politik kan exempelvis gälla valu

57 European Commission/London Economics 1997, s23. 
58 Se exempelvis Fishwick & Denison 1993. 
59 Pelkmans 1997, s2. 
60 En mer detaljerad indelning och genomgång görs i kapitel 5. 
61 Artikel 13, vilken infogades som art 8a i EEG-fördraget. Namnet "den inre marknaden" ( internal) 
började användas på 80-talet och motsvarar det ibland använda "enhetliga marknaden" (single, dock ej 
att förväxla med "single" i "Single European Act", där det har en annan betydelse). I ekonomisk teori 
benämns denna typ av integration "g emensam marknad" ( common; Hitiris 1992, Appleyard & Field 
1995) vilket var beteckningen i Romfördraget. 
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taarrangemang, penningpolitik eller forsknings- och utvecklingssamarbete och hör i 
strikt mening inte till "den inre marknaden". I den mån avgränsningar låter sig göras 
behandlas inte detta tredje steg i detta arbete. Detta gäller även industripolitik, inklu
sive stöd till mindre företag62. Vad som betraktas är integration som teoretiskt eller 
empiriskt kan hänföras till beslut som tas inom EU och syftar eller leder till ekonomisk 
integration enligt definitionen av den inre marknaden. Den ekonomiska politiken be
aktas endast i den mening den bedöms gälla förverkligandet av den inre marknaden. 
Som det fastslogs tidigare behandlas ej heller integrationseffekter som har andra 
källor eller styrkrafter än EU/IM - när sådana bedömningar kan göras. 

Som formella utgångspunkter för arbetet gäller, utöver det redan nämnda, de delar 
av Romfördraget (EG) som behandlar "de fyra friheterna" samt konkurrenspolitik, de 
till fördraget inkorporerade avsnitt i Enhetsakten som behandlar IM, inre marknads-
anknuten s.k. sekundärrätt (främst rådets direktiv och förordningar), tillämpningen av 
dessa texter samt avtalet om ett Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES). 
Som det har framkommit finns det politiskt inducerad integration som inte ryms inom 
den inre marknaden och även en mängd andra källor för ekonomisk integration än 
den politiskt inducerade. Det är heller inte helt korrekt att se den inre marknaden 
som en delmängd i ekonomisk integration. Den integration som inre marknadspro
jektet är utformat att åstadkomma har exempelvis även politiska motiv samt samhäl
leliga konsekvenser som bäst uttrycks i andra termer än ekonomiska. Resonemang
et och avgränsningen illustreras av följande figur. 

Figur 1-2: Ekonomisk integration, politiskt inducerad integration och 
den inre marknaden. 

Ekonomisk 
integration 

Politiskt inducerad 
integration 

Nedan följer en kortare redogörelse för vikten av det som studeras och som motsva
rar figurens mörkast markerade fält63. Trots de skillnader som indikeras i figuren av
ses "den inre marknaden" när "ekonomisk integration" används - om inte annat 
framgår. Även om den inre marknaden i sin omfattning inte har någon egentlig mot
svarighet i världen bör stora delar av resonemangen och analysen kunna vara prin
cipiellt giltiga för politiskt inducerad ekonomisk integration. 

62 För behandlingar av dessa områden, se Allgårdh & Norberg 1995, s441-446 (översikt), European 
Commission 1993 och 1994(c) (industripolitik), European Commission/London Economics 1997, kapi
tel 12 (statsstöd), Bianchi 1998/1985, KOM(95) 362 slutlig och EGT nr L 6, 10.01.1997, sid. 25f. (små 
och medelstora företag) samt EGT nr L 145, 05.06.1997, sid. 29f. (nyetableringar). 
63 Ytterligare avgränsningar tillkommer dock; främst till mindre tillverkande företag och allmänna före
tagsstrategiska konsekvenser. 
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Motiv för studien av den inre marknadens ekonomiska konsekvenser. 

Valet av det västeuropeiska integrationsprojektet och den inre marknaden som stu
dieobjekt kan på ett övergripande plan motiveras av dess närhet, aktualitet, omfatt
ning och konsekvenser64. Av dessa intar den inre marknadens konsekvenser för 
ekonomisk aktivitet en särställning då det är (delar av) dessa som utforskas. De för
väntade konsekvenserna innefattar bl.a. ett förenklat inträde på många tidigare na
tionella produktmarknader, förändrade konkurrensförhållanden mellan företag och 
mellan regioner samt en påskyndad strukturomvandling. Konkurrensvillkoren för en 
stor andel av företagen i Sverige kan därmed antas förändras varför svarsåtgärder 
av olika slag blir nödvändiga. 

Den stora förväntade betydelsen för ekonomisk aktivitet kan visas genom följande 
korta genomgång där effektbeskrivningen har förts till en nivå och till områden där 
konkreta konsekvenser för företags verksamheter kan diskuteras65. 

(1) Efterfrågan. En avsikt med integrationsprojektet är att öka den totala 
ekonomiska aktiviteten66. Utöver att liberaliserings- och harmoniseringsåt-
gärder förväntas sänka kostnader och öka efterfrågan påverkas även ef
terfrågans/utbudets innehåll - genom nya aktörer, impulser och påskyndad 
strukturomvandling67. 

(2) Konkurrerande utbud. Av- och samreglering ger minskade kostnader 
för gränsöverskridande verksamhet och gynnar stordrift. Därmed bör kon
kurrensen påverkas inom ett flertal områden; den kan dock i vissa fall 
minska68. Här har den gemensamma konkurrenslagstiftningen stor bety
delse. 

(3) Övrigt varu- och tjänsteutbud. Utbudet av insatsmaterial, komponenter, 
företagstjänster m.m. påverkas bl.a. av konkurrens- och etableringsregler 
samt av förändringar i regional attraktionskraft. En ökad räckvidd för varor 
och tjänster (genom sänkta gränshinder och harmonisering av regler) kan 
delvis kompensera en skillnad mellan regioner vad gäller förmågan att 
locka till sig etableringar. 

(4) Kapital. Kapital, med en mycket hög potentiell rörlighet, har under se
nare år blivit allt mer obundet till stater69. Detta har stora konsekvenser för 
nationell ekonomisk politik, ränta och inflation samt för konsumtion och in

64 Orsaker som ger ett viktigt forskningsområde såväl som ett personligt intresse. 
65 Se bl.a. Cecchini m.fl. 1989, EFTA 1991, Italianer 1990, Jacquemin & Sapir 1989, Pintado m.fl. 
1988. Mer specifikt för Sverige: Abrams m.fl. 1990, Bonnedahl 1993, Flam & Horn 1990, Lundberg 
1990(a), Soll 1994:6, Närings- och handelsdepartementet 1997, Utrikesdepartementets handelsavdel
ning 1991(a) och 1993. Företagsstrategiskt inriktade arbeten: Harris 1996, Lynch 1990; Ohlsson 1989. 
Teoretiska arbeten: Balassa 1962, Molle 1990, Tinbergen 1965. 
66 EG art. 2; Henrekson m.fl. 1995. 
67 Soil 1994:6; Kokko 1994; Sapir 1994. I Västeuropas öppna ekonomier kan dock andra faktorer 
(inklusive framgången för ekonomisk politik i övrigt) vara helt avgörande för nivån på efterfrågan. Både 
frihandelsavtalet mellan EG och EFTA 1972 och vitboksprogrammet (enhetsakten) 1987 följdes a v 
relativt svag konjunktur i Europa (Korpi 1991, s102 och Bergman m.fl. 1991, s107). 
68 Investeringsflödena har en viktig del i detta. En behandling av komplexiteten bakom investeringarnas 
riktningar och storlek ges av Kokko ( 1994), medan huvudbetänkandet i Soll 1994:6 slog fast att in
vesteringarna till Sverige skulle öka genom ett EU-medlemskap. 
69 The Economist 1998. 
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vesteringar. Den inre marknaden har sannolikt haft en mindre direkt bety
delse för detta men verkar indirekt genom stimulerandet av handel och 
etableringar. 

(5) Personal. Liksom vad gäller kapital har integrationsåtgärderna för indi
vider, i jämförelse med varor, inte varit särskilt långtgående. Som arbets
kraft är människor dessutom relativt lågrörliga, undantaget vissa kategori
er och förhållanden70. I en allt mer internationell miljö, där människor på
verkas att se möjligheter i andra länder, kan dock underlättandet av ar
betskraftens rörlighet få betydelse för företags verksamhet - särskilt på 
något längre sikt. 

(6) Infrastruktur Tillgången och kvaliteten på transportleder och annan in
frastruktur kan påverkas direkt genom projekt stödda eller initierade av 
EU. De stora konsekvenserna torde dock vara indirekta genom det 'val' av 
centrala regioner som sker genom tillväxt, strukturomvandling och nya af
färsmöjligheter. Detta styr infrastrukturinvesteringar men leder även till en 
ökad belastning av transportleder och miljö. 

(7) Regionala konsekvenser. Allmänt gäller att effekter av de slag som 
nämnts inte kan vara likadana eller lika stora över hela avtalsområdet. 
Vissa regioner attraherar mer ekonomisk aktivitet än andra, och effekter 
som för hela avtalsområdet bedöms vara positiva (negativa) kan för som
liga regioner/lokaliseringar vara negativa (positiva)71. 

(8) Sektoriella konsekvenser. Ökad rörlighet ger snabbare strukturom
vandling. Liksom regionala konsekvenser kan effekterna för en sektor bli 
positiva (exempelvis lägre kostnader och enklare administrativa procedu
rer) medan konsekvensen för andra sektorer, inte minst de som initiait 
skyddades från konkurrens från andra IM-producenter, kan bli negativa. 

(9) Regler och administrativa procedurer. Även förändringar som i huvud
sak är av administrativ natur har betydelse för många företag. Sådana kan 
gälla juridiska och politiska ramar (regler, institutioner och processer), 
provning och certifiering av produkter eller nya formulär och adresser. På 
kort sikt krävs inlärning och omställning till nya förhållanden. 

En utförligare redogörelse av integrationsåtgärder samt förväntade och bedömda 
effekter ges i kapitel 6 respektive 7. Konsekvenser har även undersökts empiriskt, 
vilket redovisas i kapitel 8 och 11. 

För att ge ett sammantaget intryck av vad ett svenskt medlemskap i EU skulle inne
bära uppdrogs en samhällsekonomisk konsekvensanalys åt finansdepartementet 
199372. Delundersökningarna spände över områden som tekopolitik, direktinveste
ringar och arbetsmarknad. Ändå ingick ingen undersökning som tangerade inrikt

70 Vissa grupper högutbildade och ungdomar ä r mer rörliga (Borgegård 1991). Stora skillnader i a r
betskraftefterfrågan och inkomst, eller en nationell kris av något slag, har också visat sig kunna leda till 
större omflyttningar. De n stora europeiska utvandringen under decennierna kring föregående sekel
skifte var en unik process (Livi-Bacci 1992, s123f.). 
71 Mine 1992, s147-152; ENSR 1997, S150-151; Andersson m.fl. 1991. 
72 Soll 1994:6. För kritiska analyser, se Kokko 1994, Lundborg 1994 och Sapir 1994. 
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ningen på detta arbete73. En anledning till detta är att huvuddelen av det ekonomiska 
samarbetet och dess konsekvenser för Sveriges del inte hör samman med EU-
medlemsskapet. Här avses konsekvenser som kan hänföras till 'objektiva' skillnader 
mellan de olika institutionella alternativen; föreställningar om skillnader kan givetvis 
ge upphov till ytterligare effekter. 

Visserligen ingick ett framtida EMU i Sveriges medlemsvillkor - förutsatt att Sverige 
uppfyllde de s.k. konvergenskriterierna (trots politiska uttalanden om motsatsen)74. 
Detta steg, sannolikt med mycket betydande ekonomiska konsekvenser, var dock 
inte aktuellt direkt. Det visade sig också senare, i gemenskapsproceduren med for
mellt avslut i maj 1998, att Sverige 'undslapp' EMU75. 

Det hittills största ekonomiska integrationssteget togs 1/1 94 då Sverige i och med 
EES-avtalet formellt kom att omfattas av den inre marknadens regelverk76. De största 
förändringarna som följde av EU-medlemskapet ett år senare gällde jordbruksområ
det (vilket i budgetandel och regleringens omfattning är det största samarbetsområ
det), deltagande i de s.k. strukturfonderna samt institutionella frågor (medlemskapet 
gav ett fullvärdigt svenskt deltagande i institutionerna och motsvarande överlåtande 
av nationellt beslutsfattande till dessa)77. 

Stödåtgärder för mindre företag, vilket ryms under strukturfonderna, är ibland föran
ledda av integrationens effekter och kan vara kompatibla med de allmänna integra
tionsmålen. I detta arbete antas dock något av ett avregleringsperspektiv, med en 
avgränsning från stödinsatser av olika slag. Den principiella skillnaden mellan integ
rationsåtgärder och kompensatoriska åtgärder (stöd och transfereringar av olika 
slag) är ett motiv för avgränsningen medan ett annat är bedömningen att konsekven
serna av de förra totalt sett är betydligt större78. Den andel av EU:s budgetmedel 
som riktas till företag i Sverige ärf.ö. försvinnande liten79. 

Tillbaka till jämförelsen mellan EES och EU kan de institutionella skillnaderna för
väntas ge medlemskapet en större stabilitet. När detta anförs som en fördel för före
tagandet anförs dock också att denna stabilitet är värd en mångfaldigt högre 'del-

73 Den inre marknadens konsekvenser behandlades på ett fåtal sidor i huvudbetänkandet. 
74 "Gemenskapen skall ha till u ppgift att genom att upprätta en gemen sam marknad och en ekonomisk 
och monetär union..." (art. 2 EG). Ett inträde i EMU ska ske efter ett beslut av rådet med kvalificerad 
majoritet, baserat på kommissionens rekommendation efter att de s.k. konvergenskriterierna har upp
fyllts (art. 121.4 EU (tidigare art. 109j.4); art. 104 EG (tid. 104c); Protocol on the Excessive Deficit Pro
cedure] Protocol on the Convergence Criteria referred to in Article 10 9j of the Treaty establishing the 
European Community). Enligt bl.a. Allgårdh & Norberg är fördraget tydligt på denna punkt (1995, 
s329). Regeringens unilateral uttalande om ett självständigt svenskt riksdagsbeslut i frågan bör såle
des inte tillmätas någon juridisk betydelse men väl en politisk sådan. 
75 För att inte skapa problem, både för den svenska regeringen och för EU, anfördes d å att ett av kon
vergenskriterierna inte hade uppfyllts. 
76 Utrikesdepartementets handelsavdelning 1992 (a-c). 
77 Fritz & Hettne (1994) nämner även tillkommande regler inom skatteområdet. För överlämnandet av 
beslutanderätt till gemenskapen, se proposition 1993/94:114 samt 1994/95:19. I EU:s budget för 199 9 
på 96.929 mEur utgörs 82,7% av utgifter för jordbru k, fiske och regionalpolitik (European Commission 
1999). 
78 Frågan är dock komplex. Avvecklingen av stöd samt harmonisering av stöd kan s ägas rymmas un
der integrationens principer. Dessutom kan givetvis förändringar i stöd vara strategiskt avgörande så
väl för enskilda företag som för kategorier av företag och för vissa lokaliseringar. Integrationens prin
ciper behandlas utförligt senare i arbetet. 
79 Europeiska kommissionen 1998(b). 
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tagaravgift' för staten80. Medan konkreta effekter från en eventuellt större institutionell 
stabilitet bör vara svårpåvisbara är psykologiska effekter av ett fastare arrangemang 
sannolika. Detta förstärks av att aktörer som Industriförbundet och flertalet riksdags
partier starkt har framhållit skillnader mellan de två arrangemangen81. Detta kan på
verka företagares beslut och attityder i förhållande till aktiviteter inom den inre mark
naden. Uppfattade möjligheter och problem är dock i hög grad är företags-, situa
tions- och personspecifika medan ambitionen i detta arbete är att kartlägga yttre all
männa förhållanden. Psykologiska faktorer kan emellertid även vara av relativt all
mänt slag, vilket behandlas i avsnitt 5C. 

Med den frågeställning som behandlas i detta arbete är deltagandet i EU:s tullunion 
den största skillnaden i jämförelse med EES-avtalet. I och med att alla yttre gräns
hinder är formellt identiska runt EU och handelspolitiken i huvudsak sköts av EU in
nebar inträdet i tullunionen vissa förändringar i handelshinder gentemot tredje land82. 
Detta gör att ursprungsregler inte längre behöver tillämpas när en vara importeras 
från tredje land för att sedan föras vidare till ett annat land inom tullunionen. 

Trots de relativt begränsade substantiella skillnaderna mellan EES och EU (frånsett 
jordbruk, beslutsfattande och budget) presenterades positiva ekonomiska effekter i 
den officiella konsekvensutredningen av ett svenskt medlemskap i EU83. Dessa ut
gjorde dock enligt Nordbankens chefsekonom Nils Lundgren endast "en tumme som 
är mycket omstridd bland professionella nationalekonomer" och han konstaterade att 
utredningen: 

"...inte på något vetenskapligt övertygande sätt har lyckats visa att det skulle vara 
särskilt viktigt från ekonomisk synpunkt att välja medlemskap i stället for att nöja 
sig med EES-avtal."84 

Ett strategiperspektiv på den inre marknadens konsekvenser. 
Strategi relaterar företaget till omgivningen. 

Som artikel 2 EG anger är ett huvudsakligt syfte med gemenskapen att etablera en 
gemensam marknad85. Genom åtgärderna som i fördragets terminologi syftar till 
ökad rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital påverkas många företags 
verksamhetsförutsättningar. Genomgången ovan indikerade också att den inre 
marknaden har sådana konsekvenser att de är eller kan vara strategiska för en inte 
försumbar andel av företagen i exempelvis Sverige. Detta är ett huvudsakligt motiv 
för arbetet. Hur omfattande konsekvenserna är beror förstås på sådant som defini

80 Se Blomström & Lipsey 1994. Sveriges beräknade årliga budgetåtagande i EES beräknades till 250 
Mkr per år, varav huvuddelen gällde lån till EU:s fattigare medlemsstater (Utrikesdepartementets han
delsavdelning 1992(a), s154-155). Bruttobidraget till EU:s budgetär nära 100 gånger högre. 
81 Medlemskapet som osäkerhetsreducerare: Kokko 1994, s15. Det politiska ledarskiktets vilja av
speglas bl.a. i de mycket EU-positiva broschyrer som delades ut till medborgarna: "EU-avtalet" 
(Utrikesdepartementet, handelsavdelningen 1994) samt "Ja eller nej" (Statsrådsberedningen 1994). 
82 EU:s befogenheter inom handelspolitik ges särskilt av art. 133 EG (tidigare art. 11 3). EU:s handels
politik behandlas bl.a. av Allgårdh & Norberg 1995, s467f., Evans 1994, s247f. och Pelkm ans 1997, 
s206f. 
83 SoU 1994:6. 
84 Slutord i en skrift om EU:s konsekvenser för de nordiska länderna: Lundgren 199 4, s116 och 1 17. 
Andra jämförelser mellan EES och EU: Bonnedahl 1993, Evans 1994, Haaland 1994, Hettne 1994 
samt Fritz & Hettne 1994. 
85 Den gemensamma marknaden är i sin tur ett huvudsakligt medel för att uppnå mål av välfärdstyp. 
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tionen av strategisk samt vilka företag och vilken tidsperiod som avses. I detta avsnitt 
ska användningen av strategibegreppet introduceras. 

Den ekonomiska integrationen kan sägas ske på en förutsättningsnivå för företaget -
ibland liktydigt med omgivningen eller handlingsmiljön86. Effekterna utgår därifrån 
men kan manifesteras både i omgivningen (exempelvis som en förändring i regelverk 
eller efterfrågan) och i företaget (som förändringar i produktion, kostnader, administ
rativa rutiner o.s.v.). Utöver det faktum att integrationsprocessen är mycket komplex 
försvåras en helhetsbild över möjliga förändringar i företags förutsättningar av att 
flertalet studier av ekonomisk integration har andra perspektiv än sammanhållet fö
retagsstrategiska. Med detta arbete avses att ge en mer sammantagen bild av den 
inre marknadens strategiska konsekvenser för de tillverkande mindre företagen. Re
lationen mellan omgivning och företag är således central i studien, och strategireso
nemang används för att beskriva och utveckla denna relation. Utöver att strategiom
rådet möjliggör mötet mellan omgivning och företag låter det inre marknadseffekter 
beskrivas i för företag relevanta termer utan att förloras i verksamhetsdetaljer. 

Den för företaget strategiskt betydelsefulla omgivningen motsvarar på en generell 
nivå Dills "task environment", vilken kan beskrivas som bestående av bl.a. kunder, 
leverantörer, konkurrenter samt myndigheter och organisationer med reglerande 
funktioner87. I avhandlingen beaktas kunder, konkurrenter m.fl. endast med avseen
de på förändringar som kan tillskrivas den inre marknaden. Ur företagets synvinkel 
ska detta arbete därför ses som en partiell strategisk analys; åtskilliga faktorer som 
är strategiskt viktiga behandlas således inte. Detta illustreras i följande figur, där en
dast direkta eller indirekta IM-effekter beaktas (de senare går via någon aktör i upp
giftsmiljön). 

Figur 1-3: Den inre marknaden och företagets strategiska omgivningas. 

konkurrenter 

kunder 

/ leverantörer 
myndigheter/ 
organisationer företag 

Den specifika användningen av strateqibeareppet. 

I arbetet används "strategi" i några olika bemärkelser varav tre är särskilt framträ
dande. För det första utgör arbetet en utredning av den inre marknadens konsek

86 Detta är både en observation och ett perspektivval. 
87 Dill 1958. Se även d'Amboise & Muldowney 1988, s227. Denna omgivning utgör en del av Pet-
tigrews 'yttre kontext' ("economic, social, political and sectoral environment"', 1995/1990, s92). 
38 Figurens fyra aktörskategorier (utöve r fokusföretaget) är de omgivningsfaktorer som Dill (1958, 
s424) fann ha störst betydelse för en organisations autonomi i sin studie. 
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venser i relativt generella termer. Dessa konsekvenser, eller omgivningsförändringar, 
ska vara "strategiska effekter" för företag. Antaganden om mer eller mindre rimliga 
bemötanden ryms till viss del i kunskapen om effekter, och en behandling av strate
giska bemötanden är också en logisk följd av kunskap om sådana effekter. Behand
lingen av bemötanden ska ses i detta ljus, d.v.s. som en följd av den relativt nog
granna analys av effekter som gjorts. 

Den tredje huvudbetydelsen av strategibegreppet kan ses som en länk mellan ef
fekter, vilka sker i eller utgår från företags omgivning, och bemötanden, som sker i 
eller utgår från enskilda företag. Länken utgörs av strategiska positioner, verksam
hetsbeskrivningar som bedöms ha betydande relevans för stora grupper av mindre 
tillverkande företag. Positionerna utgår både från strategiska verksamhetstermer och 
från dimensioner för påverkan av integrationen, d.v.s. både från företaget och från 
omgivningen. Anspråket med positionsbeskrivningarna är att de ska bidra till att ge 
en relevant (delsyfte 2) och användbar (delsyfte 3) a llmän beskrivning av företags
strategiska effekter från ekonomisk integration. 

Till strategiområdet hör en rad problem som bl.a. hänger samman med synen på 
människans/företagets handlingsutrymme samt omgivningens komplexitet och för
änderlighet. Detta har också bidragit till uppkomsten av olika skolor inom strategi
forskningen och behandlas tillsammans med andra strategifrågor i kapitel 9 och 10. I 
de avslutande kapitlen förs diskussioner vidare som gäller effekternas typ och vilka 
företag (strategiska positioner) som möter effekter. Innan studiens syfte samt vägen 
att uppnå detsamma utvecklas i kapitel 2 följer en kort redogörelse för integrationens 
betydelse för mindre tillverkande företag; också ett huvudsakligt motiv för studien. 

Integrationen och mindre tillverkande företag. 
Urval och definitioner. 

I detta avsnitt behandlas ansatsens tredje del, vad som avses med "mindre" och 
med "tillverkande" företag samt motiv för att studera sådana i en integrationskon
text89. När det gäller vilken typ av företag som arbetet avser är de empiriska av-
gränsningarna smalare än de teoretiska, varför de förra i vissa avseenden blir de 
avgörande. För urvalet till de empiriska undersökningarna har utöver ett storleks- och 
ett branschkriterium (d.v.s. de som framgår av arbetets titel) ett geografiskt urval
skriterium använts, gällande företags lokalisering. Dessa behandlas i kapitel 4. 

Problem som kan diskuteras i detta sammanhang gäller dels själva valet av teoretis
ka och empiriska undersökningsobjekt och därefter hur avgränsningarna, särskilt 
operationaliseringen mot empirisk undersökning eller analys, ska göras. Det förra hör 
ihop med syftet och syftets relevans: Är det någon mening att undersöka integratio
nens konsekvenser för mindre tillverkande företag? Valet hör även samman med 
huruvida de entiteter som ska undersökas över huvud taget finns - i en för forsk
ningsfrågan relevant mening - samt huruvida dessa i sådana fall låter sig undersö
kas. De senare två frågorna leder över till problemen kring hur avgränsningarna ska 
göras: Vad är ett mindre företag? Är de enheter i verkligheten som täcks av opera-
tionaliseringarna relevanta för de teoretiska utsagorna? (är teorier och resonemang 
kring "mindre företag" relevanta för, i detta fall, företag med 10-199 anställda?). 

89 De motiv som har angivits för att betrakta den inre m arknaden och dess företagsstrategiska effekter 
anses dock ha självständiga värden. 
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I detta avsnitt förs främst argument för de valda undersökningsobjekten. En explicit 
bedömning av andra gränsdragningar än till storlek och bransch, som i många fall är 
relevanta, görs ej. När det gäller avgränsningar och operationaliseringar samt hur 
avvikelserna mellan verkliga förhållanden och de begreppsliga definitionerna/av-
gränsningarna ser ut är resonemangen mer begränsade. 

Avqränsninqens relevans för forskningsfrågan. 

Är det då relevant att studera strategiska effekter av integrationen för mindre tillver
kande företag? Detta gäller således huruvida avgränsningen är relevant för forsk
ningsfrågan. I det följande anförs fyra grupper av motiv för studiet av mindre tillver
kande företag och integrationens strategiska effekter för dessa. Motiven bildar en 
hierarki och gäller: (1) Att mindre företag och tillverkande företag överhuvud taget är 
av intresse, (2) att denna kategori påverkas av den inre marknaden, (3) att konsek
venser för denna kategori kan förväntas avvika på något signifikant sätt från konsek
venser för andra kategorier, samt (4) att ett behov av ytterligare studier kan påvisas. 

(1) Att mindre företag och tillverkande företag är intressanta studieobjekt 

För att motivera fokuseringen på mindre tillverkande företag bör dessa till att börja 
med vara av intresse i allmänhet; detta för att specifik kunskap om företagens situa
tion ska vara intressant90. Ett traditionellt sätt att visa varför mindre företag är intres
santa är att påvisa gruppens betydelse för ekonomin och samhällsutvecklingen. Det 
brukar sägas att små samt nystartade företag står för en betydande andel av de nya 
jobben och den nödvändiga strukturomvandlingen91. Det första beror delvis på att 
mindre företag (i allmänhet) är mer arbetsintensiva och att de (när argumentet utgår 
från data för hela näringslivet) i högre grad är verksamma i tjänstesektorer (vilka i 
allmänhet är mer arbetsintensiva än tillverkningsindustrin). Med avseende på mindre 
företags bidrag till strukturomvandlingen måste nya verksamheter ofta starta i liten 
skala, och den anpassningsbarhet och sårbarhet som många mindre verksamheter 
uppvisar blir till samhällsekonomisk flexibilitet. Under senare år har f.ö. de mindre 
företagens betydelse understrukits från EU:s sida92. 

Mycket av denna argumentation gäller dock de minsta företagen, som inte har un
dersökts empiriskt i detta arbete. Ett motiv till att de allra minsta företagen (färre än 
tio anställda) har exkluderats är att det bland dem finns många med en mycket be
gränsad verksamhet, såväl i termer av produktion/omsättning som geografi (kunder), 
och för vilka internationaliseringsfrågor har mindre relevans. Den övervägande an
delen företag i Sverige är ensamföretag där större strategiska förändringar (av de 
slag denna studie behandlar) bedöms vara varken intressanta eller möjliga i många 
fall. Även för kategorin nystartade företag är den strategiska problembilden vanligtvis 
något speciell. Att ett företag har minst 10 anställda används i sammanhanget som 
indikator på att initiala problem inte längre dominerar, att avsättning finns för produk

90 Detta gäller både intresse från andra än personer i de berörda företagen och möjligheten att kunskap 
ska kunna föras tillbaka till företagen. 
91 KOM(95) 502 slutlig; European Commission 1993; Johannisson & Lindmark 1 996; OECD 1997(e), 
s7-8. Tillväxten inom industrin under mitten av 90-talet ka n dock hänföras till exp ortsektorn, och främst 
till ett begränsat antal stora koncerner inom ett fåtal branscher (Dicander 1997, s42). Skapande av 
arbetstillfällen och företagsstorlek diskuteras även i ENSR:s årsrapporter (se t.ex. ENSR 1997). 
92 European Commission 19 94(a) s xxii; Europeiska gemenskapernas kommission 1995 ; KOM(96) 98 
slutlig. 
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tionen och att det är mera sannolikt att företaget på något sätt är berört av integra
tionsåtgärder93. 

Mindre företag är intressanta också för att de ofta har vissa avvikande egenskaper 
och förutsättningar. Motiven att driva verksamheten kan vara annorlunda och företa
get har ofta ett beroende till enstaka personer och kompetenser samt starka kopp
lingar till bygden94. Andra skillnader mellan större och mindre företag indikeras ge
nom strukturdata över den svenska industrin: De små och medelstora familjeföreta
gen (SCB:s term; <200 anställda) svarade 1993 för 30% av sysselsättningen, 25% 
av förädlingsvärdet, 21% av de materiella bruttoinvesteringarna, 9% av exporten och 
1% av FoU-utgifterna95. Problem som av NUTEK förknippas med små företag gäller 
bl.a. kapitalförsörjning, små FoU-satsningar, begränsad utbildning på ledningsnivå 
och "begränsad förmåga till utblick och framförhållning"96. Europeisk statistik visar på 
positiva samband mellan företagsstorlek och såväl produktivitet som lönsamhet, och 
som specifika problemområden för mindre företag i ett internationaliseringssamman
hang nämner OECD information, marknadsföring, ledningskompetens och finansie
ring97. 

Huvudmotiven för valet att studera tillverkande företag gäller i första hand integra
tionsåtgärdernas typ och konsekvenser. Den gemensamma marknaden har ända 
sedan Romfördraget primärt handlat om rörlighet för varuhandel. Detta gäller såväl 
initiativ och regelverk som faktiska ekonomiska utbyten98. Många bedömningar pekar 
också på att de största konsekvenserna finns att hämta inom varuhandelssektorerna, 
särskilt genom realiserandet av skalekonomier och ökad internationell konkurrens99. 
Huvuddelen av teorin har f.ö. koncentrerat intresset till effekter för varuproducerande 
verksamhet100. 

Som ett allmänt motiv för att studera denna kategori kan även tillverkningens cent
rala roll i ekonomin ses. En huvuddel av de ekonomiska aktiviteterna klassificeras 
visserligen som tjänster, men många av dessa är rena servicefunktioner till tillverk
ningsindustrin (det kan gälla städning, konsulttjänster, bevakning m.m.) medan andra 
gäller varuhantering i olika skeden av den ofta långa vertikala kedjan. Beroendet är 
förstås ömsesidigt, och varu- och tjänsteverksamhet har i hög grad kommit att 
trancendera varandra101. Ett sätt att beskriva förändringen är att peka på de, i förhål
lande till traditionell verksamhet, ökade 'kunskapsinslagen' i bl.a. produktionen, pro
dukten och i överföringen till kunden. Kunskapen har även förskjutits från det fysiska 

93 Att verksamheten är större kan antas öka sannolikheten för att företaget är eller kan bli utsatt för 
utländsk konkurrens. Företag m ed färre än 10 anställda utgjorde dock hela 84% av det totala antalet 
industriföretag i Sverige 1 995 (SCB, Sveriges statistiska databaser, 1 998). Att även mycket små före
tag dock kan ha en internationell dimension visas bl.a. av Philp (1998) . 
94 Johannisson 1 996; Julien 1993, s158; Strandeil 1997(a), s49. Personberoendet kan bl.a. innebära 
att agerande på olika stimuli inte alltid blir som det förväntas i undersökningar, stödprogram m.m. -
Andra rationaliteter än de (företags-)ekonomiska kan vara styrande för besluten. 
95 SCBjan. 1996, s47. 
96 NUTEK 1992, s7. 
97 ENSR 1997 resp. OECD 1996(b). 
98 Jovanovic 1998(b), s3. Detta visas i avsnitten 6D resp. 6B. 
99 Baldwin 1998/1993; EFTA 1991; Emerson m.fl. 1988; ENSR 1997, s270. 
100 Detta fokus är sannolikt motiverat av konsekvensers omfattning men det kan även ha orsakat att 
konsekvenser för andra sektorer kan ha underskattats. 
101 Dunning 1993, s62-63. 
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kapitalet till det immateriella, varigenom en återgång i detta avseende har skett mot 
förhållanden inom (förindustriell) hantverksproduktion. I den senare jämförelsen är 
det snarare den ökade specialiseringen och mängden nya funktioner och 'behov' 
som markerar skillnader. 

Anledningar till tjänstesektorns växande andel av OECD-ländernas ekonomier (vilka 
internationell integration i första hand berör) är ökningen av konsumtionen (av varor) 
som tillsammans med bl.a. specialisering och stordrift har medfört en ökning av 
transporter, grossist- och detaljistverksamhet samt stödfunktioner (ökad konsumtion, 
specialisering och stordrift är tre resultat som kan förväntas av integration). Den kraf
tigt ökade världshandeln under de senaste decennierna bidrar ytterligare till detta -
även om huvuddelen av denna handel fortfarande gäller vad som klassificeras som 
varor (drygt 4/5 1996102). Det senare kan också användas som motiv för arbetets fo
kus. 

I den tillverkningsindustri som definieras statistiskt och vardagsbegreppsligt är vis
serligen storföretagen i många avseenden dominerande, men mindre tillverkande 
företag har ändå en aktningsvärd betydelse. I Sverige är exempelvis industriföreta
gen med 10-199 anställda drygt tio gånger fler än de företag som har minst 200 an
ställda103. Ett annat sätt att visa på gruppens kvantitativa betydelse är att de företag i 
vilka man svarade på den andra av två enkäter ingående i detta arbete hade nära 
6.000 anställda och omsatte 8 Mdr kr 1995. Betydelsen förstärks när man betraktar 
företagens roller i större system, och då inte endast som underleverantörer eller som 
producenter av mer eller mindre betydelsefulla produkter utan även som raison d'être 
för många tjänstenäringar. Vidare pekar Johannisson på en aspekt som visar att 
skillnaden mellan större och mindre företag vad gäller betydelsen av internationalise
ring kan vara överskattad; medan flertalet avdelningar och anställda i s.k. globala 
företag huvudsakligen är engagerade i interorganisatoriska transaktioner får interna
tionella utbyten direkt betydelse för de flesta funktioner och anställda i ett mindre fö
retag104. 

(2) Att mindre tillverkande företag påverkas av den inre marknaden. 

För att göra avgränsningen till mindre tillverkande företag intressant krävs även att 
integrationseffekter på betydande sätt, aktuellt eller potentiellt, kan tänkas beröra 
företag i denna kategori. Den översiktliga redogörelsen för effekter som gavs tidigare 
bör ha visat att detta är mycket sannolikt. Om företaget betraktas i en enkel flödes
modell (anskaffning-omvandling-avsättning) kan figuren nedan illustrera integration
seffekternas breda förväntade eller potentiella verkan på företaget. Siffrorna avser 
den tidigare gjorda effektbeskrivningen och markerar var i flödet huvudpåverkan kan 
förväntas. 

102 WTO 1997(a). 
103 SCB, Sveriges statistiska databaser, 1998. 
104 Johannisson 199 1, s119. 
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Figur 1-4: Företagets verksamhet och integrationseffekter. 
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För de företag vars verksamhetsförutsättningar förändras genom integrationen ut
manas också styrkor och svagheter. För vissa företag gäller det att materialisera de 
affärsmöjligheter som uppkommer genom att exempelvis kostnader och behovet av 
administrativt arbete i samband med utlandsaffärer minskar. För andra företag bety
der integrationen i huvudsak hot i form av ökad konkurrens, vilket kan innebära att 
verksamhetsinriktningen måste förändras. Till arbeten som på olika sätt har belyst 
den inre marknadens betydelse för företag och indikerat relativt omfattande konsek
venser för industrin, inbegripet mindre företag, hör Cappelin 1989, Checchini m.fl. 
1989, ENSR 1997, Johanson & Mattsson 1991, Lynch 1990 och Ohlsson 1989. 

(3) Att mindre tillverkande företag kan komma att möta särskilda konsekvenser 

Den inre marknadens företagsstrategiska konsekvenser betraktas visserligen som 
intressanta i sig, men ansträngningen att motivera fokuseringen av mindre tillverkan
de företag bygger på antaganden om att resultat från en undersökning inriktad mot 
dessa kan avvika från en undersökning av andra grupper av företag105. Detta bör 
därför göras sannolikt. Att konsekvenserna delvis kan förväntas vara annorlunda för 
mindre företag bygger för det första på de särskilda egenskaper och förutsättningar 
som de ofta uppvisar. Detta kan påverka möjligheten att bemöta hot och materialise
ra möjligheter. Man kan bl.a. hävda att mindre företag, ofta synonymt med resurs
svaga företag, i många fall är mer sårbara, eftersom kapaciteten att upptäcka, analy
sera och svara på miljöförändringar är i många fall lägre: "Given its limited financial 
and human resources, it spends more time adjusting to turbulence than predicting 
and controlling it"106. 

Detta gör att såväl möjligheterna till, som valet av, agerande i frågor kring mark-
nadspositionering och konkurrensstrategi påverkas. Andra resursrelaterade aspekter 
som anknyter till detta är att informationshantering och teknologisk innovation tende
rar att bli väsentligare för företags konkurrenskraft. Detta kan sätta större företag i en 
fördelaktigare sits. Informationshanteringens betydelse ställer större krav på kapaci-
teter för detta och stora företag svarar för en oproportionerligt hög andel av de FoU-

105 Det finns något olika skäl för avgränsningen till mindre företag respektive avgränsningen till tillver
kande företag. Den förra bygger på hypoteser om skilda effekter för mindre företag, medan avgräns
ningen till tillverkande företag delvis ä r av praktisk natur, delvis baseras på att integration och åtgär
derna för integration ser olika ut för varor och tjänster. 
106 d'Amboise & Muldowney, 1988, s227. 
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satsningar som görs. Enligt de definitioner som används av UNCTAD uppskattas de 
transnationella företagen svara för tre fjärdedelar av världens civila Foil107. I Sverige 
uppskattades att de största internationella industrikoncernerna, 4% av industriföreta
gen 1993, med 57% av antalet anställda, svarade för 96% av industrins satsningar 
på forskning och teknisk utveckling108. 

För det andra finns det både integrationsåtgärder och effekter som kan antas vara 
speciella för mindre företag och för tillverkande företag. Då integrationen innebär ett 
reducerande eller avvecklande av vissa typer av ekonomiska gränser är sådant som 
företagets internationella konkurrenskraft, utlandsverksamhet och utsatthet för ut
ländsk konkurrens av särskilt intresse. En inte alltför djärv hypotes är här att storle
ken har betydelse109. Flertalet av de största industriföretagen i Sverige har en mycket 
stor internationell erfarenhet. Ett mått på detta är andelen anställda utomlands - som 
för de 80 största koncernerna ökade från 42% 1979 till 60% 1995110. I många mindre 
företag kan däremot bristande erfarenhet och resurssituationen påverka hanteringen 
av sådant som avstånd, språk, kultur och administrativa skillnader. I vissa fall kan 
förändringarna innebära väsentliga sänkningar av trösklar för resurssvaga företag 
som därmed får möjlighet att agera på nya marknader. 

Emellertid kan även, eller i andra fall, mycket stora (enhetliga) marknader öppnas 
vilket ger möjligheter som endast kan materialiseras av resursstarka företag. I en 
NUTEK-rapport 1997 hävdar Eriksson att de multinationella företagen, vilka främst är 
större företag, 7 kraft av sin ofta höga tekniska och organisatoriska kompetens, i all
mänhet är effektivare och deras produktion mer avancerad än hemmabaserade fö
retags...1,111 Detta antyder att vissa aspekter av integrationsprojektet kan underlätta 
för stora företag. Sådana exempel är reglerna kring offentlig upphandling (vilka leder 
till större volymer) och ökade möjligheter att utnyttja skalfördelar. Många större före
tag har dessutom under en längre tid bedrivit en avancerad internationalisering och 
befinner sig i 'integrationsfronten', antingen genom att bestämma innehåll och om
fattning i marknadernas integration (genom produktstandarder, distributionsavtal 
etc.) eller genom att vara de som först utnyttjar givna möjligheter (exempelvis libera-
liserade regler för kapitalrörelser eller utländskt ägande). 

Man kan även finna stöd från EU för denna problembild. Å ena sidan visas genom 
uttalanden, reglering och annat agerande att rörelsen mot större företag och mark
nadsandelar till stor del är önskad112. Å andra sidan har oro uttalats för att den inre 
marknaden i alltför hög grad gynnar stora företag, och stödprogram har därför an
passats med avsikt att förbättra småföretags situation i den inre marknaden113. I un

107 UNCTAD 1996(a), kapitel 1, punkt 62 och 70. 
108 Stränden 1997(a), s50. 
109 Se exempelvis Welch & Loustarinen 1988, ENSR 1997, s60 och Närings- och handelsdepartemen
tet 1997. 
110 Strandell 1997(a), s47. 
111 Eriksson 1997, s26-27. Se även Grote 1992, s119. 
112 Idén om europeisk konkurrenskraft (European Commission 19 94(c)) är ett uppenbart exempel me
dan tillämpningen av reglerna om sammanslagningar (se avsnitt 6D) kan ses som ett implicit fall. 
113 Se exempelvis KOM(95) 362 slutlig, Commission européenne 1994 och Europeiska kommissionen 
1998(b). 
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dersökningar initierade av kommissionen var f.ö. ett av resultaten att stora koncerner 
gynnades i jämförelse med mindre företag114. 

Valet att behandla tillverkande företag i detta arbete motiveras bl.a. av att färdigvaror 
har en särställning i den inre marknadens regelverk. Till stor del beror detta på att 
regler och restriktioner kring produktutformning och varuhandel har varit betydande 
inslag i den ekonomiska segregeringen av Europa sedan samarbetet inleddes115. Det 
beror även på ekonomins tyngd inom samarbetet, handelns avgörande betydelse i 
internationell ekonomi och att en huvuddel av handeln består av varor från tillverk
ningsindustrin. Dessutom ökar i princip möjliga och faktiska handelshinder med gra
den av bearbetning - varför industrivaror i sammanhanget är mer intressanta än ex
empelvis råvaror. 

Möjligheterna till reglering, men även på andra sätt uppkomna begränsningar av rör
ligheten, är således ofta stora för industrivaror. I enlighet med detta är också en stor 
andel av de konkurrenshinder som kvarstår inom IM s.k. tekniska handelshinder116. 
Något som förstärker intresset för tillverkningsindustrin och dess varor är att en ny 
modell för harmonisering utvecklades kring denna typ av hinder (vilken redovisas 
relativt utförligt i kapitel 6)117. Ett avslutade motiv är att tillverkningsindustrin delvis 
består av relativt gamla verksamheter med gamla strukturer. Detta kan innebära att 
konsekvenserna blir större än för nya typer av verksamheter som växer upp under 
nya förutsättningar118. 

(4) Att det föreligger ett behov av forskning. 

Den fjärde gruppen av motiv för valet av den kategori företag som fokuseras bygger 
på de tre övriga, vilka indikerar ett behov av forskning om det inte redan är tillfreds
ställt. Med tidigare redovisade argument i minne finns det ytterligare några bevekel-
segrunder för att bedöma området som otillräckligt utforskat. En är att relativt få in
tegrationsstudier har ett företagsperspektiv. Detta illustreras i tabell 1-1 där huvudre
sultat från en artikelsökning som gjordes i Social Science Citation Index (SSCI) pre
senteras119. Sökningen riktades mot de nyckelord som anges för varje artikel, och ett 
antal olika och relativt ämnesneutrala begreppskombinationer användes för att finna 
artiklar som från något perspektiv behandlade integrationsområdet. I följande tabell 
redovisas det antal artiklar som sökningen gav, fördelade på ämnesområden med 
utgångspunkt från den tidskriftskategori som angavs i SSCI (vissa tidskrifters inrikt
ning beskrivs med flera kategorier, exempelvis "economics & management"). 

114 Monti 1997, s17; ENSR 1997. 
115 Kommissionen nämner också att inre marknadsprogrammet har varit mycket svårare att genomföra 
för tjänster (Monti 1997, s19). 
116 European Commission 1996(a), s18f. 
117 COM(85) 19 final. 
118 Jmf resonemang i Boter & Holmqvist 1996. 
119 SSCI förtecknar artiklar ur mer 1500 samhällsvetenskapliga tidskrifter, bl.a. Academy of Manage
ment Review, Harvard Business Review, Journal of International Business Studies, Journal of Ma na
gement Studies, Small Business Economics och Strategic Management Journal. 

26 



EN FÖRETAGSSTRATEGISK ANALYS AV EUROPAS INRE MARKNAD 

Tabell 1-1 : Ämnesvis indelning av artiklar om europeisk ekonomisk 
integration 1995-1998 funna i SSCI utifrån nyckelord120. 

Inriktning på den tidskrift 
där artikeln publicerades 

antal artiklar 
i resp. kategori 

andel av tot. 
ant. artiklar (%) 

Statsvetenskap (Political science, International re
lations, public administration) 

51 38,6 

Nationalekonomi (Economics) 46 34,8 
Företagsekonomi (Business & Management) 14 10,6 
Juridik (Law, Legal medicine, Legal philosophy) 11 8,3 
Geografi (Geography) 9 6,8 
Övriga 1 (Area studies, Environmental studies, 
Planning & development, Urban studies) 

18 13,6 

Övriga 2 17 12,9 
Totalt antal kategorier 166 -

Totalt antal artiklar 132 -

Förutsatt att söktermerna gav en rimlig avspegling av integrationsforskningen domi
neras denna således av statsvetenskapliga och nationalekonomiska arbeten. Detta 
kan bidra till att göra detta arbetes inriktning potentiellt intressant, såväl empiriskt 
som teoretiskt. En granskning av sammanfattningarna av de 14 artiklar som i SSCI-
sökningen befanns ha en företagsekonomisk inriktning kan användas till att förstärka 
detta argument men visar också att klassificeringen ovan inte på något vis är ex
akt121. Sex av de 14 artiklarna bör knappast betecknas företagsekonomiska - marke
rade med en asterisk i tabellen nedan. Orsaken står huvudsakligen att finna i klassi
ficeringen av Journal of Common Market Studies, vilken i första hand är en statsve
tenskaplig tidskrift. 

120 Sökningen gjordes via BIBSY S på internet i mars 1 999 (http://igate.bibsys.no/) och riktades mot de 
angivna nyckelorden för respektive artikel. Följande begreppskombinationer an vändes i sökningen: 
Economic integration, regional integration, single market, internal market, common market, european 
community samt någon av förkortningarna EU, EC eller EEA (som nyckelord) tillsammans med market 
eller integration som s.k. fritext (d.v.s. från titel, sammanfattning eller nyckelord). Träffar som motsva
rades av annat än artiklar samt artiklar som vid e n granskning av sammanfattningen (abstract) och 
nyckelord bedömdes behandla något annat än vad som avsågs med sökningen räknades bort. E n 
artikel från en tidskrift inriktad mot exempelvis "international relations & business" redovisas bå de i 
statsvetenskap och företagsekonomi. Artiklar som träffades flera gånger räknas endast en gång i ta
bellen. 
121 Klassifikationerna gäller tidskrifterna och kan gälla fler än ett ämnesområde. 
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Tabell 1-2: Företagsekonomiska artiklar om europeisk ekonomisk integration 
1995-1998 funna i SSCI. 

Inriktning och namn på den tidskrift 
där artikeln publicerades 

antal 
art. 

Respektive artikels innehåll 
(från titel eller sammanfattning) 

International relations + Business 
J. of Common Market Studies 

7 
(7) 

Location of manufacturing industries in the EU International relations + Business 
J. of Common Market Studies 

7 
(7) Analysis of inward FDI flows in the EU 

International relations + Business 
J. of Common Market Studies 

7 
(7) 

'Britain and the negotiation of the EU Treaty 

International relations + Business 
J. of Common Market Studies 

7 
(7) 

'The subsidiarity principle and the court of justice 

International relations + Business 
J. of Common Market Studies 

7 
(7) 

'Political economy considerations on the supply of 
trade protection 

International relations + Business 
J. of Common Market Studies 

7 
(7) 

'State capacity & executive autonomy in Belgium 

International relations + Business 
J. of Common Market Studies 

7 
(7) 

'Liberal intergovernmentalism and integration 
Economics + Management 
Review of Industrial Organization 

2 
(2) 

New company registrations in Ireland Economics + Management 
Review of Industrial Organization 

2 
(2) Interfirm cooperation in EU automobile industry 

Business + Management 
J. of International Business Studies 

1 
(1) 

Outsiders' response to Europe 1992 

Management + Planning & development 
Research Policy 

1 
(1) 

The difficulties in assessing the impact of 
EU framework programmes 

Engineering, Oper, research + Management 
Internat. J. of Technology Management 

1 
0) 

The technological competence of European 
semiconductor producers 

Management + Interdiscipl. soc. sciences 
Group Decision and Negotiation 

1 
0) 

'Negotiating in the European union: Comparing 
perceptions of EU negotiators 

Business, finance + Economics 
J. of Banking & Finance 

1 
(1) 

The effect of mergers & acquisitions on the 
efficiency & profitability of EC credit institutions 

Totalt antal artiklar 14 

En annan bedömning som har använts för att motivera inriktningen på detta arbete 
är att en relativt liten andel av integrationsstudierna med företagsekonomisk inrikt
ning har ett allmänt strategiskt perspektiv och/eller fokus på mindre företag. Gransk
ningen av sammanfattningarna av artiklar i SSCI-sökningen gav ett visst stöd åt 
denna bedömning. Behovet av forskning påverkas även av att området är aktuellt, 
omfattande och föränderligt. Då både företagsekonomisk forskning och forskning om 
handel och integration traditionellt har haft en inriktning mot tillverkningsindustrin 
gäller argumenten här särskilt mindre företag. 

Dessutom har särskilt stora företag med mångnationell aktivitetsbas varit i fokus för 
intresset inom de företagsekonomiska huvudområden som ingår i detta arbete. För 
strategiteorin kan detta exemplifieras med mycket inflytelserika författare som 
Chandler (1962), Ansoff (1965), Porter (1980) och Mintzberg (1994(b)) eller med 
analysmodeller som BCG- och McKinseymatriserna och Porters fem konkurrens
krafter122. Även när industrins internationalisering har behandlats har fokus i stor ut
sträckning varit på stora företag: Vernon (1966), Johanson & Wiedersheim-Paul 
(1975), Dunning (1993) och Bartlett & Ghoshal (1988), samtliga med mycket stor 
betydelse inom området, kan exemplifiera detta123. 

Detta arbete avviker från det redovisade genom att analysen förs ned en nivå från en 
nationalekonomisk/aggregerad analys av ekonomisk integration till konkreta men 
allmänna företagsstrategiska termer. Dessutom behandlas i första hand konsekven

122 För översikter, se Chaffee 1985, Bengtsson & Skärvad 1988, Mintzberg & Quinn 1991 eller Moore, 
J.l. 1992. 
123 För översikter, se Buckley & Ghauri 1993, Daniels & Radebaugh 1992 och Melin 1992. 
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ser för mindre företag - en företagskategori som kan betraktas som något försum
mad och som i sammanhanget av särskilt intresse. Större företag har dessutom ofta 
stora resurser och aktiviteter inriktade mot egna konsekvensanalyser medan sådan 
kapacitet i de mindre företagen vanligtvis är låg124. En undersökning som föregick 
detta arbete, där 104 mindre tillverkande företag ingick, indikerade f.ö. att kunskap, 
förväntningar, och förberedelser i relation till (eventuella) integrationseffekter var på 
en låg nivå. Endast i tretton företag hade den europeiska integrationen initierat nå
gon aktivitet i organisationen 1990125. Innan vissa av dessa argument utvecklas och 
förankras i vetenskapsteoretiska resonemang behandlas arbetets syften och struktur 
relativt utförligt i kapitel 2. 

124 I extremfall har storföretags strategiarbete t.o.m. lett till strategiska forskningsomr åden (PIMS och 
McKinseymatrisen från General Electric. Se bl.a. Bengtsson & Skärvad 1988). 
125 Bonnedahl 1991, s36. 
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2. ARBETETS FRAMVÄXT, HUVUDMOMENT, DELSYFTEN OCH STRUKTUR. 

A. ARBETETS URSPRUNG OCH FRAMVÄXT. 
1990 inleddes ett relativt brett program om EG och småföretags internationalisering 
med en förstudie som innehöll intervjuer i drygt 100 mindre industriföretag runt om i 
Sverige1. Undersökningen, som fortsättningsvis även kommer att betecknas för- eller 
pilotstudien, hade som huvudsyften att nå kunskap om företagens situation med av
seende på förväntade effekter från genomförandet av EG:s inre marknad samt om 
förutsättningar att besvara respektive utnyttja därav uppkomna hot och möjligheter2. 
Programmet begränsades dock snart och splittrades i skilda studier varav en seder
mera kom att resultera i denna avhandling. Förstudien, som avrapporterades 19913, 
har varit av betydelse för utformandet av detta arbete och för att nå kunskap om 
småföretagande och internationalisering men har endast till mindre delar använts 
direkt i denna skrift. 

Inledningsvis, och i linje med det ursprungliga programmets syften, var inriktningen 
(på mitt forskningsarbete) internationalisering, med EG som en extern påverkande 
faktor. Avsikten var bl.a. att studera mindre företags anpassning till den europeiska 
integrationen och hur internationaliseringsprocesser påverkades av EG. Teoretiskt 
var arbetet förankrat i relativt väldefinierade och delvis mycket genomarbetade fält 
(bl.a. bestående av stegteori och nätverksteori4). Det som motiverade arbetets ur
sprungliga inriktning var att internationalisering studerades i den aktuella och sanno
likt betydelsefulla integrationskontexten samt i viss mån att mindre företag var i fo
kus. Dessutom var avsikten att undersöka lokaliseringens betydelse för företagens 
internationella konkurrenskraft i integrationssammanhanget. 

Allteftersom arbetet fortlöpte kom dock internationaliseringsperspektivet att framstå 
som otillfredställande och otillräckligt. En första indikation var den framväxande 
övertygelsen att integration, p.g.a. dess verkan på företags (yttre) förutsättningar, 
skulle studeras med ett mer strukturellt perspektiv medan internationaliseringsteorin 
till övervägande del är processorienterad. Huvudfaktorer bakom denna bedömning 
var geografins, statsgränsers och juridiska ramars centrala betydelse i integra
tionsomvandlingen. Det fanns vidare en känsla av att EG-rätten och den internatio
nella ekonomiska teorin skulle få en relativt stor betydelse. 

Det som något förenklat kan betecknas internationaliseringsperspektivet kvarstod till 
1993 då ett integrationsperspektiv framträdde i samband med skrivandet av två upp
satser: En rapport som behandlade den inre marknadens effekter tillsammans med 
resultat från den första enkäten samt ett konferenspapper5. Anledningar till föränd
ringen var att internationaliseringsområdet kändes som mycket genomlyst när det 
gäller varuproducerande företag, men i högre grad att jag ville behandla den dubbel
riktade internationalisering som integration innebär - att gränserna öppnas åt båda 
hållen vid tillskapandet av en gemensam marknad. Svenska företags ökade möjlig
heter att sälja, köpa eller investera i andra länder inom den gemensamma markna

1 1 04 företagare intervjuades sommaren och hösten 1990. 
2 En programbeskrivning ges i Lindmark 1990. 
3 Bonnedahl 1991. 
4 Dessa områden ingår nu endast till en mindre del i arbetet och behandlas i kapitel 5. 
5 Bonnedahl 1993; Bengtsson & Bonnedahl 1993. 
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den motsvaras ju principiellt av utländska inre marknadsproducenters ökade möjlig
heter att agera i Sverige. Ekonomisk integration hade därmed växt från att utgöra 
internationaliseringens kontext till att vara undersökningens kärna; i stället för att 
studera hur internationaliseringsprocessen påverkades av integration skulle arbetet 
mer komma att handla om integrationens (internationaliserings-)konsekvenser för 
företaget. 

Medan internationaliseringsperspektivet var lämpligt för att behandla de hinder som 
reduceras och de marknadsmöjligheter som ges genom integrationsprocessen be
hövdes något annat för att även kunna behandla motsvarande effekter i den mot
satta riktningen, d.v.s. skydd mot konkurrens respektive ökad konkurrens på hem
mamarknaden. Problematiseringen hade endast förskjutits långsamt och löpande 
medan perspektivbytet däremot innebar en stor teoretisk förändring till innehåll och -
som det uppfattas - komplexitetsgrad. Internationaliseringsteorin behövde komplette
ras eller ersättas med teori som behandlade marknadsintegration. En fast förankring 
i ett relativt väldefinierat teoriområde blev till en kombination av områden från skilda 
dicipliner. Av denna anledning bedömdes att det inte fanns utrymme för samma be
toning av företagens lokaliseringsförutsättningar. 

På en hög beskrivningsnivå är det fem teoretiska och empiriska områden som nu 
ska sammanföras: Integrationsteori, integrationsåtgärder (integrationens empiri), 
strategiteori, internationell företagsekonomisk teori och företagsempiri. Av dessa om
råden har de tre först nämnda särskild betydelse för behandlingen av delsyfte 2 och 
3 (se nedan) medan de två sist nämnda i synnerhet berör behandlingen av delsyfte 
1. Som det framgick i föregående kapitel är det första delsyftet empiriskt medan den 
övriga (och större) delen av arbetet är övervägande teoretisk. 

Kronologi. 
Det perspektivbyte som beskrivits och de undersökningar som har genomförts illust
reras gentemot en tidsaxel i figur 2-1. Undersökningar har dels gjorts av företag (de 
vertikala ellipserna), dels av förändringar i företagens kontext, d.v.s. den inre mark
nadens genomförande och upprätthållande. Genom olika typer av dokumentation 
har i princip integrationsprocessen studerats från 50-talet och framåt6. I första hand 
har den juridiska och institutionella utvecklingen fokuserats, men i viss utsträckning 
har även ekonomisk utveckling, handel och konvergens samt den politiska bakgrun
den studerats. Bland åtgärder som har berört en gemensam marknad har i huvudsak 
sådana som har bedömts medföra direkta konsekvenser för produktion och handel 
med industrivaror studerats. 

Det största intresset har riktats mot den tidsperiod och de dokument som primärt be
rör (det intensifierade) genomförandet av den inre marknaden samt Sveriges anslut
ning därtill. Tidsmässigt innebär detta särskilt från 1985 och framåt, där kommissio
nens dokument COM(85)19 final och COM(85)310 final samt den s.k. Enhetsakten 
(Single European Act, 1987) kan ses som startpunkter. Av allra största betydelse 
från tidpunkter före 1985 är givetvis EEG-fördraget och vissa domstolstolkningar av 
fördragstexten. Seklets senare år kan betraktas som en slutfas på denna intensiva 
integrationsperiod; fokus har alltmer skiftats från förverkligande till fördjupning (mot 

6 Samtal har även förts med personer vid fyra av kommissionens generaldirektorat: DG III (industri), 
DG IV (konkurrens), DGXV (den inre marknaden) och DGXXIII (mindre företag) 
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en ekonomisk och monetär union) och utvidgning (mot nya medlemsstater). I en 
handlingsplan som utarbetades i samband med det s.k. Amsterdamfördraget fast
ställdes f.ö. 1/1 1999 som ett nytt måldatum för den inre marknadens förverkligande7. 
En avtrappning av den omfattande informationsinsamlingen inleddes ungefär i sam
band med kommissionens egen utvärdering av den inre marknaden, avrapporterad i 
en serie dokument 1996-98®. 

I figur 2-1 markeras tre för detta arbetes syfte och genomförande centrala steg i den 
politisk-juridiska processen: Den inre marknadens formella fullbordande 1/1 1993, 
Sveriges anslutning till den inre marknaden genom EES-avtalet 1/1 1994 samt Sve
riges anslutning till EU 1/1 1995. Detta konstituerar en period under vilken en ökad 
integrationsgrad kan förväntas. Två likartade undersökningar genomfördes före re
spektive efter dessa institutionella steg. Den ändrade inriktningen på arbetet har 
dock konsekvenser vid jämförelser mellan enkäterna; redovisningen av enkätsvar 
utgår från den senare enkäten och jämförelser görs i de fall frågorna var desamma 
eller liknande. I följande figur markeras arbetets fortskridande, inklusive den föränd
rade inriktningen, med pilar. 

Figur 2-1 : Arbetets och integrationsprocessens kronologi. 

den politisk-juridiska processen 

IM EES EU 

perspektiv- _y INTEGRATION: N ^ i ' 
skifte - - . , - ' 

INTERNATIONALISERING: 

enkät 1 
förstudie . 

enkät 2 

1991 92 93 94 95 96 97 98 

'före' 'efter" 

B. HUVUDSAKLIGA ARBETSMOMENT, DELSYFTEN OCH DISPOSITION. 
Tre arbetsmoment på väg till huvudsyftet. 
Uppnåendet av studiens huvudsyfte, att nå kunskap om den inre marknadens stra
tegiska konsekvenser för mindre tillverkande företag, kan delas in i tre större delar
beten (a - c). Dessa har till övervägande del genomförts i den kronologi som de 
kommer att presenteras och utgör en slags ryggrad utefter vilka övriga inslag i arbe
tet har utförts. Det första nödvändiga delarbetet innebar att: 

a) kartlägga den inre marknadens innehåll och effekter. 

Denna uppgift innehåller en genomgång av teori som förklarar ekonomisk integra
tion, en genomgång av inre marknadsprojektets innehåll samt (delar av) de två en

7 Europeiska kommissionen 1997(a). I inledningen av kapitel 6 behandlas processen relativt utförligt. 
8 KOM(96) 520 slutlig. 
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kätundersökningar som riktades till företag. Den första, teoretiska, delen av detta 
presenteras i kapitel 5 och 7, den andra delen redogörs för i kapitel 6 medan före-
tagsempirin behandlas i kapitel 8. Redovisningen sker således i arbetets del II. 

Av två perspektiv som arbetet förenar gäller moment a ett yttre, företagets omgiv
ning. Det andra perspektivet motsvaras av ett andra huvudsakligt arbetsmoment, 
vilket ska ge en grund för en företagsbaserad analys av integrationens möjligheter 
och hot. Momentet innebär att: 

b) hitta företagsstrategiska kategorier som är kompatibla med beskriv
ningen av integrationsåtgärder och dito effekter. 

Frånsett en redogörelse för internationaliseringsteori med företagsperspektiv i kapitel 
5 samt enkätuppgifter i kapitel 8 är det främst i arbetets del III som företagsperspek
tivet kommer in och behandlas. Teoretiskt sker det i första hand genom en betraktel
se över strategiteoretiska begrepp och perspektiv i kapitel 9 och 10 där positionsbe
greppet och konkurrensfördelar är centrala. Till detta kommer en redovisning av 
strategirelaterade variabler från enkäterna i kapitel 11. 

Det avslutande steget är en utvidgning av arbetsmoment b och innebär att sam
manföra beskrivningen av integrationseffekter med den företagsstrategiska beskriv
ningen. Avsikten är att möjliggöra en analys där olika strategiska positioner kan re
lateras till integrationsåtgärder och integrationseffekter. Detta arbete görs i de av
slutande kapitlen, i del IV. Arbetsmoment tre, som även beskriver det huvudsakliga 
teoretiska bidraget, innebär följaktligen att: 

c) förväntade integrationseffekter och företags strategiska positioner kate
goriseras i en gemensam modell för analys av företagsstrategiska ef
fekter 

Redogörelsen för denna modell och dess dimensioner sker i kapitel 12. Kopplingen 
mellan faktiska eller potentiella integrationseffekter och företags strategiska positio
ner leder bl.a. till en identifiering av principiellt hög- respektive lågpåverkade strate
giska positioner. I kapitel 13 ges exempel på modellens operationalisering gentemot 
enkätföretagen (i en form med karaktären av en begränsad empirisk test). Avslut
ningsvis presenteras principiella strategiska inriktningar som står till buds för företag 
som berörs av de diskuterade integrationseffekterna. Här ligger således ett normativt 
inslag, vilket är en naturlig följd av de tidigare stegen. Det innebär att peka på möjliga 
vägar att bemöta de konsekvenser som modellen indikerar. 

Tre delsyften. 
Det första arbetsmomentet, kartläggningen av den inre marknadens innehåll och 
konsekvenser, ska, utöver att leda vidare till huvudsyftet, resultera i att delsyfte 1 
uppnås. Detta innebär att: 

- nå vetskap om hur och i vilken utsträckning svenska mindre tillverkande 
företag har upplevt och påverkats av den inre marknaden under perio
den kring Sveriges anslutning (ds1) 

Detta delsyfte är således empiriskt och deskriptivt. Det gäller både hur företagen för
väntade och upplevde integrationseffekter samt vilka uttryck detta har tagit i föränd
rat agerande på strategisk nivå. Kapitel 4 innehåller en behandling av urvalsprinciper 
och en redovisning av vissa grundläggande uppgifter om de företag som ingick i un
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dersökningarna. I kapitlen 8 och 11 redovisas huvuddelen av resultaten som gäller 
denna del av arbetet. En kort sammanställning ges i kapitel 14. 

Det andra delsyftet är såväl teoretiskt som empiriskt och inbegriper en överbryggning 
av å ena sidan omgivningsrelaterad teori (särskilt handels- och integrationsteori) och 
empiri (politiskt initierade integrationsåtgärder) och å andra sidan den mer företags-
relaterade teorin (internationalisering och strategi) och empirin (förhållanden i den 
undersökta gruppen företag). Delsyfte två är att: 

- nå en beskrivning och kategorisering av integrationseffekter i företags-
strategisk terminologi (ds2) 

En presentation av den inre marknadens förväntade effekter i företagsstrategisk ter
minologi ska således uppnås. Det kan därför kallas kategoriserande och samman
faller till stor del med fullgörandet av arbetsmoment c. Den resulterande analysmo
dellens tillämpning kan uttryckas som det tredje och sista delsyftet, i vilket arbetets 
normativa anspråk ligger, och detta är att: 

- prestera teoretiska hjälpmedel för företagsstrategisk analys av ekono
misk integration (ds3) 

Modellen är allmän, vilket innebär att förklaringsnivån ligger över nivån för enskilda 
företagsstrategiska analyser. Arbetet ska dock ge underlag för enskilda analyser 
gällande förutsättningarna att bemöta den nya utbuds- och efterfrågesituation som 
kan följa direkt eller indirekt av de regulativa förändringarna. Av företagens svarsåt
gärder är strategiska förändringar vad gäller avsättning (produkt och marknad) i fo
kus. 

Struktur och disposition. 
De huvudsakliga arbetsmoment och delsyften som har redovisats relateras till var
andra och till huvudsyftet i den figur som följer. Arbetsmomenten a-c leder till huvud
syftet men ger även delresultat som visas i den undre delen av figuren. Där visas 
även att delsyfte 1 i första hand kan relateras till moment a medan delsyfte 2 och 3 
kan relateras till den färdiga analysmodellen, d.v.s. till moment c. I mitten ges en 
övergripande disposition där arbetets fyra delar anges i förhållande till arbetsmoment 
och delsyften. 
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Figur 2-2: Arbetsmoment, syften och disposition. 

a) kartlägga den inre 
marknadens innehåll 
och effekter, med 
avsikten att ge... 

del I 

MOMENT 

b) hitta företagsstrate
giska kategorier i ter
mer som är kompatibla t^^c) förväntade integration -
med a, för att... seffekter och företags 

strategiska positioner 
! kategoriseras ...(i) 

del IV 

... en översikt över 
företagsstrategiskt 
betydande konse k-
venser. 

A... möjliggöra en syntes 
av marknadsintegrativa 

företagsstrategiska 
förklaringar 

I Delsyfte 1 

KUNSKAP OM DEN INRE 
MARKNADENS STRATEGISKA j 

KONSEKVENSER FÖR MINDRE \ 
TILL VERKANDE FÖRETAG 

...en gemensam modell 
för analys av företag s-
strategiska effekter (och 
strategiska svarsåtgä r-
der) 

Delsyfte 2 & 3 

Till arbetets inledande del hör även de följande två kapitlen. I det första av dessa 
behandlas ramarna för arbetets genomförande i termer av vetenskapsteoretiska frå
geställningar. I kapitel 4 behandlas specifikt de två enkätundersökningarna som har 
riktats till mindre tillverkande företag. 
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3. VETENSKAPSSYN OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT. 

A. VETENSKAP OCH KUNSKAPSBILDNING. 
Avsikten med detta kapitel är att, på ett mer grundläggande plan än i inledningska
pitlen, blottlägga och ge motiv för centrala tankegångar och val som ligger bakom 
arbetet och dess genomförande. I figur 3-1 redovisas (som begrepp) några av de 
huvudfaktorer som anses ligga bakom och påverka ett forskningsresultat - eller f.ö. 
ett 'vanligt' ställningstagande. Figuren har för överskådligheten skull en hierarkisk 
sekventiell uppställning (uppifrån och ned). Den avbildade sekvensen och strukturen 
antas dock i betydligt större utsträckning reflektera begreppsliga hierarkier och bety
delseförhållanden än den verkliga process ur vilken forskningsresultatet är en pro
dukt. 

Avsikterna (med forskningen) samt de problem- och ämnesrelaterade begrepp som 
används avbildas utanför sekvensen då de har eller kan ha en direkt relation med 
var och en av de övriga faktorerna. Exempelvis kan syftet konkret påverka perspekti
vet och perspektivet föra med sig vissa begrepp. Bakom de dubbelriktade pilarna 
döljs det faktum att vissa förhållanden i normalfallet kan antas vara starkare än and
ra; bl.a. bör verklighetsuppfattning i högre grad påverka syfte och syfte i högre grad 
påverka fokus än vice versa (det omvända är dock möjligt). 

Figur 3-1 : Ett schema över forskningsresultatets bakgrund. 

verklighetsuppfattning 
perspektiv 

syfte fokus 
ansats 

begrepps
apparat 

< resultat • 

I modellen ökar det potentiella inslaget av individuella val för varje steg nedåt samti
digt som valet blir mer kringskuret av bakomliggande faktorer. Med början i det mest 
grundläggande avses med verklighetsuppfattning, för de allra flesta individer och 
situationer, till övervägande del oreflekterade antaganden om tingens och varandets 
beskaffenhet och om de individuella och gemensamma möjligheterna att nå kunskap 
om detta. Användningen av begreppet omfattar således både ontologi och episte
mologi; dessa frågors karaktär, tillsammans med den relativt tillämpade inriktningen 
på arbetet, gör att genomgången av den vetenskaps- och kunskapssyn som arbetet 
bygger på med nödvändighet begränsas. Forskningsprocessens faktiska utseende 
innebär även att efterhandsrationaliseringar görs, vilket betyder att inte endast detta 
arbete sannolikt förefaller mer strukturerat än vad har varit fallet. 

Med perspektiv menas här det på verklighetsuppfattningen baserade betraktelse
sättet som i de flesta fall ej väljs1. I detta ingår vad som är synligt för mig samt vad 
som medvetet eller omedvetet betraktas som möjligt eller omöjligt, viktigt eller ej, rätt 

1 Det mer operationella "perspektiv" behandlas i första hand i inledningskapitlet. 
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eller fel. För att exempelvis sluta se stjärnorna som fastade på himlavalvet eller Sta
lin som annat än folkets fader krävs vanligtvis kraftiga impulser utifrån (hit kan även 
egna iakttagelser räknas). I denna betydelse finns en likhet med Kuhns paradigmbe-
grepp (då impulserna skulle leda till anomalier i det rådande betraktelsesättet; en 
skillnad är att "perspektiv" här avser något som även kan vara mer personligt)2. I vad 
som skulle kunna betecknas det ekonomiska perspektivets mittfåra (dess normalve
tenskap) finns bl.a. antaganden om välfärd, nyttomaximering och tillväxt som vanligt
vis ej problematiseras (vilket karakteriserar antaganden på denna nivå). De bygger 
dock på sådant som att nytta är något materiellt och/eller kvantifierbart, att individu
ella önskemål är möjliga att översätta i pengar eller tid samt att det inte finns syste
matiska brister vad gäller information och priser. 

De aspekter av verkligheten som betraktas i ett forskningsarbete, eller vad som fo
kuseras, måste vara i överensstämmelse med det övergripande perspektivet. Detta 
gäller främst i bemärkelsen att de måste vara eller kunna göras synliga. På en hög 
nivå fokuseras här bl.a. företag och ekonomiska förhållanden samt statsbildningar 
och vissa politiskt-juridiska förändringar. På en konkretare nivå finns den inre mark
naden, eller snarare enskilda inslag i denna, samt mindre tillverkande företag. Vad 
som avses med modellens fjärde 'steg', ansatsen, är den teoretiska och metodolo
giska vägen mot arbetets syfte. Denna kan i hög grad väljas och reflekteras över 
men är styrd av verklighetsuppfattning och perspektiv. En väsentlig del i detta arbe
tes ansats är att teorier med hemvist i skilda ämnesområden kombineras i analysen. 

Av begreppen i figur 3-1 berördes fokus (och det mer operationella "perspektiv") i 
inledningskapitlet medan begreppsapparaten följer med redogörelserna av respekti
ve avsnitt. I det följande behandlas först verklighetsuppfattning och perspektiv och 
därefter ansats och tillvägagångssätt. I kapitlets avslutande del behandlas bl.a. syfte 
i relation till huruvida anspråket är föreskrivande eller beskrivande samt giltighet och 
problem i relation till arbetets anspråk och till allmänna krav på vetenskapliga arbe
ten. 

Världens åtkomlighet. 
Två av de mest grundläggande kunskapsproblemen gäller verklighetens beskaffen
het och iakttagarens möjligheter att nå kunskap om denna. Dessa frågor har syssel
satt tänkare i alla tider och övergripande filosofiska system och skolbildningar kan i 
många fall diskuteras i termer av grundläggande skiljaktl ig heter inom dessa områ
den. Ett exempel på detta är givetvis idealism kontra materialism och ett annat, med 
fokus på begreppen, realism kontra nominalism. Metodologierna och de praktiska 
vetenskapsidealen kan på motsvarande vis relateras till de grundläggande frågorna: 
Det gäller empirism respektive rationalism och induktion kontra deduktion. 

Såväl i vardagssituationer som i forskningssammanhanget följer av dessa två frågor 
ett tredje problem, avseende förutsättningarna för gemensamma verklighetsbilder 
och överföring av kunskap. Om extrempositioner antas i grundfrågorna faller eller re
duceras visserligen denna fråga: Problemet kan inskränkas till relativt okomplicerade 
metod- och informationsproblem (insamlande och förmedling av objektiva data) me

2 Kuhn 1981/1970. 
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dan en subjektivistisk hållning kan innebära ett ifrågasättande av det meningsfulla i 
såväl metod som kunskapsförmedling3. 

Sådana ytterlighetspositioner förkastas här, och de tre frågorna eller problemen 
hänger synbarligen ihop. Ett påstående i en av frågorna har implikationer för de and
ra. I detta tillämpade sammanhang är det också relativt meningslöst att behandla 
problemen separat - och bristfälligt om någon av dem helt utelämnas. De rent onto-
logiska frågorna får emellertid, som vanligt i tillämpad vetenskap, en mer begränsad 
eller indirekt behandling. En ambition är att hålla redogörelsen instrumenteil, med 
avseende på att uppnå förståelse och acceptans för arbetets inriktning och genomfö
rande4. 

Redan att detta skrivs implicerar ståndpunkter inom flera områden varav två är sär
skilt intressanta. Producerandet av denna avhandling grundar sig bl.a. i en uppfatt
ning om att världen har (minst) en viss åtkomlighet samt i en föreställning om att det 
minst föreligger en viss grad av intersubjektivitet mellan författare och tänkta läsare. 
Det förra är nödvändigt för att arbetet bakom avhandlingen ska kunna genomföras 
och för att det ska vara meningsfullt att göra det. Det senare krävs för att försöket till 
kommunikation ska kunna vara meningsfullt. Dessa två antaganden kan relateras till 
Moores uppfattning om vardagligt sunt förnuft som innebär en betydande utvidgning 
från den cartesianska utgångspunkten för vetenskapen (d.v.s. ens eget medvetan
de)5. Moore skriver bl.a. följande: 

Ett uttryck som "jorden har existerat sedan många år tillbaka" är själva typen for 
ett entydigt uttryck, vars mening vi alla förstår. Alla som har en motsatt uppfatt
ning måste, antar jag, förväxla frågan om vi förstår uttryckets mening (vilket vi 
säkert alla gör) med en helt annan fråga nämligen den om vi vet vad det betyder i 
den meningen att vi kan ge en korrekt analys av dess betydelse."6 

Detta ska här motivera varför en diskussion kring förståelsen av inom- och mellan-
vetenskapliga begrepp ges ett betydligt mindre utrymme än perspektivresonemang. 
Det senare ska tillföra ett bredare (och vanligtvis ej genomtänkt) sammanhang. 

Även om grundantagandena om en minsta åtkomlighet respektive intersubjektivitet 
förefaller triviala är de inte alltid tydliga i forskningsarbeten. Argumenten i linje med 
det 'sunda förnuftet' ska här i första hand ses i kontrast till en subjektivistisk hållning, 
och den rikliga förekomsten av kommunikation som snarare bör förklaras i kulturella 
eller sociala termer förnekas inte (exempelvis rituellt prat eller kommunikation ämnad 
för bekräftelse)7. Även jag som författare och detta arbete är givetvis inbäddade i ett 

3 Härmed avses inte med "subjektivism" endast något utgående från subjektet - vilket kan innebära 
rationalism. 
4 Avsikten blir därför i praktiken att ge en kort framställning om min syn på världens åtkomlighet (vilket 
innehåller både något om ontologi och om epistemologi) och att ge en framställning som antas höja 
intersubjektiviteten gentemot läsaren. Genom detta framträder förhoppningsvis äv en på något sätt 
uttryck för min egen förmåga och vederhäftighet. 
5 Flor 1987, s436; Descartes 1983/1641, s56-57; Moore G.E. 1983/1925. 
6 Moore, G.E. 1983/1925, s25. 
7 Moores s.k. "common sense-filosofi" växte f.ö. fram efter att han först skarpt kritiserat idealismen 
(Flor 1987, s434). 
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sammanhang som bl.a. avspeglas i problemidentifiering, teoretiska referensramar 
m.m. - där inte instrumentent rationella förklaringar är tillräckliga eller ens relevanta8. 

Min ståndpunkt är att verkligheten består av både mer och av mindre objektivt vetba-
ra företeelser, och att forskaren i stor utsträckning kan välja att behandla en typ men 
inte andra. Detta påstående med, om än svagt, ontologiskt, epistemologiskt och 
metodologiskt innehåll har även en motsvarighet i den faktiska kollektiva förståelsen 
och i de faktiska möjligheterna till kommunikation: Människors uppfattningar om vissa 
företeelser och aspekter av företeelser, exempelvis existensen av ett hus och att det 
regnar på ett visst hus vid en viss tidpunkt, visar större överensstämmelse än upp
fattningarna om andra, exempelvis känsloupplevelsen vid betraktandet av huset och 
hur regnet påverkar humöret. 

Här kan en analogi göras till den indelning i primära och sekundära kvaliteter som 
bl.a. Galileo och Locke gjorde, där de förra omöjligen kan skiljas från ett föremål me
dan de senare framkallar förnimmelser hos de iakttagande subjekten9. Detta arbete 
gör dock inte anspråk på att förmedla objektiva uppgifter om primära egenskaper 
utan snarare intersubjektivt förståbara beskrivningar på företeelser. Utsagor om 
verkligheten och kunskap refererar till denna nivå, motsvarande Lockes sensationsi
déer eller Moores sinnesdatum, och inte direkt till tingen10. Moore behandlar distink
tionen mellan ett föremål och utsagan om föremålet via 'varseblivandet av en mänsk
lig hand' och fastslår att följande två saker är säkra när det gäller analysen av utsa
gan ifråga: 

"(1) att närhelst jag vet eller påstår att en sådan utsaga är sann finns det alltid ett 
sinnesdatum som den ifrågavarande utsagan är en utsaga om - ett sinnesdatum 
som är ett subjekt (och i viss mening huvudsubjektet eller det primära subjektet) i 
den ifrågavarande utsagan, och (2) att det jag vet eller påstår gälla om detta sin
nesdatum likväl (i allmänhet) inte är att detta sinnesdatum självt är en hand eller 
en hund eller solen, vilketdera det nu är fråga om."11 

"Verklighet" avser här således uppfattad eller förmedlad verklighet och inga ställ
ningstaganden görs om "tinget i sig". Detta kan även relateras till Kants resonemang 
om vetskapens beroende av erfarenheten, vilken i sin tur är betingad av uppfatt
ningsförmågan. Vi uppfattar tingen som de ter sig för oss; det finns ingen garanti för 
att vi uppfattar tingen som de är i sig själva12. 

Vad som här menas med sinnesdata kan referera till en reellt existerade objektiv 
värld (vilket kan vara den fysiska manifesteringen av en produkt eller av EG-
fördraget). De kan även referera till företeelser som i ett kollektiv tillerkänns egen
skaper som är tillräckligt homogena för att de ska kunna ingå i en meningsfull kom
munikation utan att företeelsen på något grundläggande sätt förnekas. Den senare 
typen av företeelser kan avse sådant som nytta, kostnader och effektivitet och gälla 
inom ett kollektiv vars gemensamhet kan beskrivas i termer som vetenskaplig dis
kurs, paradigm, kultur eller språk. Det innebär inte att exempelvis en produkt måste 

8 För olika innebörder av rationalitet: Hargreaves-Heap 1993, s11 -15; Habermas 1971, s91f. 
9 Locke 1983/1690, bok II, kap 8. 
10 Ibid., punkt 7; Moore, G.E. 1983/1925, s41f. 
11 Moore, G.E. 1983/1925, s42. 
12 Kant 1983/1781. Hans position kan sägas ligga mellan rationalism och empirism. 
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tillskrivas samma nytta av alla parter utan endast att produktens nytta kan diskuteras 
på ett meningsfullt sätt. 

Begreppsligt anknyter detta till en pragmatism, innebärande en hållning som vare sig 
är skeptikerns eller realistens: "Begrepp är språkliga och syftet med dem är att de är 
effektiva i kommunikation och förutsägelse'"3. Pierce, pragmatismens upphovsman, 
beskrev det som att man ofta inbillar sig "att det föreligger en olikhet mellan överty
gelser som bara skiljer sig från varandra i fråga om uttryckssättet. "14 Likheter finns 
även med Habermas som, enligt Alvesson och Sköldberg, menar att det i varje utsa
ga normalt ligger "förväntan och anspråk på att vara begriplig, trovärdig (sann), legi
tim (i överensstämmelse med aktuellt värdesystem) och uppriktig. Utan den principi
ella möjligheten av att dessa villkor föreligger är kommunikation i normalfallet me
ningslös. 

Hinder för den vetenskapliga kommunikationen, som inte minst har anförts som pro
blem inom strategiområdet, kan sannolikt snarare höra samman med skillnader i 
värderingar, målsättningar och fokusering än med (objektsvärlden eller) språket i sig. 
Detta kan finna stöd i en (pragmatisk) iakttagelse förmedlad av Thomas & Pruett i 
inledningen till en speciell strategiteoriutgåva av Journal of Management Studies: 

"Lack of conceptual clarity in the strategy field may have been a handicap, or per
haps merely a natural progression, but it has not been so serious as to hinder 
communication among scholars."'6 

Mahoney går längre än så i ett välartikulerat försvarstal för pluralism inom strate
giområdet, där han argumenterar för en pragmatisk teorianvändning, metodologi och 
språkanvändning. Han skriver bl.a. att "Discourse should be conducted in accor
dance with ethical (not demarcational) rules. '"7 

I linje med Moores antagande om sunda förnuft är detta arbete riktat till läsare som, 
med stöd av sin kulturella och ämnesmässiga förförståelse och de sammanhang där 
begreppen framställs, antas tillskriva begreppen i huvudsak samma betydelser som 
författaren gör. Ansatsen som sammanför och delvis syntetiserar perspektiv och ter
mer från företagsekonomi, nationalekonomi och juridik skulle emellertid kunna med
föra vissa förståelseproblem. Detta antas kunna minimeras genom den gemensam
ma basen i kultur och språk, att det är angränsande områden med delvis gemensam 
terminologi som sammanförs i det empiriska fenomenet samt att varje område intro
duceras grundligt och att förklaringar till sammanförandet ges löpande. 

Även Quines pragmatism kan vägleda här: Det behöver inte finnas en exakt be
greppslig överensstämmelse mellan olika språk (exempelvis strategiteori och han
delsteori). Ett språk kan översättas till ett annat på flera sätt som överensstämmer 
med sinneserfarenheten. Quine beskriver detta som att två satser har samma sti-
mulus-mening om de bekräftas av samma stimuli eller empiriska iakttagelser18. Den

13 Stefansen 1987(b), s678. 
14 Pierce 1993/1878, s258. Pierce kritiserade dock uppfattningen att det fanns sinnesdata (Stefansen 
1987(a), S409-410). 
15 Alvesson & Sköldberg 1994, s185. 
16 Thomas & Pruett 1993, s3. 
17 Mahoney 1993, s185. 
13 Quine 1993, s19; Stefansen 1987(b), s673. 
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na typ av överensstämmelse antas i hög grad kunna uppnås mellan de olika områ
den som ingår och förenas i arbetet. 

Perspektiv och kritiskt förhållningssätt. 
Hittills har de principiella möjligheterna till kunskap om världen (och vad utsagor refe
rerar till) behandlats. Även om ett ämnes- eller forskningsområdes grundläggande 
antaganden och perspektiv är något mer åtkomliga i jämförelse med den bakomlig
gande verklighetsuppfattningen är de oftast outtalade och sannolikt i de flesta fall ej 
heller ifrågasatta (en analogi kan här göras till Kuhns "normalvetenskap"19). I den 
utsträckning det är möjligt att problematisera grundläggande antaganden kan emel
lertid frånvaron av detta betraktas som något oansvarigt eftersom forskningsresultat 
påverkar samhällsutformningen och därför inte bör betraktas som värderingsfria. 

Detta är ett huvudtema inom den kritiska teorin; samhällsvetenskapen gynnar eller 
missgynnar olika intressen vare sig man som forskare önskar detta eller ej20. I en 
behandling av kritisk teori skriver Alvesson och Sköldberg att man visserligen inte 
kan kräva att all forskning styrs av ett emancipatoriskt kunskapsintresse21, men att 
samhällsvetenskapens ideologisk-politiska dimension måste beaktas: 

"Minimikravet - menar vi - är att forskaren inser att han eller hon arbetar i ett i vid 
mening ideologisk-politiskt sammanhang, där forskningen - i den mån den nu inte 
räknas för trivial och fullständigt nonchaleras - ingår i ett spänningsförhållande 
mellan reproduktion/förstärkning av den existerande samhällsordningen och ifrå
gasättande av denna. I god forskning bör en sådan medvetenhet synas i forsk
ningstexten. Forskaren bör också åtminstone någon gång undvika att stryka etab
lerat tänkande - och dominerande intressen - medhårs."22 

Mahoney skriver att alla fakta är teorityngda och att alla teorier är värdetyngda; ve
tenskaplig kunskap är inte annorlunda än annan kunskap, och försök att skilja mellan 
normativa och positiva utsagor innebär självbedrägeri23. Förklaringar och samband 
som läggs fram av vetenskapen påverkar både yttre strukturer och människors före
ställningar om det möjliga och det riktiga. Extrema exempel är hur läkarvetenskapen 
med tillhörande teknologier har flyttat gränserna för liv och död genom att bl.a. prov
rörsbefruktning och hjärtbyten gjorts möjliga - och därmed även i vissa sammanhang 
nödvändiga (i de rika länderna). Andra exempel ges av informations- och transport
teknologierna som bl.a. påverkar tids- och avståndsuppfattningar samt föreställning
arna om nödvändig informationsmängd och tillfredsställande fritid. 

Nya föreställningar kan principiellt antas ha sin upprinnelse i det att en möjlighet 
upptäcks24. Denna kan gälla en ny produktionsteknik som medger en högre eller på 
annat sätt förändrad konsumtion av varor. Det möjliga kan sedan via tillstånd av 
önskvärdhet och nödvändighet bli något självklart - med en motsvarighet i Berger & 
Luckmanns totala institutionalisering, vilken är 'liturgisk' och innebär total frånvaro av 

19 Kuhn 1981/1970. 
20 Se exempelvis Marcuse 1969 och Habermas 1971. 
21 Syftande på Habermas' indelning i tekniska, historiskt-hermeneutiska respektive emancipatoriska 
kunskapsintressen. 
22 Alvesson & Sköldberg 1994, s222. 
23 Mahoney 1993, s177. 
24 Denna beskrivning är medvetet (alltför) schematisk. 
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aktivitet25. Med en något mjukare tolkning menas här med detta att problem, lösning
ar och förväntningar då är gemensamma och att individuella bidrag i huvudsak gäller 
"...the skill and style of performance.'66 Följande figur är avsedd att illustrera sådana 
förskjutningar i för givet-taganden och för sant-hållanden (figurens högra del), vilket 
även leder till förändrade handlingsimperativ (den vänstra delen)27. Vad gäller 'tän-
kandeaspekten' i modellen kan åter en koppling till pragmatismen göras. Pierce, väl 
medveten om att han använder begreppen "tro", "tvivel" och "irritation" i ett samman
hang där den vardagliga betydelsen kan förefalla överdriven, skriver att "tänkandet 
orsakas av den irritation som tvivlet innebär och upphör då en tro uppnåtts™. 

Figur 3-2: Ändrade föreställningar och ändrade handlingsimperativ. 
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Vetenskapens resultat, som ofta har en normativ kraft, är otvetydigt beroende av 
antaganden och problemställningar som är förbundna med val och värderingar29. 
Dessa är dock till en icke obetydlig del omedvetna och/eller icke explicitgjorda. En 
huvudpoäng i modellen ovan är att det aktiva förnuftets roll ofta är begränsad även 
när 'rationella' argument används för att motivera handling. För givet-taganden före
kommer i våra vardagssituationer, men är också centrala i politiska processer och 
inom forskningen. Detta gäller både de föreställningar som valet av önskat resultat 
(målet med aktiviteterna) grundar sig på och de föreställningar som ligger bakom val 
av medel för målets uppfyllande. Inte minst är en teknisk rationalitet avgörande som 
ram för beslut och handling. Habermas behandlar denna med utgångspunkt från 
Weber och Marcuse: 

"Marcuse is convinced that what Weber called "rationalization" realizes not ratio
nality as such but rather, in the name of rationality, a specific form of unacknow
ledged political domination. Because this sort of rationality extends to the correct 
choice among strategies, the appropriate application of technologies, and the effi
cient establishment of systems (with presupposed aims in given situations), it re
moves the total social framework of interests in which strategies are chosen, 

25 Berger & Luckmann 1967, s80. Se även Norén 1995, s171. 
26 Jepperson 1991, s151. Med "bidrag" avses såväl forskning som företagsledning. 
27 Utgående från det tidigare exemplet kan man även tänka sig föreställningen om ett visst sjukdoms
tillstånd som - över tiden - förändras från att förknippas med ett självklart dödsfall till att innebära över
levnad. Det initiala komplexet av föreställningar kanske var förbundet med handling av social och reli
giös natur medan det senare förknippas med en nödvändig operation i ett tekniskt och institution ellt 
sammanhang (helt skilt från det tidigare). 
28 Pierce 1993/1878, s256. 
29 Hirschman 1986, s238. 
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technologies applied, and systems established, from the scope of reflection and 
rational reconstruction. Moreover, this rationality extends only to relations of pos
sible technical control and therefore requires a type of action that implies domina
tion, whether of nature or of society."30 

Alvesson & Sköldberg skriver, med referens till Heidegger, att den teknologiska ra
tionaliteten medför en särskilt stor fara för meningsförluster eftersom allt reduceras 
till yttre kausalsamband, och, med referens till Horkheimer och Adorno, att: 

"En teknologisk rationalitets dominans leder [således] till att allt kan kalkyleras 
och förutsägas, att människor lika väl som natur och produktion förvandlas till 
manipulerbara objekt att kontrolleras och anpassas så långt som möjligt."31 

Ett av det vetenskapliga samhällets och den vetenskapliga processens sannolikt 
starkaste kännetecken är den interna medvetenheten och kritiken - avseende det 
mesta från ett arbetes problemställning till dess slutsatser. Den externa motsvarig
heten, d.v.s. medvetenhet avseende sådant som forskningens värderingsgrunder 
och konsekvenser, har däremot inte alltid någon plats i den vetenskapliga diskussio
nen. Enligt min uppfattning är detta olyckligt. En ökad medvetenhet skulle sannolikt 
kunna förändra vetenskapen och dess resultat, med verklighetsbeskrivningar och 
föreskrifter, i likhet med paradigmatiska genombrott. 

Den ekonomiska forskningens bidrag gäller bl.a. en ökad förståelse för, och effektivi-
sering av, sådant som organisation och produktion. Ofta är individ-, företags- eller 
samhällsnytta framträdande (även om de nyttobegrepp som används oftast är relativt 
endimensionella) och det är sannolikt denna typ av bidrag som politiker, studenter 
och ämnets egna företrädare vanligtvis förknippar med området. Med utgångspunkt 
från valbara och värderingsbaserade antaganden och problemställningar är emeller
tid den ekonomiska forskningen även starkt bidragande till sådant som exploatering 
av naturresurser, att nytta mäts i materiella termer och att processer accelereras. 
Med förment neutrala eller positiva termer som förädling, tillväxt, effektivitet och sys
selsättning påverkas natur, samhälle och enskilda individers livsutrymme utan att 
bakomliggande värderingar har blottats eller alternativ givits. 

Även om ett ifrågasättande har varit en ambition här sker inte behandlingen i detta 
arbete utifrån ett annat operativt perspektiv än det traditionellt ekonomiska. Proble
met som behandlas kan sägas vara förankrat i ekonomins mittfält - med konkurrens
kraft och därmed indirekt även lönsamhet och effektivitet som centrala aspekter. 
Däremot understryks perspektivets begränsningar och att en ekonomisk analys som 
denna är partiell. I individers, organisationers och myndigheters beslutsunderlag bör 
även andliga, ekologiska, estetiska, moraliska och sociala värden tas i beaktande. 
Av denna anledning görs en kortare genomgång av brister med det ekonomiska 
perspektivet samt negativa konsekvenser av ekonomisk integration i kapitel 7. 

30 Habermas 1971, s82. Se även Marcuse 1987 och von Wright 1986. 
31 Alvesson & Sköldberg 199 4, s84 samt s180 (citatet). 
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B. ANSATS OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT. 
I detta avsnitt behandlas ansatsen och tillvägagångssättet samt vissa konsekvenser 
och problem som hör samman med de val som gjorts. Redogörelserna kan ta sin 
utgångspunkt i en översiktlig bild av vad som fokuseras i arbetet, vilket kan beskrivas 
genom fyra huvudkomponenter: En orsak i företagens verksamhetsmiljö (d.v.s. de 
politiska besluten bakom den inre marknaden) till effekter av vissa slag (ekonomiska, 
strategiska) för en viss grupp av aktörer (mindre tillverkande företag). Effekterna in
nebär i många fall att förändringar i företagens strategier blir nödvändiga eller fördel
aktiga. Komponenterna illustreras i följande figur. 

Figur 3-3: Studiens huvudkomponenter 
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Arbetets utgångspunkt, den inre marknaden, problematiseras huvudsakligen i kapitel 
1 och 6. Det gäller dess komplexitet och definition samt något om vad effekter är och 
när integration inträder. Ett närliggande problem, hur "integration" som konsekvenser 
från den inre marknaden ska skiljas från andra orsaker, behandlas kort i avsnittet om 
giltighet. Den följande behandlingen av huvudaspekter i arbetets ansats motsvarar i 
första hand figurens 'effektpiP medan en behandling av analysnivån främst ska rela
teras till "företag". En lyckosam beskrivning av integration i företagsstrategiska ter
mer ger dessutom indirekt kunskap om "den andra sidan av myntet"; d.v.s. hur före
tag kan, bör eller kommer att förändra sin strategiska inriktning på grund av integra
tionseffekterna (den uppåtriktade pilen). Medan den nedåtriktade pilen i huvudsak 
motsvarar ett kategoriserande och beskrivande arbete har bemötanden föreskrivan
de inslag. Detta gäller arbetets anspråk och behandlas i avsnitt C. 

Ansats. 
Arbetet ska resultera i kunskap av såväl teoretiskt som empiriskt slag. Den förra, 
som har något större vikt, avser främst en kategorisering av konkurrenshinder och 
konstruktion av en analysmodell. För att nå detta har för det första integrationspro
cessens utveckling studerats, m.a.o. de juridisk-politiska ramarna för företags verk
samheter. Detta har huvudsakligen inneburit studium av skriftliga källor32. För det 
andra har företag studerats i en kontext där kontextens centrala faktorer utgörs av 
det nyss nämnda undersökningsområdet. Sådant som förutsättningar, föreställning
ar, upplevda integrationseffekter i företagen och faktiska ageranden som direkt eller 
indirekt kan kopplas till den inre marknaden har undersökts genom enkäter. Detta 

32 Lagtexter, juridiska och politiska dokument m.m. Samtal har dessutom förts med tjänstemän vid fyra 
av kommissionens generaldirektorat: D G III (industri), D G IV (konkurrens), DGXV (den inre markna
den) och DGXXIII (mindre företag). 
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bedöms även vara självständigt intressant och motsvarar ett av arbetets delsyften. 
Denna del av studien är jämförande; mellan tidigare och senare skeden i integra
tionsprocessen vilket även kom att innebära före respektive efter Sveriges anslutning 
till den inre marknaden. 

Ansatsens huvudinslag är emellertid att beskriva och analysera effekter från ekono
misk integration i företagsstrategisk terminologi. Detta innebär en förening av per
spektiv och teoriområden med olika utgångspunkter och en överföring av uppgifter 
och begrepp från faktiska integrationsåtgärder och från handels- och integrationsteo
ri. Föreningen sker i, och med hjälp av, strategiteorin, som enligt Thomas & Pruett 
har som en stor uppgift just att tjäna som en brygga mellan olika discipliner: 

.the technology (knowledge structures) for linking their own body of theories to 
a wealth of theories in other disciplines can be provided by strategic management 
researchers."33 

Denna förenande ansats motiveras med att den inre marknadens konsekvenser för 
företag empiriskt utgår från och företer sig på ett yttre allmänt plan (genom de poli
ti s kt-j u ri d i s ka integrationsåtgärderna). Vidare innebär integration en (för företaget) 
yttre förändring som främst har behandlats inom nationalekonomin. En förening av 
denna typ mellan skilda utgångspunkter är relativt ovanlig; vanligare är att arbeten 
tydligt hör hemma i ett företagsekonomiskt eller nationalekonomiskt fält34. Ansatsen 
finner emellertid ett stöd i själva problemet: Den yttre strategiska förändringen för 
företag. Dessutom har båda de områden med företagsekonomisk hemvist som är 
aktuella med det problem som behandlas, internationaliserings- och strategiteori, 
starka beröringspunkter till andra områden. Dunnings argumentation för sin synteti
serande ansats kan därför i hög grad anföras även här: 

"Lest I might be accused of watering down the intellectual content of a single dis
cipline, let me say that this is far from my intention. What I have in mind is for the 
assets of a core discipline, e.g. organization theory, economics, political science, 
marketing et al, to be combined with the complementary assets of related discip
lines. Only then will a systemic and holistic explanation of our subject matter be a 
realistic possibility."35 

Även Alvesson och Sköldberg betonar betydelsen av en teoretisk bredd, men de tar 
även upp ett problem som det har varit väsentligt att efter bästa förmåga minimera i 
detta arbete. De skriver att "varje god teori är en systematisk helhet och varje an
vändning av teorier kräver förståelse av denna helhet; om den inte bara ska utmynna 
i en grund eklektisism.'66 Det senare har onekligen kastat en hotande skugga över 
arbetet, i vilket avsikten har varit att förena teorier kring ett komplext problem - utan 
att kunna göra anspråk på samma djup som en mer specialiserad behandling av 
problemet skulle nå. Vad som utgör förståelse av helheten i citatet från Alvesson och 
Sköldberg kan förstås diskuteras, men det bör till viss del vara beroende av använd
ningen. I fortsättningen av detta arbete behandlas eller berörs ett relativt stort antal 

33 1993, s9. 
34 Björkman & Forsgren skiljer exempelvis mellan international business (inriktat mot "behaviour or 
management problems at the firm level") och international economics ("macro-related aspects"; 1997, 
s11-12). 
35 1993, s50. Även Habermas (1971, s8) förespråkar ett lärande över teoriområdens gränser. 
36 Alvesson & Sköldberg 1994, s329. 
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teorier, och min helhetsförståelse av dem varierar liksom den utsträckning i vilken 
teorierna används. 

Den betydelse som problemet och arbetets utgångspunkt har för tillvägagångssättet 
kan även beskrivas i termer av valet mellan en kvalitativ och en kvantitativ ansats, 
eller i detta fall snarare mellan en förståelseinriktad och en kategoriserande ansats. 
Enligt Hirschman drivs forskning av det förra slaget ("humanistic inquiry") av "a desi
re to discern the nature of the phenomenon" där fenomenet ifråga initiait betraktas 
som "...a large, indistinct mass whose texture, sources of cohesion, and context the 
researcher wants to learn.'67 I kontrast till denna beskrivning är det i detta fall just 
kännedom om fenomenets natur som leder fram till arbetets problemställning. Ändå 
är huvuduppgiften en kartläggning och analys av fenomenet (den inre marknadens 
företagsstrategiska konsekvenser). Distansen till en förståelseinriktad ansats görs av 
att fenomenet till stora delar betraktas som intersubjektivt åtkomligt via sinnesdata 
enligt tidigare resonemang. Även Quines resonemang om observationssatser kan 
användas för att belysa min inställning till intersubjektivitet i detta sammanhang; ob
servationssatser är "direkt och fast förbundna med våra stimuleringar" och en sats av 
detta slag: 

"...borde utan vidare framkalla subjektets jakande, eller nekande, vid tillfallen då 
subjektet utsätts för lämplig uppsättning stimuleringar, och detta bör ske utan stöd 
av ytterligare utredningar och oberoende av vad subjektet ägnade sig åt vid till
fället."38 

Den sista kriteriet kan tyckas starkt, men med formuleringen "bör ske" är det ett rim
ligt krav för att (vetenskaplig) intersubjektivitet ska kunna uppnås. Quine uttrycker 
intersubjektivitetskravet som att observationssatsen, till skillnad från en rapport om 
en känsla, måste "framkalla samma omdöme från alla språkligt kompetenta vittnen 
till händelsen.,ö9 Ett problem är dock att även vetenskapen till stor del hanterar satser 
(och vad de refererar till) som inte är rena observationssatser40. T.o.m. ett av Quines 
egna exempel på en observationssats, "Det börjar bli kallt", torde tillhöra de proble
matiska. 

Empiriska uppgifter som presenteras i detta arbete är heller inte homogena i denna 
bemärkelse - eller språkligt utan tvekan tillhörande klassen observationssatser. Dels 
har olika typer av uppgiftsinhämtande förekommit (exempelvis sifferuppgifter, sekun
därdata och skrivna formuleringar för tolkning), dels förekommer observationer av 
olika typer av 'värld' som satserna refererar till. Sådant som andelen av ett företags 
försäljning till olika marknader behandlas men även personliga förväntningar på 
framtiden och upplevelser av olika företeelser som jag relaterar till ekonomisk integ
ration. 

37 1986, s240. 
38 Quine 1993, s18-19. De exempel som ges är "Det regnar", "Det börjar bli kallt" och "Det d är är en 
kanin". I detta sammanhang kan de ersättas med satser som "Förordningen 40 64/89 gäller nu som 
lag", "Det påverkar samarbetsmöjligheterna" och "Det där är ett företag". 
39 1993, s19. 
40 En skarp uppdelning kan jämföras med indelningen i vetenskapliga respektive metafysiska utsagor 
(Se Carnap, Comte m.fl.). 
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Åter till den förenande aspekten i detta arbetes ansats har strategiteorin, som både 
är en utgångspunkt för arbetet och hemvist för analysen, en integrativ 'natur'41. Tho
mas & Pruett betonar områdets tvärvetenskapliga funktion: "Interdisciplinary rese
arch should be one of the primary distinctive competences of strategic management 
as a field"42. Detta behöver inte endast innebära ett tagande från andra teorier utan 
även ett givande: 

"...it is reasonable to assume that neighbouring fields would find it useful to im
port interdisciplinary theories. Efforts to develop, and to disseminate, such theory 
are a natural role for strategic management research."43 

Strategiteorin säger inte något om marknadsintegration varför kunskap måste häm
tas från fler områden. Detta medför två stora problem varav det ena beror på utby
tesförhållandet mellan bredd och djup (med samma insats)44. P.g.a. att relativt 
många teoretiska och empiriska områden behandlas här kan inte samma djup nås 
inom varje område. Detta är tydligt i kapitel 5 där teori om internationalisering och 
handel från flera olika områden berörs relativt ytligt. Genomgången av två andra hu
vudområden, integrationsåtgärder och strategiteori i kapitlen 6 respektive 9 och 10, 
är jämförelsevis djupare. Ansatsen har ändå valts eftersom problemet är sådant att 
en syntes kan ge mer än vad som förloras i jämförelse med en snävare teoretisk ut
gångspunkt45. 

Det andra stora problemet gäller en förening av antaganden, perspektiv och begrepp 
i de olika områden som ingår i arbetet. Det är troligt att sådana skillnader gör en pa-
radigmatisk syntes omöjlig46. Det är emellertid ej på en paradigmatisk nivå som en 
förening ska uppnås, utan det är kompletterande delar med liknande eller förenliga 
antaganden och språk som sammanfogas. Detta, särskilt föreningen av arbetets teo
retiska huvudområden, handels- och integrationsteori samt strategiteori, kan finna 
stöd av Seth & Thomas vilka hävdar att "...the research tradition in economics is 
consonant with that of strategic management."47 Strategiområdet fungerar som ar
betets bas och finns med från utgångspunkter till resultat. Från detta område har 
delar tagits som kan inkorporera eller sammanvävas med integration. Det innebär 
särskilt att omgivningen och struktur betonas i "strategi" samt att analysdimensioner 
som kan beskriva både strategiska positioner och integrationseffekter har sökts. 
Mötet mellan olika områden är ett av de stora inslagen i arbetet och det ankommer 
läsaren att bedöma hur det har lyckats. 

I jämförelse med det perspektiv och den ansats som antogs vid inledningen av 
forskningsprocessen anses svårighetsgraden vara höjd48. Den förändrade ansatsen 
har emellertid även konsekvenser för behandlingen av de empiriska undersökning-

41 Seth & Thomas 1994. 
42 Thomas & Pruett 1993, s8. 
43 Ibid. 
44 Detta behandlas av Alvesson & Sköldberg 1994, s324f. 
45 Till författare som stödjer en bred integrerade forskningsansats hör Dunning 1993, Gioia & Pitre 
1990 och Thomas & Pruett 1993. 
46 Gioia & Pitre 1990, s595. 
47 Seth & Thomas 1994, s167. Se även Buckley 1996, s8-12. 
48 Integrationen betraktades då i termer av kontextvariabler från ett perspektiv som hela vägen skulle 
vara företagets och de teoretiska utgångspunkterna var tydligare och mer enhetliga (detta redogjordes 
för i inledningen av kapitel 2). 
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ama. Den delvis skilda utformningen av de två enkäterna kan i huvudsak förklaras 
med den perspektivförskjutning som beskrevs i kapitel 2. En konsekvens av detta är 
att tyngdpunkten i presentation och analys av enkätuppgifterna ligger på den senare 
undersökningen och att jämförelser görs då sådana betraktas som möjliga och gi
vande. 

Analysnivå och företagsurval. 
Den komplexa ansatsen är i hög grad avgörande för vilken analysnivå som är möjlig. 
Såväl empiriskt (integrationsåtgärder) som teoretiskt (handels- och integrationsteori) 
är staten och statsgränser centrala aspekter i integration medan det individuella fö
retaget inte behandlas direkt. De delar av strategiteorin som innehåller allmänna 
analyser av konkurrensfördelar utgör dock en lämplig mötesplats mellan företags
ekonomi och integration. Analysen är således beroende av vissa allmänna likheter 
hos företag, och stöd för sådana likheter, och därmed för analysnivån, söks primärt i 
strategiteorin. Om den resulterande analysmodellen kan man, i likhet med Vahlne 
och Wiedersheim-Paul vid presentationen av sin modell för ekonomiskt avstånd, sä
ga att: 

"...det inte alls [är] säkert att det existerar något faktiskt företag som helt skulle 
passa in i modellen. En grupp företags beteenden skulle däremot tillsammans 
kunna beskrivas och/eller förklaras med hjälp av modellen. Ett alternativt sätt att 
uttrycka detta är att säga att modellen är giltig för ett fiktivt genomsnittsföretag."49 

En skillnad i förhållande till citatet som också är av v iss betydelse i sammanhanget 
är att den modell som det är avsikten att konstruera här inte i första hand gäller be
teenden utan yttre förhållanden. Inte endast företagsförhållanden utan även omgiv
ningen för dock med sig problem när den ska abstraheras till modelltermer. Integra
tion är både mångfacetterat och pågående. Materialiseringen av olika integration
seffekter har nått olika långt och olika företag befinner sig i olika integrationsskeden. 
På den mest allmänna nivån ska den slutliga analysmodellen beskriva integrationens 
principiella effekter för allmänna strategiska positioner. I princip kan modellen an
vändas för tre andra nivåer: En bedömning av en specifik integrationsåtgärd/ -
konsekvens för allmänna positioner, en allmän analys för en specifik strategisk verk
samhet samt en bedömning av en specifik integrationsåtgärd/ -konsekvens för en 
specifik strategisk verksamhet50. 

Motiv för att studera mindre tillverkande företag redovisades i kapitel 1 och operatio-
naliseringarna behandlas i kapitel 4. Typen av urval kan emellertid sägas höra till 
ansatsen och har vissa konsekvenser för vad som kan utläsas ur enkätsvaren. Inför 
den andra enkätundersökningen bedömdes två huvudalternativ vid urvalet av före
tag. Det ena alternativet skulle innebära att denna enkät sändes till samma företag 
som de som ingick i den första undersökningen. De företag som 1991 var "mindre 
tillverkande" i de utvalda kommunerna skulle då i princip följas upp fyra år senare, 
vilket skulle innebära att inte alla företag längre tillhörde den kategori som först foku
serades (vissa skulle ha lagt ned verksamheten, andra blivit uppköpta, flyttat, vuxit 
eller bytt inriktning). 

49 Vahlne & Wiedersheim-Paul 1973, s89. Se även resonemang av Mahoney 1993, s176. 
50 Detta utvecklas i kapitel 12. 
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Avsikten har ej varit att behandla enskilda företag utan att ge en beskrivning av all
männa förändringar i företags miljö och att därmed föra samman teoretiska resone
mang på en nivå som antas vara giltig för kategorier av företag och generera förkla
ringar i allmänna strategiska termer. Därför valdes det andra huvudalternativet - att 
undersöka samma kategori av företag vid två tillfällen. Därmed kom även den andra 
enkäten att gälla 'rätt' kategori företag medan vissa av integrationens tänkbara kon
sekvenser inte skulle kunna undersökas. Med det senare avses exempelvis företag 
som konkurrerats ut eller vuxit över gränsen 200 anställda på grund av integration
seffekter mellan undersökningarna. Något som skulle försvaga en uppföljande enkät 
till samma företag var bytet av inriktning/perspektiv efter första undersökningen51. 

C. ANSPRÅK OCH GILTIGHET. 

Genom syftesformuleringarna bör arbetets huvudsakliga anspråk redan ha framträtt, 
men några kritiska delar i anspråket kan behöva kommenteras. I följande genom
gång kommer även några traditionella utvärderingskriteria att beröras. Sådana tar 
vanligtvis sin utgångspunkt i vetenskapssyn och metod, där dikotoma indelningar är 
legio. I en behandling av vetenskapssyn och metoder i marknadsföring gör 
Hirschman en strikt indelning i positivistiskt respektive humanvetenskapligt inriktade 
positioner ("humanistic inquiry"), där det för den senare gäller att: "There is no longer 
the assumption of one true world composed of discrete causal processes, but rather 
the possibility of multiple constructed realities."52 I motsättning till denna uppdelning 
bör de redogörelser som hittills har gjorts i kapitlet ha markerat en tro på verkligheter 
som liknar beskrivningar utgående från båda dessa positioner. Likaledes bör det ha 
framgått att det (endast) är företeelser om vilka det i hög grad kan förväntas en inter-
subjektivitet som betraktas i detta arbete. Genom att en verklighet med varierande 
grader av komplexitet och åtkomlighet erkänns kan dock utvärderingskriteria av både 
'kvantitativt' och 'kvalitativt' slag behöva kommenteras. 

Ett problem som icke-experimentella vetenskaper delar gäller i detta fall hur integra
tion som konsekvens av den inre marknaden ska skiljas från andra orsaker till den i 
sig svårfångade företeelsen integration. Det är varken möjligt att fastställa orsaken till 
en förändring i en variabel som används som integrationsindikator eller hur situatio
nen hade varit utan den inre marknaden. Problemet skiljer sig något, och bemöts 
olika, mellan det empiriska första delsyftet och den teoretiska delen av arbetet. För 
delsyfte 1 söks indikationer på verklig integration under en tidsperiod då Sverige har 
anslutits till den inre marknaden. På grund av problemets natur är det rimligheten i 
sådana eventuella indikationer som måste bedömas. Av betydelse för denna be
dömning är valet av indikatorer, nivån på indikerad förändring och andra kända in
verkande förhållanden (särskilt förändringar i efterfråge- eller kostnadsförhållanden). 
Dessutom eftersträvas grundlighet och trovärdighet i behandlingen av integration 
genom arbetets olika delar. Den teoretiska delen av arbetet avser däremot principi
ella effekter, oavsett hur andra förutsättningar är och förändras. I praktiken kan andra 
verkande faktorer, både företagsspecifika och allmänna, göra en principiell konsek
vens omärkbar eller förstärkt. 

51 Den varianten skulle även ge färre svar (ca hälften så många med samma svarsfrekvens). 
52 Hirschman 1986, s244. 
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En annan allmän fråga i samhällsvetenskaplig forskning gäller den externa validité-
ten eller den överförbarhet som ett arbetes resultat kan bedömas ha ti ll andra men 
liknande studieobjekt eller fenomen. Här är svaren olika för tre skilda delar av arbe
tet. Delsyfte 1 avser en empirisk undersökning av ett specifikt fall och är i första hand 
endast avsedd att vara just detta. Denna del av arbetet bör betraktas som en utvär
dering eller som en betraktelse av ekonomisk närhistoria. I första hand gäller givetvis 
indikationerna på integrationens nivå och förändring mindre tillverkningsföretag, men 
detta kan i sin tur användas som en (svagare) indikation på Sveriges integration i 
allmänhet. Detta motiveras av att det som mäts antas vara en icke oväsentlig kom
ponent i Sveriges integration samt inte minst av att mindre tillverkningsföretags integ
ration antas vara mycket beroende av många andra aspekter i integrationsfenome
net. Ytterligare överföring kan låta sig göras om hänsyn tas till förhållanden som var 
specifika i studien. Sådana gäller svenska ekonomiska förhållanden, integrationspro
cessens grad av intensitet, konjunkturförhållanden, vilken kategori av företag som 
ingick i studien, valutakursförändringar m.m. 

Till skillnad från delsyfte 1 gör ett av arbetets teoretiska resultat anspråk på att vara 
direkt användbart i andra sammanhang. Det gäller en principiell kategorisering av 
konkurrenshinder, vilket ger en modell på begreppsnivå för användning i praktiska 
sammanhang men utan empiriska förutsägelser. Modellen kan anses vara fullstän
digt överförbar till en mängd sammanhang där konkurrensförhållanden betraktas 
med ett geografiskt perspektiv. 

Överförbarheten för arbetets huvudresultat, en analysmodell, är präglad av det stu
derade integrationsprojektets unicitet. Förutom det faktum att samhällsvetenskapliga 
studieobjekt aldrig förekommer i två exemplar förekommer ingen annan gemensam 
marknad av EU:s omfattning. Analysen bör dock ändå ha viss användbarhet i andra 
sammanhang; sådana kan gälla större företag eller andra länder men bör avse in
dustrivaror och länder med liknande industristrukturer och handel i utgångsläget. För 
att kunna bedöma graden av överförbarhet måste specifika förhållanden i det sam
manhang detta arbetes analysmodell har utvecklats jämföras med avgörande för
hållanden i det sammanhang till vilket kunskapsöverföring ska göras. För att exem
pelvis bedöma konsekvenser vid ett Costaricanskt medlemskap i NAFTA måste hän
syn bl.a. tas till USA:s ojämförliga dominans i regionen och de stora skillnaderna i 
inkomst och industristruktur. Även om detta arbetes analys kan vara principiellt giltig 
även för detta exempel är det inte osannolikt att en analys med andra variabler skulle 
ha större relevans på grund av de fundamentala skillnaderna i förutsättningar. 

En ståndpunkt som inte kan undvikas även om den sällan artikuleras gäller huruvida 
ett arbete skall ses som föreskrivade eller beskrivande. Till viss del avgörs inriktning
en av det studerade problemet vilket i detta fall ger en undersökning som är att likna 
vid en konsekvensanalys. Medan delsyfte 1 innebär beskrivning följer i övrigt av an
satsen, direkt eller indirekt, vissa beskrivningar av bättre eller sämre positioner och 
utvecklingsvägar. Arbetet har heller inte i något skede varit avsett att endast vara 
beskrivande. Med ett föreskrivande anspråk följer emellertid vissa problem varav två 
ska behandlas här. Det ena berördes översiktligt i inledningen av kapitlet och har att 
göra med världens beskaffenhet: Huruvida den låter sig beskrivas (särskilt i termer 
av samband och kausaliteter) och i vilken utsträckning föreskrifter kan vara me
ningsfulla. Relevanta delar av verkligheten måste kunna förstås, systematiseras och 
förklaras. Även om detta antas vara principiellt möjligt brukar praktiker och teoretiker 
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som beskriver (affärs-)världen kalla den komplex och föränderlig vilket försvårar eller 
omöjliggör såväl strategiska råd som framåtriktad strategisk handling. 

Samtidigt pågår en uppmärksammad internationalisering, t.o.m. globalisering, inom 
många områden som innebär att produktionsformer, efterfrågan, affärskultur m.m. 
har blivit allt homogenare. Det studerade problemet är i dessa avseenden speciellt: 
Den inre marknaden är politiskt initierad och syftar till homogenisering. Det förra för
hållandet medför att vetskap om de igångsättande krafterna inte endast är lättare än 
om exempelvis fenomenet internationalisering (eller integration i allmänhet) skulle 
studeras; integrationsåtgärderna är definierade som arbetets utgångspunkt. Formali-
seringen av den politiskt initierade integrationen ger även ett stöd för en bedömning 
av dess effekter med hjälp av ekonomisk teori. De eftersträvade förändringamas 
riktning är fastslagen även om åtgärdernas implementering kan variera. Att riktning
en kan betecknas homogenisering (minskad komplexitet) kan dessutom förenkla 
analysen om utgångspunkterna och principerna för homogenisering är kända. 

Den företagsstrategiska analys av den inre marknaden som arbetet utgör innebär 
därmed att en relativt objektiv del av verkligheten definieras och kategoriseras53. 
Detta sammanförs med antaganden om företagsstrategiska förhållanden på en rela
tivt allmän nivå. Den föreskrivande avsikten är att principiella konsekvenser ska kun
na utläsas och att företag ska kunna dra nytta av analysen. Det sista steget, tolkning 
av analysen och överföring till enskilda verksamheter, görs emellertid efter, med 
hjälp av, detta arbete. Här kommer olika aktörers perception, tolkning, vilja och för
måga att variera. Därmed berörs det andra problemet förbundet med ett föreskrivan
de anspråk, avseende företagens handlingsutrymme, allmänt och i relation till integ
rationseffekter. Integrationens effekter innebär förändringar i förutsättningar och möj
liga handlingsvägar, och de strategiska svaren i företag är givetvis avhängiga möjlig
heter och restriktioner för handling. Detta kan exempelvis behandlas i termer av möj
ligheter för proaktiva eller reaktiva förändringar. Om företag inte kan påverka skeen
det (den strategiska framtiden), och/eller om alla förändringar genom IM är tvingan
de, mister föreskrifter mycket av sin mening54. 

En behandling av handlingsutrymme kan föras på ett principiellt plan med utgångs
punkt i ontologiska antaganden eller på ett praktiskt plan där åtkomlighet och inter-
subjektivitet förutsätts. Det förra alternativet, som leder tillbaka till kapitlets inledande 
behandling av verklighetsuppfattningar, kan ta sin startpunkt inifrån, i människan och 
hennes förmågor (vilka är avgörande för organisationens förmågor), eller utifrån, i 
verklighetens beskaffenhet. Extrempositionerna att människan skapar sin egen verk
lighet eller att sammanhanget är (fullständigt) tvingande avfärdades tidigare; här an
tas människans egenskaper vara intressanta för att förstå (den yttre) verkligheten 
samt agera i den, och verklighetens egenskaper är på motsvarande sätt intressanta 
som förutsättningar för människan (företaget). Inom företagsekonomin, bl.a. strate
giteorin, har detta ofta behandlats som problemet med begränsad rationalitet i en 
värld av tilltagande föränderlighet och komplexitet. Sådana förhållanden komplicerar 
förutsättningarna både för forskning (oavsett om ansatsen är föreskrivande eller be
skrivande) och för företags strategiska agerande. 

53 'objektiv' i kunskapsteoretisk men ej nödvändigtvis ontologisk mening. 
54 Föreskrifter skulle ändå kunna användas för att exempelvis lägga ned en i framtiden omöjlig verk
samhet och istället investera i en ny och vinnande verksamhet. 
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Genom en annan traditionell dimension för beskrivningar och kategoriseringar av 
organisationers omgivning, homogenitet55, kan dock även en förenkling i samman
hanget iakttas. Med tilltagande internationalisering har homogenitet fått ökad aktua
litet som beskrivningsdimension, vilket inte minst gäller detta arbete. Att arbetet gäl
ler en partiell strategisk analys är också av betydelse; när problemet även från före
tagen betraktas i en partiell strategisk analys har företaget liksom forskaren en 
mängd förannonserade förändringar i omgivningen att relatera sig till (integra
tionsåtgärder) och en relativt god grund för bedömningar av sannolika konsekvenser 
av dessa åtgärder56. 

55 Thompson 1971, s95; Bohman & Böter 1984, s23. 
56 Företags handlingsutrymme behandlas ytterligare i avsnitten 5B och 9B. 
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4. ARBETETS EMPIRISKA UNDERSÖKNINGAR OCH DESS FÖRETAG. 

A. VAL AV UNDERSÖKNINGSOBJEKT, SVARSFREKVENSER M.M. 
Kapitlet är i första hand relaterat till de två enkätundersökningar som har genomförts 
i mindre tillverkande företag. Grunder som har använts för urvalet av studiens företag 
behandlas, svarsfrekvenser redovisas och en övergripande presentation av data
materialet ges. Avslutningsvis redovisas vissa basuppgifter om de företag från vilka 
det finns användbara enkätsvar. 

Mindre företag som allmänbegrepp, definition och empiriska enheter. 
"Små företag", och liknande uttryck, är lika inexakta som de är vanligt förekomman
de, och inexakta begrepp kan vara problematiska. Problemet är i hög grad principiellt 
och gäller överförbarheten mellan (allmänna) begrepp och (specifik) verklighet. Även 
om man i resonemang kan vara övertygad om att mindre tillverkande företag finns är 
det svårt att med en generell definition säga hur vi ska finna dem i verkligheten. Om
vänt är det också svårt att utifrån empiriska fenomen finna relevanta teoretiska 
(allmänna) definitioner. För att lösa upp detta problem något kan det vara givande att 
behandla företeelsen mindre företag på tre nivåer: Som idé eller allmänbegrepp, som 
operationalisering eller definition och som den enskilda verkliga enheten som all
mänbegreppet handlar om och som ryms inom definitionen1. 

De första och tredje nivåerna är således direkt teoretiskt respektive empiriskt relate
rade. "Mindre tillverkande företag" tillhör allmänbegreppen medan "Anderssons Trä 
AB" är begreppsligt partikulärt med en obegränsad mängd möjliga allmänbegreppsli
ga egenskaper - varav en eller flera kan vara det mindre tillverkande företagets2. De
finitionen, eller mellannivån, är beroende av de två övriga nivåerna och utgör en länk 
mellan dessa. Heterogeniteten i verklighetens företeelser (exempelvis skillnader 
mellan länder och branscher) och idéernas komplexitet (där sådant som produktion, 
organisation, individer o.s.v. kan ges olika innehåll och vikt) gör dock att det inte 
finns någon entydig definition för vad som är ett mindre tillverkande företag3. Till mer 
praktiska faktorer som då kan få styra operationaliseringen hör hanterbarhet (särskilt 
m.a.p. statistisk tillgänglighet) och konventioner (vilket understödjer inomvetenskap
lig intersubjektivitet). Vanligtvis, även i detta arbete, får den nationella statistikens 
klassificering av verksamheten och uppgifter om antalet anställda eller omsättning 
utgöra en operationalisering av vad som avses, d.v.s. indikera faktorer som ingår i 
idéer om mindre tillverkande företag4. 

1 Observera att detta i första hand är relevant när man, som här, utgår från ett antagande om skillnader 
mellan större och mindre företag. En indelning i, och användning av, storleksklasser kan även göras 
utan något sådant antagande. 
2 Eller annorlunda uttryckt: Tillhöra eller representera idén om det mindre tillverkande företaget. 
3 En användning av allmänbegrepp med empirisk referens till enheter som inte är exakta kopior av 
varandra är f.ö. en normal samhällsvetenskaplig undersökningssituation. 
4 En operationalisering mer i överensstämmelse med idén om det mindre företaget skulle bl.a. ta 
bransch, efterfrågan och marknadsandelar i beaktande, och även lokaliseringen har betydelse. Företa
get blir fortare stort i Storuman än i Stockholm, eller i Sverige jämfört med U SA (i en mening blir därför 
varje företag mindre, allt annat lika, i och med att Europa integreras). 
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Inom EU, som arbetet i hög grad kretsar kring, har flera småföretagsdefinitioner an
vänts5. I en relativt enhetlig definition som lades fram 1996 sattes de övre gränserna 
för mikroföretag till 9 anställda, för små företag till 49 anställda och för medelstora till 
249 anställda6. Till detta kommer gränser för omsättning alternativt balansomslutning 
samt ägarstruktur. Det senare kriteriet, avseende beroendeförhållanden till andra 
företag, kan även uttryckas som att idén om det mindre företaget inte innefattar ar
betsställen inom en större koncern. I integrationssammanhanget kan lokaliseringen 
av ett företags/produktionsställes ägande och strategiska beslutsfattande förvisso 
vara ovidkommande för primära konsekvenser (som förändringar i efterfrågan eller 
produktkrav). De är emellertid av betydelse för resonemang om det strategiska be
mötandet av effekter7. 

En annan vanligt förekommande (och enklare) indelningsgrund används i tabell 4-1, 
där fördelningen av Europas företag, exklusive primärnäringarna och den offentliga 
sektorn, visas för fyra storleksklasser. Tabellen visar att mer än nio av tio företag i 
Europa 19 (EES + Schweiz) var s.k. mikroföretag - med färre än tio anställda 19958. 
Ungefär hälften av de dryga 16 miljoner företagen var för övrigt utan anställda. Varje 
arbete som behandlar andra än de allra minsta företagen behandlar således en 
mycket begränsad andel av företagen. Om större respektive mindre företags bety
delse för ekonomin i termer av sysselsättning eller omsättning betraktas, som i ta
bellens två sista kolumner, blir bilden markant annorlunda men de mindre företagen 
har fortfarande en stor betydelse9. 

Tabell 4-1 : Europas företag i storleksklasser Antal anställda och omsättning 
1995 i EES + Schweiz (Europa 19)10 

andel av: (%) 
Antal anställda Antal företag samtliga tot. antal tot. om

(X1000) företag anställda sättning 
0- 9 15.205 92,4 32,2 21,4 

10- 49 1.050 6,4 19,0 19,9 
50-199 150 0,9 13,1 17,9 

200+ 45 0,3 35,6 40,8 
samtliga 16.450 100,0 99,9 100,0 

Det finns givetvis stora skillnader mellan länder och branscher; den genomsnittliga 
företagsstorleken i Europa 19 var 6 anställda 1995, med ett spann från 3 i Finland 
och Grekland till 13 i Österrike och Schweiz11. I Sverige var genomsnittet 5 anställda 
1995. När endast industriföretagen betraktas är genomsnittsföretaget något större, 

5 För en översikt, se Nutek 1992, s10. 
6 EGT nr L 107, 30.04.1996, s4-9. 
7 Det finns skäl att ifrågasätta produktionsfunktionens betydelse för definierandet av företag; denna har 
varit avgörande inom internationell företagsekonomi (se exempelvis Andersson & Johanson 1997, s33-
35), men kritiken gäller inte i första hand små företag med samlade funktioner. 
8 ENSR 1996, s51f. 
9 Tabellens sista kolumn indikerar att produktiviteten mätt som omsättning pe r anställd är högre för 
större företag (utan att bl.a. branschskillnader tas i beaktande; ENSR 1996, tabell 1.1, s52 (erratum)). 
10 ENSR 1996, tabell 1.1, s52 (erratum). 
11 Ibid., tabell 1.2, s55 (erratum; primämäringar och den offentliga sektorn ej medräknade). 
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men fortfarande är de allra flesta s.k. mikroföretag. Tabell 4-2 visar fördelningen av 
industriföretag på samma storleksklasser som ovan för Sverige 1995. 

Tabell 4-2: Sveriges industriföretag i storleksklasser. 
Antal anställda 199512. 

Antal anställda Antal företag andel (%) 
0- 9 28.506 84,3 

10-49 3.828 11,3 
50-199 1.047 3,1 

200+ 432 1,3 
samtliga 33.813 100,0 

En företagskategori som den i tabellerna gråmarkerade, "alla industriföretag i Sveri
ge med 10-199 anställda" kan vara intressant som representation för "mindre indust
riföretag i Sverige" (den teoretiska nivån) och för de enskilda företagen (den empiris
ka nivån)13. I detta arbete antas en sådan förenklad definition vara rimlig i bemärkel
sen att ett flertal av de ingående företagen antas representera idén om det mindre 
tillverkande företaget Konkret gäller detta bl.a. lednings-, organisations- och finansi
eringsfrågor vilka kan antas skilja sig mellan företag där antalet anställda (och/eller 
verksamhetens ekonomiska omfattning) är mycket olika. 

Antagandet om skillnader mellan större och mindre företag prövas dock ej. Det är till 
stor del upp till läsaren att bedöma det rimliga i antagandet (på såväl teoretisk som 
empirisk nivå) och att tolka huruvida överförbarhet till andra företag än de som ingick 
i enkätundersökningarna låter sig göras. Observera att den överföring som är intres
sant är den till företag som ingår i idén om mindre industriföretag, och inte till andra 
företag som ingår i ett försök till operationalisering av denna idé. 

Företagsurval. 
Urvalet av företag inför de två enkätundersökningarna skedde på samma sätt med 
två mindre undantag vilka specificeras i det följande. Urvalskriterierna överensstäm
de också i huvudsak med de som användes för intervjuundersökningen14. De grund
kriterier som användes för samtliga tre undersökningar gällde förutom storlek själv
ständighet, verksamhet och lokalisering. Både för urvalskriterierna och för avgräns-
ningarna inom dessa är traditionen vägande skäl; kriterierna torde tillhöra de mest 
förekommande inom företagsekonomisk forskning, och även de valda avgränsning-
arna bedöms tillhöra de normala. Ett annat skäl är att den statistiska tillgängligheten 
är god för samtliga kriterier. Traditionen och tillgängligheten leder även till ökade 
möjligheter till jämförbarhet mellan studier, vilket talar för att urvalsgrunder och av-
gränsningar inte i onödan bör avvika från det gängse (oaktat att det gängse ofta 
även är baserat på sunda överväganden). Dessutom antas överförbarhet/verklig-
hetsanknytning avseende språk och handling vara hög med de valda kriterierna. 

12 Antal företag (CFAR) efter näringsgren SNI92, tid och storlekskla ss: SCB, Sveriges statistiska data
baser, 1998. 
13 Den enkla lösningen att lämna idén eller empirin och endast uttala sig om operationaliseringen 
löskopplar empirin från teorin och försvårar allmänna lärdomar. 
14 I förstudien var urvalet av orter och branscher något snävare; den innehöll två orter färre än den 
första enkätundersökningen och endast företag från trä- och verkstadsindustrierna. 
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Med detta avses att det inte endast forskas inom dessa begreppsramar, det talas 
och handlas dessutom i termer av verksamhetsområden och företagsstorlekar15. 
Främst när det gäller mindre verksamheter är dessutom företaget oftast konkret för
bunden med en lokalisering. 

Företagsuppgifterna hämtades från SCB:s företagsregister för 1991 respektive 1995. 
Vad gäller verksamhetskriteriet begränsades undersökningen till tillverkningsindust
rin, vilket 1991 motsvarade SNI-koder 31-39 och 1995 SNI 15-37. För att uppnå en 
något lägre heterogenitet valdes följande branscher bort: Livsmedels-, dryckesvaru-
och tobaksvaruframställning samt förlagsverksamhet och grafisk produktion (SNI 31 
och 342 respektive 15, 16 och 22). För storlekskriteriet gällde att företagen vid urva
let skulle ha minst tio men högst tvåhundra anställda. Om företaget ingick i en kon
cern gällde restriktionen för antalet anställda företagsgruppen som helhet. 

Lokaliseringsaspekten har betydelse i två huvudsakliga avseenden i detta samman
hang. Integration kan både mätas mot lokalisering och med lokalisering. Det första 
gäller exempelvis en jämförelse mellan förväntningar på den inre marknaden i före
tag med olika lokaliseringsorter. Skillnader i förutsättningar mellan olika lokaliseringar 
antas även ge vissa skillnader i integrationskonsekvenser. Den andra betydelsen, 
lokaliseringsaspekter som mått på integration, gäller den geografiska spridningen av 
verksamheters lokalisering och dito spridning av ägande. Att ett företag etablerar ett 
försäljningsbolag i ett annat land eller att utländska investerare köper andelar i före
taget kan ses som tecken på integration. På grund av att endast självständiga före
tag valdes ut för de två enkäterna undersöks dock lokaliseringen som mått på integ
ration i begränsad utsträckning. Företag som ingick i urvalsramen vid den första un
dersökningen men som 1995 hade majoritetsägare eller huvudkontor utanför någon 
av de kommuner som ingick i undersökningen ingick inte i den andra undersökning
en. Utöver att vissa förändringar mellan undersökningarna inte fångas upp ger detta 
urval en större andel företag av lokal karaktär. 

Med avseende på företagens lokalisering gjordes ett strategiskt urval. Bakom detta 
ligger antaganden om att vissa verksamhetsförutsättningar och integrationseffekter 
kan variera mellan lokaliseringar i mönster som kan behandlas med centrum/perife
riresonemang. Olika närmiljöer, med tillgång till infrastruktur samt stöd- och service
funktioner, efterfråge- och konkurrenssituation, avstånd till marknader m.m., kan an
tas vara av betydelse för företagens val av marknader och beteende gentemot dessa 
marknader. Genom integrationen kan bl.a. en förändring av den relativa regionala 
tillväxten och konkurrenskraften förväntas. Förutsättningarna för 'lokala' respektive 
'globala' företag samt vad som är närmarknad kan också påverkas, bl.a. genom att 
produkters räckvidd ökar (vilket homogenisering av regelsystem och efterfrågan kan 
leda till). I enlighet med redogörelsen i kapitel 2 ges dock denna lokaliseringsdimen
sion en mer begränsad behandling än vad som först avsågs16. 

15 Exempel på handling är branschvis organisering och att organisationslösningar och problem kan 
variera mellan företag av olika storlek. 
16 Begränsningen gjordes av teoretiska och praktiska skäl (inte exempelvis p.g.a. att resultat inte skulle 
finnas). Att ge lokaliseringsaspekten det ursprungligt tänkta utrymmet skulle öka arbetets komplexitet 
och omfång både vad gäller tidsåtgång och presentationens omfång (teori, empiri och analys). Se även 
kapitel 2. 
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Det urval som gjordes avsågs täcka in lokaliseringar med olika centralitet i två di
mensioner. Den ena dimensionen gäller avståndet (närmare respektive längre) från 
den inre marknadens huvudområden och ekonomiska centrum. Konkret gjordes en 
indelning mellan norra och södra Sverige, med tre län i varje landsände, vilket även 
medför vissa skillnader i sådant som befolknings- och företagstäthet. Därmed berörs 
den andra centralitetsdimensionen, vilken avser ortens storlek som indikator på vissa 
skillnader i förutsättningarna för företagande (den lokala efterfrågan, utbudet av varor 
och tjänster o.s.v.). Företagen valdes från två orter i varje län, där den ena skulle 
vara en industriell huvudort i området och den andra en mindre ort17. I den senare 
undersökningen ingick dock mer än en mindre ort i tre av de sex länen. Fem mindre 
kommuner, med sammanlagt 29 företag, lades till listan med avsikten att kategorin 
företag i mindre orter skulle upprätthållas efter det stora bortfallet av företag under 
den lågkonjunktur som varade till 1992/93. Ett totalurval gjordes i följande kommu
ner, av vilka de som endast ingick i den andra undersökningen är markerade med en 
asterisk. 

Tabell 4-3: Lokaliseringen av undersökningamas företag samt 
företagsbestånd 1995 (antal). 

Ortens Ortens storlek 
geografiska läge Större Mindre 
Norr Luleå 20 Kalix 14, Överkalix* 3, Övertomeå* 4 

Skellefteå 54 Lycksele 7 
Sundsvall 21 Kramfors 17, Bräcke* 3, Ange* 3 

Söder Göteborg 135 Lysekil 9 
Växjö 38 Alvesta 20, Tingsryd* 16 
Helsingborg 37 Klippan 13 

*Nya orter i jämförelse med den första enkätundersökningen 

På grund av lagstiftning och statistisk tillgänglighet bör i princip urvalsramen över
ensstämma med populationen. Diskrepanser mellan den teoretiska avsikten och den 
empiriska verkligheten torde dock ändå förekomma genom att företag har bytt verk
samhet eller att företag kan ha betydande verksamheter även inom andra statistiska 
kategorier. Som tidigare nämnts är dessutom gränserna 10 och 199 anställda relativt 
godtyckliga och "ett litet företag" är inte samma sak i alla branscher. Formen för an
ställningar kan också variera mellan företag och tidsperioder. Vissa företag har en 
stor andel externa personer inblandade i den direkta verksamheten och ser därför i 
statistiken mindre ut än verksamhetens faktiska omfattning. Likaså förefaller företag 
med liten försäljning eller låg produktivitet per anställd större än om kriteriet hade 
gällt omsättning. Eftersom antalet anställda täcker in den sannolikt väsentliga orga
nisatoriska storleken är emellertid inte detta kriterium utbytbart med omsättning. 

Avgränsningen till företag med 10-199 anställda som enligt SCB:s definitioner är till
verkande ska därför endast ses som en av flera möjliga operationaliseringar. Detta 
arbete är övervägande teoretiskt och begreppsanvändningen är allmännare än de 
enskilda företeelser/enheter som de vanligtvis syftar på. Det är sannolikt att vissa av 
de företag som ingår i urvalet inte kommer att motsvara det teoretiska mindre företa

17 Några av de mindre orterna har även en geografiskt mer perifer belägenhet än den större orten i 
samma region, exempelvis med längre avstånd till hamn, järnväg och/eller flygplats. 
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get samtidigt som andra företag utanför urvalsramen gör det. Även om operationali-
seringen erbjuder vissa svårigheter och gränsdragningarna är förknippade med god
tycklighet är det emellertid av värde att inte endast försöka uppnå en forskning som 
begreppsmässigt är så rimlig som möjligt utan även att tillfredsställa de skäl som 
nämndes ovan. 

Urvalsramar, bortfall och svarsfrekvenser. 
Efter korrigeringar innehöll urvalsramen för den första enkätundersökningen 452 fö
retag som uppfyllde urvalskriterierna. Två kommuner och vissa branscher hade då 
valts bort efter det att enkäten i december 1991 skickades till 584 företag18. Fyra år 
senare fanns 414 företag som uppfyllde kriterierna (exklusive de fem nya kommu
nerna 385 företag). Den stora skillnaden i företagsbestånd mellan undersökningarna, 
cirka 14%, kan relateras till lågkonjunkturen 1990-93 med ett stort antal konkurser 
som följd (se figur 5-1, kapitel 5). 

Inför den andra undersökningen besöktes fyra företag ingående i urvalet vilka besva
rade och gav synpunkter på ett enkätutkast. Därefter sändes enkäten med några 
mindre förändringar i januari 1996 till 432 företag19. Vid båda undersökningstillfällena 
skickades två påminnelser, av vilka den senare följdes av en bantad enkät. Den 
första enkätundersökningen gav 216 användbara svar, varav 37 företag svarade på 
den andra påminnelsen. Från den andra undersökningen används 202 enkäter, där
av 47 från företag som besvarade den bantade enkäten. Antal svar på respektive 
fråga och därmed det interna bortfallet redovisas i de bilagda enkäterna. 

Tabell 4-4: Urvalsram, bortfall och svarsfrekvens (antal företag). 

enkät 1 enkät 2 
Urvalsram 584 436 
därefter bortvalda kommuner 39 -

därefter bortvalda branscher 49 -

fel meddelade i svaret eller upptäcka i 
datalistan i efterhand 

44 22 

fel adress (returnerade) 6 -

ej tillverkning eller egen försäljning 17 3 
koncernförhållande (ej självständiga företag) 16 4 
fel lokalisering 5 10 
systerföretag med samma adress20 - 3 
övrigt (fel bransch eller bolagsform) - 2 

Korrigerad urvalsram 452 414 
blanka svar 2 3 
Användbara svar 216 202 
Svarsandel 47,8% 48,8% 

18 De bortvalda kommunerna tillhörde en teoretisk kategori som det inte längre fanns någon avsikt att 
undersöka. Påminnelser skickades i januari 1992. 
19 Även de fyra preliminära enkäter som besvarades vid företagsbesöken, med någon komplettering 
per telefon, används i det följande. Påminnelser skickades till de som ej hade besvarat enkäterna i 
februari 1996. 
201 tre fall hade två företag samma adress och huvudsakligen samma namn (exempelvis ett produk
tionsbolag och ett försäljningsbolag). I dessa fall ströks det ena. 
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Det antal företag som ingick i urvalsramen vid båda undersökningstillfällena var 180 
och av dessa svarade 56 st. vid båda tillfällena (två företag hade avidentifierat en
käten vid den andra undersökningen). Detta motsvarar 31% av den gemensamma 
urvalsramen. Dessa företag kommer emellertid inte att ges någon särskild behand
ling i det följande. 

Kvantifiering av undersökningarnas företag. 
Antal företag samt antal svarande visas i följande tabell, där företagen även är inde
lade i storleksgrupper och ortkategorier. Fördelning på det tredje huvudsakliga urval
skriteriet, bransch, visas inte på grund av de stora skillnaderna i fördelning mellan 
branscher. I redovisningen av enkätsvar kommer istället en annan indelning i verk
samhetskategorier att användas (se tabell 4-9 och 4-10). Det totala antalet företag i 
en kommunkategori står i kursiv stil nedan medan antalet svarande företag står i rak 
stil på den närmaste raden under. Svar från de företag som angav ett antal anställda 
utanför intervallet 10-199 kommer ändå fortsättningsvis att användas. 

Tabell 4-5: Företagsbestånd samt antal och andel svar på de två enkäterna. 

1991/92 Anställda 
Orttyp -9 10-49 50-199 200- Totalt Andel 
Större nordlig bestånd - 84 25 - 109 

svar 6 39 14 1 60 55,0% 
Mindre nordlig bestånd - 43 4 - 47 

svar 2 20 5 0 28 59,6% 
Större sydlig bestånd - 199 44 - 243 

svar 13 66 22 2 107 44,0% 
Mindre sydlig bestånd - 45 8 - 53 

svar 2 17 1 0 21 39,6% 
Samtliga bestånd - 371 81 - 452 

svar 23 142 42 3 216 47,8% 

1995/96 Anställda 
Orttyp -9 10-49 50-199 200- Totalt Andel 
Större nordlig bestånd - 87 8 - 95 

svar 0 39 5 0 45 47,4% 
Mindre nordlig bestånd - 46 5 - 51 

svar 1 22 0 0 24 47,1% 
Större sydlig bestånd - 186 24 - 210 

svar 3 86 14 0 103 49,0% 
Mindre sydlig bestånd - 51 7 - 58 

svar 1 22 5 0 28 48,3% 
Samtliga bestånd - 370 44 - 414 

svar 5 169 24 0 20221 48,8% 

21 Då två ifyllda enkäter var avidentifierade är lokaliseringen för dessa företag okänd. 

59 



FÖRETAGEN I DE EMPIRISKA UNDERSÖKNINGARNA 

Den första delen av tabellen ovan (enkät 1) visar relativt stora skillnader i svarsfre
kvens mellan företag i norra respektive södra Sverige. Denna skillnad upprepades 
dock ej i den andra undersökningen. Ur tabellerna kan det även utläsas att svarsfre
kvenserna för de något större företagen var högre i båda undersökningarna. Av fö
retagen med fler än 50 anställda svarade 55,6% respektive 54,5%, vilket kan jämfö
ras med 44,5% respektive 47,0% för de mindre företagen. 

B. VISSA BASUPPGIFTER OM FÖRETAGEN. 
I detta avsnitt presenteras vissa uppgifter om de företag som svarade på de två en
käterna. Uppgifterna ska tjäna som underlag för dataredovisningen i empirikapitlen 
8,11 och 13 och gäller främst urvalskriterierna, d.v.s. storlek, ägande, verksamhet 
och lokalisering. För flertalet variabler som senare presenteras har separata data
körningar gjorts för storlek, verksamhet och lokalisering (och i varierande omfattning 
med andra variabler). De jämförelser som presenteras gäller emellertid i huvudsak 
företags lokalisering och storlek. 

Vid inledningen av behandlingen av en fråga anges en beteckning som refererar till 
de bifogade enkäterna (exempelvis "ii4"). Gemener framför frågans nummer refererar 
till sektion i enkät 1 medan versaler indikerar sektion i den uppföljande enkäten. Som 
tidigare nämnts skickades vid båda undersökningarna två påminnelser av vilka den 
senare hade färre frågor. Den sektion och det nummer som anges vid dataredovis
ning i det följande syftar dock alltid till den fullständiga enkäten, d.v.s. utskick 1 och 2 
vid respektive undersökning (i de bilagda enkäterna framgår vilka frågor som ej ställ
des i utskick 3). 

Företagsstorlek. 
I inledningskapitlet framfördes motiv bakom valet att studera mindre företag; bl.a. 
antagandet att det i storleken ligger en kapacitetsaspekt. Fler anställda och större 
omsättning kan exempelvis innebära större administrativa, idégenererande, finansi
ella eller fysiska resurser. Beroendet av företagsledaren samt hans eller hennes 
möjligheter till överblick och kontroll torde också variera. Som tabell 4-5 visade be
fann sig flertalet av undersökningarnas företag i den nedre delen av intervallet 10-
199 anställda. Detta framgår på ett annat sätt i det följande där materialets spridning 
anges i kvartiler (i3, i7; I2, I3). Tabellen visar likartade värden för de två undersök
ningarna vad gäller alla mått utom den övre kvartilen för antalet anställda. Där är av
vikelsen istället stor vilket motsvarar en delvis konjunkturbetingad neddragning av 
antalet anställda i många verksamheter. 

Tabell 4-6: Företagens storlek (spridnings- och centralmått). 

antal anställda omsättning (Mkr 9S22) 
Mått 1991 1995 1991 1995 

övre kvartil 44 34 38 40 
median 23 21 19 20 

undre kvartil 13 14 10 12 

22 1991 års värde är justerat med PPI för industriprodukter tid 1995 års kronor. Detta innebär en ökning 
med 19,8% (PPI 1991=101,6, 95=121,7. SCB, feb. 1996(b), s7). 
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Den enda entydiga skillnaden i företagsstorlek mellan olika lokaliseringar gäller 1991 
då företagen var något större i de större orterna. Detta gällde både medel- och me
dianvärden. 1995 var däremot medianvärdet högre i de mindre orterna medan me
delvärdet var likvärdigt. Skillnaderna mellan norr och söder var obetydliga 1991, vil
ket även gäller medianvärdet 1995. Det genomsnittliga antalet anställda 1995 var 
däremot högre i de företag som var lokaliserade i södra Sverige. 

I reala kronor är den genomsnittliga försäljningen i stort sett lika stor i de två materi
alen. Det genomsnittliga antalet anställda var däremot klart lägre 1995 än i under
sökningen 1991. När genomsnittsvärden betraktas motsvarar skillnaden i försäljning 
per anställd en ökning med i genomsnitt 5% per år mellan mättillfällena (korrigerat för 
förändringar i PPI). Detta visas genom en jämförelse mellan de första och tredje vär
dekolumnerna i följande tabell. Om man antar att populationerna är jämförbara kan 
kolumn 2, som visar värden bakåt i tiden för de företag som besvarade enkät 2, indi
kera att förändringarna skedde mellan 1991 och 1993 (vilket är sannolikt om den 
huvudsakliga förklaringen till storleksskillnaden mellan enkäterna är att finna i den 
lågkonjunktur som inledde decenniet). 

Tabell 4-7: Företagens storlek. Genomsnittsvärden 1991 och 1995. 

Storleksmått 1991 
(enkät 1 ) 

199323 

(enkät 2) 
1995 

(enkät 2) 

antal anställda 35,7 25,5 29,2 
omsättning (Mkr) 33,3 30,0 40,4 
justerad omsättning24 39,9 34,4 40,4 
justerad omsättning/anställd 1,12 1,35 1,38 

Skillnaden mellan de två undersökningarna kan indikera att rationaliseringar har ägt 
rum i företagen. Detta, om än i något mindre omfattning, kan även iakttas genom 
aggregerade data för Europa 19, där också en annan förklaring indikeras25. I stora 
delar av Västeuropa, inklusive Sverige, skedde en relativt betydande utslagning av 
företag under den lågkonjunktur som rådde de två första åren mellan de två under
sökningarna. Det är sannolikt att de företag som gick i konkurs hade lägre produkti
vitet än överlevande företag och/eller att överlevande företag har varit tvungna att 
rationalisera. En annan tänkbar förklaring ligger i nya anställnings- och organisa
tionsformer. 

Erhållna data om företagens storlek ger att de empiriska delarna av detta arbete 
bygger på uppgifter från företag som 1991 hade totalt 7.500 anställda och en total 
försäljning på ca 8,5 Mdr kr (1995 års kronor) samt företag som 1995 anställde 5.800 
personer och omsatte 8,0 Mdr kr. 

23 Företag med noll anställda (ännu ej startade) ej medräknade. Året är ändå inte jämförbart med de 
övriga p.g.a. ett större antal nystartade och små företag ingår. 
24 1991 års värde justerat med PPI för industriprodukter till 1995 års kronor (1991=101,6, 93=106,0, 
95=121,7; SCB, feb. 1996(b), s7) 
25 ENSR 1997, s59, 64-65. 

61 



FÖRETAGEN I DE EMPIRISKA UNDERSÖKNINGARNA 

Lokalisering och ägande. 
Skillnader mellan olika orter och mellan norra och södra Sverige, särskilt Göteborgs 
storlek, gör att undersökningarna domineras av företag från södra Sverige. Från 
denna landsdel kom 59% av de 216 svaren på enkät 1 och 65% av 202 svar på en
kät 2. Andelen företag som var lokaliserade i respektive läns större ort var 77% 1991 
och 74% 1995. När dessa två dimensioner kombineras, nordlig eller sydlig lokalise
ring samt större eller mindre ort, ser beståndet undersökta företag ut på följande vis: 

Tabell 4-8: Företagens lokalisering. Ortstorlek och geografiskt läge. 

Andel av företagen (%) 
Orttyp 1991/92 1995/96 

Större nordlig 27,8 22,5 

Mindre nordlig 13,0 12,0 

Större sydlig 49,5 51,5 

Mindre sydlig 9,7 14,0 

Samtliga 100,0 100,0 

I den andra enkäten undersöktes ägandet något utöver vad som ryms i urvalet (av 
självständiga företag). Det visade sig att företagsledaren i de flesta företag även var 
ägare vilket tillsammans med företagens begränsade storlek sannolikt ger en stark 
prägel på den strategiska inriktningen. I medianföretaget var företagsledarens ägan
de 50% (med kvartilerna 20% respektive 81%). Flertalet företag var även starkt lokalt 
förankrade (men detta är således påverkat av urvalet). Fyra företag av fem (79%) var 
helt ägda av regionala intressen medan 8% av företagen var utan regionalt ägande. I 
genomsnitt var det regionala ägandet 86% medan ägandet i övriga delar av landet 
var 6% och i utlandet knappt 8%. 

Det senare kan vara värt en anmärkning; det utländska ägandet var således något 
större än det inhemska ägandet utanför företagets region. 25 företag (12,5%) hade 
utländskt ägande i någon omfattning och 11 av dessa ägdes till mer än hälften av 
utländska intressen. Något färre, 8 företag, hade svenska utomregionala majoritets
ägare26. Vidare hade en fjärdedel av samtliga företag (24%) verksamhet lokaliserad 
utanför kommunen för företagets säte 1995 (10% hade verksamhet i mer än en ort 
utanför kommunen). I de flesta fall, 22% av samtliga företag, gällde sådan verksam
het försäljning, och i 13% tillverkning. 

Verksamhet och försäljning. 
Branschfördelningen av de företag där man svarat på enkäterna visas i följande ta
bell. Klasserna metallvarutillverkning och maskintillverkning är som synes domine
rande. Till de större skillnaderna mellan undersökningarna hör att andelen företag 
definierade som petro-kemiska respektive maskintillverkande är större i den andra 
undersökningen medan andelen metallvarutillverkande företag är betydligt lägre. 

26 I linje med de redovisade urvalskriterierna hade de företag som inte var majoritetsägda i regionen 
genomgått ägarförändringar mellan SCB:s uppgiftsinhämtande och enkätifyllandet. 
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SCB.s klassindelning förändrades dock mellan undersökningarna. En indikation på 
detta kan vara den stora förändringen i tabellens sista post. 

Tabell 4-9: Verksamheter enligt SCB: s branschindelning27. 

SNI-koder 1991/92 1995/96 
1991 1995 BRANSCH antal % antal % 

32 17-19 textil, kläder, lädervaror 7 3,3 5 2,5 
33 20 trävarutillverkning 27 12,5 21 10,4 

341 21 massa-, pappers- och 
pappersvarutillverkning 3 1,4 5 2,5 

35 23-25 petroleum, kemikalier, plast 14 6,5 21 10,4 
36 26 icke-metalliska mineraliska 

produkter 7 3,2 3 1,5 
37 27 metallframställning 3 1,4 2 1,0 

381 28 metallvarutillverkning 78 36,1 54 26,7 
382 29 maskintillverkning 34 15,7 43 21,3 

383 & 
övr. 38 30-33 el- & optikprodukter 25 11,6 22 10,9 

384 34-35 transportmedel 16 7,4 13 6,4 
39 36-37 övrig tillverkning 2 0,9 13 6,4 

samtliga 216 100,0 202 100,0 

Även om delar av tillverkningsindustrin valts bort indikerar branschbeteckningarna 
ovan en varierad produktion inom den undersökta företagskategorin. Ett annat sätt 
att kategorisera verksamheterna är genom inriktning mot underleveranser eller lego
tillverkning, mot standardprodukter eller mot kundanpassade produkter28. Dessa ka
tegorier kan antas motsvara olika roller i ett produktions-/distributionssystem vilka 
sannolikt påverkas olika av internationalisering och ekonomisk integration. Följande 
tabell ger några uppgifter om enkätföretagens verksamheter i termer av dessa kate
gorier. Först anges respektive andel för den andra enkätundersökningen varefter 
skillnaden i relation till den tidigare undersökningen anges. Exempelvis visar tabel
lens första värde (rad 1, kolumn 1) att 45,3% av företagen var utan försäljning av 
standardvaror. Denna andel var 4,7 procentenheter större än i den första enkätun
dersökningen (rad 1, kolumn 2). 

27 Med förbehåll för vissa felaktigheter p.g.a. den förändrade klassificeringen mellan undersökningarna. 
I första hand utgår indelningen från vad som gällde 1995. 
28 För somliga företag, exempelvis sågverk, har emellertid indelningen mellan egna produkter och un
derleveranser mindre relevans. 
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Tabell 4-10: Tre kategorier för beskrivning av produktionens inriktning 
(andelar i % 1995 samt skillnad 1991-1995 i procentenheter). 

Typ av 
verksamhet 

Andel fö 
ingen del av 

verksamheten 

retag med följan 
mer än 1/2 av 
verksamheten 

ide produktionsii 
mer än 3/4 av 
verksamheten 

nriktning 
hela 

verksamheten 

Typ av 
verksamhet 

95 95-91 95 95-91 95 95-91 95 95-91 
Standardprodukter 45,3 +4,7 26,4 -2,6 18,9 +2,6 4,5 -1,5 

Kundanpassade 
produkter 

33,0 +2,4 26,5 -1,1 17,0 -3,8 9,0 +1,4 

Underleveranser/ 
legotillverkning 

35,8 +5,2 32,3 -0,1 28,4 +0,3 22,9 +5,0 

En relativt stor andel av företagen, 22,9%, var helt och hållet underleverantö-
rer/legotillverkare 1995, vilket kan jämföras med de 4,5% som endast tillverkade 
standardprodukter. De först nämnda företagen var i genomsnitt klart mindre än de 
företag där inriktningen mot underleveranser och legotillverkning var låg. För stan
dardvaruproduktion var sambandet det omvända; en större andel standardprodukter 
samvarierade med ökad företagsstorlek (fler anställda). 

I den andra enkätundersökningen skulle verksamhetsinriktningen beskrivas på ytter
ligare ett sätt. Detta var genom att ange företagets kärnverksamhet vilken definiera
des som den dominerande och strategiskt viktigaste verksamheten (III1-2). I mer än 
hälften av företagen (57%) gällde denna produkter för slutlig användare medan in
satsvaror utgjorde kärnverksamhet i något mer än vart fjärde företag. De senare 
gällde oftare komponenter (17%) än system (10%)29. Många verksamheter är svåra 
att kategorisera på detta sätt och ca 15% definierade sin verksamhet utanför dessa 
kategorier. De viktigaste produkternas funktion och utformning skulle även bedömas 
efter en skala från mycket enkel till mycket avancerad, med följande resultat: Mycket 
enkel 3,5%, enkel 12,1%, ordinär 36,9%, avancerad 38,4% och mycket avancerad 
9,1% (III3). 

En redovisning av försäljningens geografiska dimension, vilken är särskilt väsentlig i 
integrationssammanhanget, ges i tabell 4-11. Genom att ekonomisk integration 
handlar om att sammanlänka geografiska områden och att den politiskt inducerade 
integrationen i första hand gäller staters territorier är här staten (länder) en given en
het. Konkret innebär detta i första hand att försäljning betraktas för hemmamarkna
den och utlandet30. I enkäterna användes dessutom "regionen", definierad i företaget 
(respondenten), med avsikten att begreppet skulle svara mot den uppfattning av 
närmarknaden som finns i företaget31. I tabellens sista rad anges värden för ut

29 Det som angavs vara respektive företags kärnverksamhet utgjorde i genomsnitt 87% av verksam
heten 1995. 
30 1991 efterfrågades "export" medan formuleringen i den andra enkäten var "kunder i utlandet". D et 
senare täcker begreppsmässigt in försälj ning från de utländska enheterna men kan leda till betydelse
skillnader i data. Den första enkäten gav dock inget alternativ t ill att markera "export" (inga företag med 
utlandsenheter angav en försäljning som understeg 100%). 
31 Detta ger naturligtvis inte samma tolkning i alla företag, men en absolut definition, som 50 km radie 
eller kommungränserna, ger minst lika stora problem. Exempelvis finns knappast kännedomen om 
exakt var femmilsgränsen är hos alla respondenter, kommuner är dessutom olika stora och f em mil är 
relativt längre med utgångspunkt från Göteborgs stadskärna än om man utgår från överkalix. 
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landsförsäljning då endast de exporterande företag tas i beaktande. I kapitel 8 kom
mer dessa och andra uppgifter om försäljning att behandlas relativt utförligt. 

Tabell 4-11 : Försäljningens geografi. 

1991 1995 
Geografiskt genom standard antal genom standard antal 
område snitt (%) avvikelse företag snitt (%) avvikelse företag 

Regionen 35,9 35,9 212 33,1 34,2 197 

Övriga Sverige 43,4 32,0 212 41,2 29,7 197 

Utlandet32 20,6 28,3 213 25,9 28,7 198 

endast exportörer 31,3 29,7 140 35,5 28,1 144 

I den andra enkäten ställdes även en fråga om försäljningens inriktning mot olika 
kundkategorier (I5). Av de alternativ som gavs var det vanligast att sälja till privata 
företag inom samma storlekskategori som denna undersökning avser. 1995 avsatte 
genomsnittsföretaget 7,2% till offentlig sektor (s=17,8). Av försäljningen till privat 
sektor gick 38,4% till företag med fler än ca 200 anställda (s=34,7), 41,6% till företag 
med ca 10-199 anställda (s=31,5) och 12,8% till mindre företag eller privatpersoner 
(s=20,3). 

32 1991 efterfrågades "export" medan formuleringen i den andra enkäten var "kunder i utlandet". D et 
senare täcker begreppsmässigt in försäljnin g från de (fåtal) utländska enhe terna men kan leda till be
tydelseskillnader i data. Den första enkäten gav dock inget alternativ till att markera "export". 
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DEL II 

SEGREGERING OCH INTEGRATION 

Kapitel 5. Internationellt utbyte: Förklaringar och hinder. 

Avsikten med detta kapitel är att ge en bred genomgång av teoretiska förklaringar 
bakom ekonomisk integration. Behandlingen, som i huvudsak gäller varuhandel, sker 
först med ett stats-/mellanstatsperspektiv, därefter med företagsperspektiv. Kapitlets 
andra huvudinslag gäller myntets andra sida, d.v.s. hinder mot internationella utbyten 
och marknaders integration. 

Kapitel 6. Den europeiska integrationsprocessen. 

Här beskrivs den europeiska (politiskt inducerade) integrationsprocessen i termer av 
historia, faktiskt ekonomiskt utbyte, principer och regelverk. Först redogörs för integ
rationsprocessens framväxt, från det andra världskrigets slut till Sveriges EES-avtal 
och EU-medlemskap. I det andra avsnittet presenteras viss ekonomisk statistik från 
de senare åren som får illustrera faktisk ekonomisk integration, särskilt mellan Sveri
ge och det övriga Västeuropa. Det tredje avsnittet innehåller en problematisering av 
vägen från integrationsåtgärder till effekter och avslutningsvis görs en genomgång av 
integrationsåtgärder för att förverkliga och upprätthålla den inre marknaden. 

Kapitel 7. Den inre marknadens teoretiska effekter. 

Efter de föregående kapitlens teoretiska förklaringar till internationellt ekonomiskt 
utbyte och genomgång av åtgärder i det europeiska integrationsprojektet ges här en 
översikt över förväntade effekter från tillskapandet av en gemensam marknad. Inled
ningsvis förs ett kritiskt resonemang om perspektiv där även negativa konsekvenser 
av integration behandlas. 

Kapitel 8. Integration och segregering funnen i företagen. 

I detta kapitel presenteras uppgifter från två enkäter riktade till mindre tillverkande 
företag. Primärt ska detta bidra till att besvara avhandlingens deskriptiva första del
syfte, men uppgifterna ska även ge underlag till de avslutande kapitlens analys och 
därmed till avhandlingens teoretiska ambitioner. Här redovisas indikationer på integ
rationens nivå och förändring, upplevelser och ageranden i företagen som kan vara 
direkt relaterade till den inre marknaden samt faktorer som innebär segregering. 



5. INTERNATIONELLT UTBYTE: FÖRKLARINGAR OCH HINDER. 

A. INTEGRATION OCH DESS BEHANDLING I DETTA ARBETE. 
Integration och segregering. 
Tillskapandet och upprätthållandet av en gemensam marknad innebär förändringar i 
företags strategiska förutsättningar, särskilt med avseende på internationella utbyten 
och konkurrensförhållanden. För att ge en grund till en förståelse för dessa föränd
ringar ges i detta kapitel teoretiska förklaringar till internationella utbyten. Det gäller 
främst varuhandel (och då med fokus på export) och i andra hand investeringar och 
resursflöden. Därigenom berörs även konkurrens och marknaders funktionssätt. För
klaringar ges för utbyten både på stats- eller mellanstatsnivå och på företagsnivå. 

Integration kan förklaras med "sammanslutning till en helhet" och handlar således 
om en process där (dittills) skilda enheter uppgår i ett1. I praktiken gäller integration 
sällan en fullständig sammanslutning utan endast någon eller några aspekter av en 
tänkt helhet. Delar fortsätter således att existera men med mer likartade egenskaper. 
Ett exempel är då barn med olika fysiska eller intellektuella förmågor sätts i samma 
skola efter att först ha varit åtskilda. Även om en sådan process drivs längre än till att 
integrera skolgången geografiskt kommer en rad individuella och gruppbundna skill
nader att kvarstå efter en framgångsrik integration. Motsvarande gäller för den eko
nomiska integrationen i Europa vilket senare i arbetet kommer att visas vara centralt 
för analysen av dess företagsstrategiska konsekvenser. 

En god förståelse för integration kan inte nås utan dess begreppsliga motpart, seg
regering, vilket blir särskilt tydligt när integration är ett mål och en avsiktlig process 
(som i det fall som här studeras). Oavsett om syftet är att bryta en grupp människors 
isolering från övriga delar av samhället eller om de ekonomiska förutsättningarna i 
olika territorier ska homogeniseras måste kunskap om vari åtskillnaden eller segre
geringen består uppnås. Resonemanget anknyter till Balassas definition av ekono
misk integration som innehållande en processaspekt och en 'lägesaspekt' ("state of 
affairs"). Den förra innehåller "...measures designed to abolish discrimination betwe
en economic units belonging to different national states" medan den andra repre
senteras av "...the absence of various forms of discrimination between national eco
nomies."2 (vi kan tänka oss att "absence" före processen motsvaras av presence). 

Citatets 'diskriminering' behandlas i detta arbete särskilt genom begreppet konkur
renshinder. Genom tillskapandet av en gemensam marknad minskas eller elimineras 
vissa av dessa hinder, varvid delvis nya förutsättningar för internationella ekonomis
ka flöden uppstår. Ett huvuddrag i de eftersträvade förutsättningarna är konkurrens
neutralitet (denna neutralitet baseras dock på värderingar som inte är neutrala). Det 
framgår både i citatet från Balassa och i EG-fördraget, inte minst i artikel 123. Natio
nella särregleringar avvecklas, diskriminering baserad på nationalitet förbjuds och 
vissa typer av positioner och ageranden blir otillåtna för företag. Vid den omvandling 

1 Illustrerad svensk ordbok, 1 984. Ordet kommer från latinets integer, orörd, hel (Latinsk-svensk ord
bok, 1994. 
2 1962, s1. Inom företagsekonomisk internationaliserin gsteori är en liknande indelning i tillstånd och 
process vanlig (se exempelvis Johanson & Vahlne 1990, s11, och Hertz & Mattsson 1998, s15). 
3 Ursprungligen art. 7, därefter art. 6. 
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som därigenom äger rum förändras många företags konkurrenssituation i grunden. 
Potentialen för detta är särskilt stor om ett företag verkar i ett sammanhang där 
statsstöd eller annan av staten upprätthållen diskriminering (inklusive etableringshin-
der) är betydande, eller där sådant som kvantitativa importrestriktioner eller mark-
nadsavgränsningar p.g.a. tekniska produktspecifikationer är avgörande. I kapitlets 
sista del redogörs för olika typer av konkurrenshinder. 

Den ekonomiska integrationens form och innehåll. 

Ekonomisk integration mellan stater, som politiskt-juridiska arrangemang, brukar teo
retiskt indelas i fyra eller fem former som utgår från hur långtgående den formella 
integrationen är4. EFTA och NAFTA är exempel på frihandelsområden, den första 
formen i följande tabell, medan den faktiska och planerade utvecklingen för EG/EU i 
stora drag överensstämmer med formerna 2-4 (denna utveckling redovisas i avsnitt 
6A). Eftersom varje steg i ekonomisk integration även för med sig ett politiskt när
mande är den sista formen svårskiljbar från politisk integration. Därför kan den få 
exemplifieras med DDR:s införlivande i Förbundsrepubliken5. 

Tabell 5-1: Former för regionala ekonomiska sammanslutningar. 

Innehåll 

Form 

Frihandel Gemensamma 
yttre tullar 

Fri rörlighet 
för produk
tionsmedel 

Harmonisering 
av ekonomisk 

politik 

Gemensam 
ekonomisk 

politik 
Frihandels-
område 
Tullunion 
Gemensam 
marknad 
Ekonomisk 
union 
Fullständig 
ekonomisk 
integration 

WMÊMÊkâ 4 388BR 

5 ss 

Frihandels-
område 
Tullunion 
Gemensam 
marknad 
Ekonomisk 
union 
Fullständig 
ekonomisk 
integration 

WMÊMÊkâ 4 388BR 

5 ss 

Även om tabellens schematiska indelning är användbar ska det betonas att verklig
heten är mer komplex än så. Under 1990-talet har EU bl.a. ingått frihandelsavtal 
(form 1) med flera länder i Östeuropa, inkluderat Sverige, Finland och Österrike i tul
lunionen (2), fortsatt med åtgärder för att förverkliga den gemensamma marknaden 
(3) samt tagit flera steg mot en ekonomisk och monetär union (4). Detta kan möjligen 
illustrera en politisk och ekonomisk dynamik, inneboende i integrationsprocessen, 
som verkar mot ökad integration. Ekonomiska aktörers självständighet och andra 
verkande faktorers autonomi (miljö, kulturella och sociala processer) kan å andra 
sidan leda utvecklingen åt helt andra håll samtidigt som integrationsprocessen också 
är politiskt möjlig att styra i olika riktningar. 

Ett exempel i praktiken på en relativt stor avvikelse från tabellens schema är den fria 
rörligheten för produktionsmedel (steg 3) som ingår i EES-avtalet utan gemensamma 
yttre tullar (steg 2). Detta kräver s.k. ursprungsregler och någon form av gränskon-

4 Se exempelvis Appleyard & Field 1995, s321, Balassa 1962, s2 eller Jovanovic 1998(a), s2. 
51 WTO 1998/1995, S86-109 anges de regionala integrationsavtal som dittills hade anmälts till GATT 
och WTO. 
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trailer6. Medlemsstaternas formella integrationsgrad sinsemellan varierar dessutom 
något; medan Belgien och Luxemburg ingår i en monetär union sedan lång tid valde 
vissa andra medlemsstater att stå utanför det monetära samarbetet (ERM och/eller 
EMU). Undantag för vissa medlemsstater har även förekommit inom andra områden, 
exempelvis fria personrörelser (Schengenavtalet) och arbetsmarknadspolitik (Maas-
trichtfördrågets s.k. sociala protokoll). 

Detta arbete avgränsas från EU:s ekonomiska och monetära union - och behandlar 
således endast integration t.o.m. "form 3" ovan. Avgränsningen gäller dock inte 
bakåt, då åtgärder för att upprätta en gemensam marknad inte kan isoleras från de 
ständigt nödvändiga åtgärderna för att upprätthålla frihandeln. Så länge sådant som 
produktutveckling sker, preferenser förändras och nya upptäckter rörande miljöfarliga 
material görs kommer integrationen att kräva ständiga aktiviteter för att integrations
graden ska bibehållas. Om endast den politiskt/juridiskt beslutade och styrda eko
nomiska integrationen betraktas utgör dock den fullständiga integrationen ett un
dantag från detta; inga nationella beslut tas ju längre efter en fullständig integration. 

Den formaliserade och förenklade synen inom traditionell integrationsteori som ta
bellen ovan illustrerar anammas inte fullt ut i detta arbete. Medan ekonomisk teori 
och statsvetenskaplig teori ofta endast utgår från politiska/administrativa och juridis
ka aspekter av integration är avsikten här att komma närmare en faktisk ekonomisk 
integration. Skillnaden kan beskrivas som formell respektive faktisk ekonomisk integ
ration och beror för det första på att åtgärder inte alltid automatiskt leder till effekter. 
Formell (politisk/juridisk) integration är ofta snarare att se som potentiell ekonomisk 
integration medan en materialisering kräver förändrade beteenden hos producenter 
och konsumenter. För det andra kommer hinder mot integration att visa sig ha bety
delse även om de inte är t illskapade eller kan avlägsnas genom politiska initiativ. I 
tabellens "fullständig ekonomisk integration" kan exempelvis aktörer på marknaderna 
sannolikt fortfarande bygga upp positioner som är oförenliga med konkurrens inom 
sektorer eller mellan regioner (i frånvaro av en mycket effektiv konkurrenspolitik kan 
ett exempel vara prissamarbete). 

Eftertraktade fördelar med internationellt ekonomiskt utbyte. 

Integration genom tillskapandet av en gemensam marknad, eller någon av de andra 
formerna illustrerade i tabell 5-1, har även andra syften än ekonomiska och alltid 
även andra drivkrafter än de mål som artikuleras av ansvariga politiker (detta är ock
så naturligt då ledande aktörers referensramar, kompetenser, medel m.m. inte är 
identiska). Västeuropas integrationsprocess ger bra exempel på detta. Med en av-
gränsning till ett ekonomiskt perspektiv kan dock uppnåendet och befästandet av en 
europeisk gemensam marknad sägas utgå från ett antal eftertraktade fördelar med 
internationellt ekonomiskt utbyte. I syfte att uppnå dessa fördelar, och att öka handel, 
resursrörlighet och konkurrens, riktas ansträngningarna inom EU mot att skapa en 
situation då olika typer av hinder mot varu-, tjänste- och resursrörlighet är minimala 
samt då inga aktörer inom området diskrimineras på grundval av nationalitet. Obser
vera att regional integration i detta avseende är en s.k. näst bästa lösning (efter full
ständig internationell integration) som även kan betecknas ur perspektivet att den 

6 För EES-avtalets ursprungsregler, se Utrikesdepartementets handelsavdelning 1992(a) s37f. och 
1992(b) S97-313. 
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diskriminerar tredje land7. I detta avseende ställer WTO och GATT upp villkor för till
låtande av handelsområden, då sådana innebär avsteg från frihandelns grundläg
gande princip om likabehandling, "mest gynnad nation": 

"...any advantage* favour, privilege or immunity granted by any contracting party 
to any product originating in or destined for any other country shall be accorded 
immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for 
the territories of all other contracting parties."8 

Med förbehåll för den inre marknadens regionala avgränsning (vilken har både eko
nomiskt rationella och mer politiska förklaringar) är den syn på marknadens funktion 
och effektiv resursallokering som ligger bakom den inre marknaden ekonomiskt libe
ral9. Då integrationsprojektet kan sägas bygga på ett frihandelsparadigm kommer 
inte teorier som bygger på andra antaganden, exempelvis strategisk handelsteori, att 
behandlas här10. I kontrast till rena marknadslösningar ersätts dock nationell regle
ring i stor utsträckning med överstatlig reglering genom EU och IM. Mine går så långt 
att han beskriver detta som "The Paradoxical Victory of Marxism'^. Att den storskali-
ga (EU-)lösningen inte är optimal inom alla områden har också uppmärksammats av 
gemenskapen, särskilt genom den s.k. subsidiaritetsprincipen och förändrade prin
ciper för teknisk harmonisering12. 

Målet med inre marknadsåtgärderna kan trots allt sägas vara att skapa effektiva och 
dynamiska marknader som sträcker sig över statsgränserna. Inför vitboksprogram
met 1985 uttryckte det Europeiska rådet detta som att: "...uppnå en enda stormark
nad och därigenom skapa bättre förhållanden för att stimulera företagsamhet, kon
kurrens och handel"13. Integrationsåtgärder kan i linje med detta beskrivas som 
lössläppande av förutsättningar och incitament som i teorin betraktas som orsaker 
eller förklaringar till internationella ekonomiska flöden. En förståelse av integratio
nens innebörd utgår här därför från en kort genomgång av några sådana förklaring
ar. 

En behandling utgående från varor, stater och företag. 

Teorier kring internationellt ekonomiskt utbyte har främst behandlat varuhandel, men 
även etableringar, investeringar och valutaarrangemang. Andra flöden, exempelvis 
gällande information, teknikspridning eller migration, har behandlats sparsammare 
eller inom andra områden är internationell ekonomi. En förklaring till teorins fokuse-
ring på varuhandel torde vara industrivarors principiella lämplighet för internationell 
handel (lättrörligare än tjänster och lönsammare än råvaror) och den därav följande 
stora ekonomiska betydelsen. Värdemässigt handlas det visserligen i klart större ut
sträckning med valutor, men den internationella varuhandeln är betydligt större än 
såväl tjänstehandeln (ca 4 gånger) som de internationella investeringarna (ca 15 

7 Pomfret 1989/1986, s44-45. 
8 Avtalets artikel I §1 (GATT, 1986). 
91 princip behöver inte en reducering av hinder innebära en mer liberal ekonomisk regim; endast att 
regleringar blir lika inom avtalsområdet. 
10 Ruigrok 1990 ; Krugman 1986. 
11 1992, s106. För teoretiska behandlingar av integration och centraliseri ng kontra decentraliser ing, se 
Tinbergen 1965, s59f. och Balassa 1962, s7f. 
12 Tekniska handelshinder och standardisering behandlas i avsnitt 6D. 
13 Bryssel 29-30/3 1985, återgivet i Utrikesdepartementets handelsavdelning 1990(a), s7. 
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gånger)14. För de västeuropeiska länderna, som sammantagna dominerar världs
handeln, är varuhandelns betydelse knappast möjlig att överskatta (statistik som il
lustrerar detta presenteras i avsnitt 6B). 

Även för denna studies syften intar handeln med varor, och då särskilt export, en 
särställning. Ett skäl för denna fokusering är att det inte har funnits någon gemensam 
investeringspolitik inom EG/EU medan en stor vikt har lagt vid integrationsåtgärder 
riktade mot hinder mot varuhandel. Bl.a. med stöd från förstudien till detta arbete 
görs dessutom bedömningen att varuhandel är den centrala internationella aktivite
ten för de flesta mindre tillverkande företag. Av de 101 företag som ingick i förstudien 
var 60 exportörer medan 9 bedrev försäljning från hel- eller delägda bolag i utlan
det15. 

För att förstå det internationella handelssystemet bör dock även de utlandsägda in
vesteringarnas bestånd tas i beaktande. Statistik med sådan inriktning indikerar att 
handelsflöden lika väl kan beskrivas utgående från multinationella företag som utgå
ende från stater16. Exempelvis har UNCTAD gjort bedömningen att (den totala) för
säljningen från multinationella företags utländska dotterbolag överskrider värdet av 
den totala världshandeln17. Vidare har de multinationella företagens internhandel 
uppskattats utgöra ungefär en tredjedel av världshandeln och de multinationella fö
retagens handel med andra företag en annan tredjedel18. Ett sätt att tolka detta är att, 
här med WTO:s generaldirektörs ord, se handel och investeringar som "...not merely 
increasingly complementary, but also increasingly inseparable as two sides of the 
coin of the process of globalization.,r19 

Även i kommissionens undersökning av den inre marknadens effekter ex post kon
staterade man att "FDI has finally become a complement rather than a substitute 
to trade flows, the latter being increased on an UT basis. It has not been trade-
displacing,co. Handels- och investeringsmönstren uppvisar också stora likheter mel
lan länder och ett produkthandelsfokus behöver därför inte ge en alltför ensidig bild21. 

Betydelsen av investeringar och de multinationella företagen ger en lämplig analys
nivå för behandling av internationalisering och integration22. Fokuseringen på stora 
företag, investeringar och inter- eller transnationell organisation föranleder dock här 
en avgränsning från detta perspektiv. Två andra teoretiska strömningar inom inter
nationell ekonomi och internationellt företagande gäller handel mellan stater respek
tive enskilda (icke multinationella) företags internationalisering. Det går sannolikt att 

14 Dollarvärden 1996 för varor och tjänster (WTO 1997(a)) och 1995 för direktinvesteringar ( WTO 
1996(b)). Kvalitén och tillgänglig heten på data är dock lägre för tjänster och investeringar än för varor 
(tjänstedata är vanligtvis indirekta, hämtade från betalningsbalansstatistik, investeringsdefinitioner 
skiljer sig mellan länder medan varudata ofta kommer från tullstatistik). Gränsdragningen mellan vara 
och tjänst kan också vara missvisande. 
15 Bonnedahl 1991, S22-26. 
16 Vilket inte betyder att beskrivningarna blir jämförbara; exempelvis kan en investering (etablering) ske 
som ersättning för handel. 
17 UNCTAD 1997. 
181 WTO 1996(b), s1. 
19 Renato Ruggiero, vid UNC TAD:s Seminar on foreign direct investment and the multilateral trading 
system, Geneve 12/2 1996 (WTO 1996(a)). 
20 IIT=intra industry trade, inomindustriell handel (European Commission/CEPI11997, s131). 
21 Se avsnitt 6B och Dunning 1993, s291. 
22 Se bl.a. Buckley & Casson 1979, Dunning 1993 och Vernon 1966. 
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placera in huvuddelen av den internationella ekonomiska teorin i någon av dessa tre 
grupper23. 

I detta arbete är statsperspektivet av största betydelse eftersom den studerade integ
rationen gäller stater som geografiska och politiskt/juridiska områden24. Teorier med 
detta perspektiv kan ge förklaringar till förväntade förändringar i företagens miljö och 
förutsättningar. Förutom att detta arbete ska landa i ett företagsperspektiv behövs 
dessutom internationell ekonomisk teori med företagsperspektiv för att förstå den i 
många fall nödvändiga länk mellan politiskt initierade åtgärder och materialiserade 
effekter som företagets agerande utgör25. I det följande behandlas integration genom 
teoretiska förklaringar bakom internationell ekonomisk aktivitet, främst varuhandel; 
först där förklaringarna huvudsakligen är på statsnivå, sedan då de gäller företaget. I 
kapitlets sista del redogörs för hinder mot internationell konkurrens. 

B. DEN INTERNATIONELLA ARBETSFÖRDELNINGENS ORSAKER OCH FÖRDELAR. 
Teori kring internationella utbyten mellan stater. 
En mängd olika förklaringar till att handel sker mellan stater har givits, och dessa för
klaringar rymmer faktorer vars verkan och betydelse i många fall förändras av integ
rationsåtgärder. De förklaringar som tas upp i det följande berör bl.a. absoluta re
spektive komparativa länderfördelar, länders storlek, faktorproportioner, produkt
livscykler och länders likheter26. 

Klassiska teorier. 

Synen på nationellt välstånd i Europa var sedan en lång tid förbunden med kolonisa
tion, statskontrollerad handel och skattsamling27 när Adam Smith lade fram några av 
de mest inflytelserika teserna inom ekonomi någonsin. Att merkantilismens idéer 
kullkastades mitt under Nordamerikas (dock ej indianernas!) frigörelse från Europa 
och att det skattsamlande Frankrike stod i brand under Smiths sista levnadsår kan 
illustrera hur idéer och den historiska utvecklingen växelverkar28. Smith propagerade 
för en liberal ekonomisk regim, specialisering och handel. Enligt honom var det inte 
innehavet av guld utan tillgången på varor och tjänster, och i förlängningen produk
tionskapaciteten, som avgjorde välståndet. En tillväxt av denna gynnas av att männi
skor är fria att handla i eget intresse då detta verkar för en specialisering mot områ
den där individers förmågor utnyttjas bäst29. 

23 I den grupp där staten är en huvudsaklig analysenhet finns i princip teori med nationalekonomisk 
hemhörighet; icke multinationella företags int ernationella verksamhet behandlas av företagsekonomisk 
teori medan multinationella företag behandlas inom båda (eller mellan) dessa ämnesområden. 
24 Staten representerar dessutom geografiskt relaterade förutsättning ar, en relativt homogen insti tutio
nell och juridisk enhet samt är en statistiskt lämplig enhet 
25 Se Cavusgil 1980, s279. 
26 Valet utgår från Appleyard & Field 1995, Daniels & Radebaugh 1992, Forsgren & Johanson 1 975, 
Ruigrok 1990 och Södersten 1980. 
27 Vilket kan exemplifieras med Spaniens plundring och nä st intill utrotande av indianerna samt Col
berts m.fl. anförda merkantilism. Colbert, minister under Ludvig XI V, upphävde f.ö. samtidigt inrikes 
gränser för att utveckla Frankrikes internhandel. 
28 Smiths verk, "An inquiry into the nature and cause of the wealth of nations", oftast endast benämnd 
"Wealth of nations" eller "Folkens välstånd", kom 1776 och Smith dog 1790. 
29 Smith 1994/1776. Se exempelvis bok I, kapitel 1 (arbetsfördelning); bok I, kapitel X, del II (fri konkur
rens och resursrörlighet); bok IV (det merkantila systemet och handelshinder). 
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Liksom individers förmågor är olika varierar länders effektivitet i att producera olika 
varor. Detta beror på sådant som klimat och naturtillgångar eller på förvärvad skick
lighet och teknologi. Då resurser omfördelas i enlighet med sådana fördelar sker ef-
fektiviseringar genom (1) ökad skicklighet orsakad av att olika uppgifter upprepas, (2) 
sparad tid då omställning mellan olika uppgifter inte behövs och (3) incitament till 
utveckling genom koncentrationen på en uppgift eller process30. Smith var därmed 
inne på både statiska och dynamiska vinster av specialisering. På det internationella 
planet leder arbetsfördelningen till ökad världsproduktion till samma totala resursin
sats (att ekonomisk aktivitet inte är ett nollsummespel var en avgörande 'upptäckt'31). 
Två sekelskiften hann passera innan Taylor förde fram principer för praktisk före
tagsorganisering på samma grund32. 

Ett par år efter Napoleonkrigens slut gick David Ricardo vidare och visade hur han
del uppstår mellan två länder även då det ena har absoluta fördelar för all produk
tion33. S.k. komparativa fördelar finns alltid då den relativa resursåtgången skiljer sig 
mellan produktionen av två olika varor. Respektive land kan då överföra produktions
resurser från dess relativt mindre effektiva produktion och specialisera sig mot den 
produktion i vilken man är relativt mer effektiv34. Produktionsfaktorerna utnyttjas mer 
effektivt och arbetsfördelningen leder till ökad total (världs-) produktion. I ett förenklat 
exempel med två länder och två varor leder frihandel och därav följande specialise
ring till priskonvergens mellan länderna och en gemensam marknad uppstår. 

De klassiska teorierna har fortfarande förklaringsvärde för de arbetsfördelningsmål 
som eftersträvas med dagens europeiska samarbete. De uppvisar också brister 
p.g.a. de förenklade antaganden som gjordes. Två betydande skillnader mellan Ri
cardos teori och den verklighet som är relevant vid studier av integrationen av Väst
europas välfärdsstater är antagandena om utbudseffektivitet som (ensamt) övergri
pande politiskt mål samt att full sysselsättning råder. I verkligheten är socialpolitik, 
försvar och jordbruk exempel på områden där avvägningar kring annat än maximal 
produktion görs35. Dessutom kan hinder mot internationell produkt- och resursrörlig
het användas med motivet att öka sysselsättningen då ett lands produktionsresurser 
inte är fullt utnyttjade, vilket har varit normalfallet under lång tid för samtliga EU-
länder. Även vissa negativa konsekvenser av handel och integration, vilket tas upp i 
avsnitt 7A, gör att fullständig ekonomisk integration inte kan vara ett ensamt övergri
pande mål. 

Ett av de mest problematiska antagandena bakom de klassiska teorierna är att pro
duktionsresurser har full rörlighet inom ett land men ingen internationell rörlighet. In
om ett land ska således resurserna direkt kunna omfördelas från en verksamhet till 
en effektivare användning i en annan typ av verksamhet. Detta innebär för enskilda 
företag att de antingen byter verksamhet omedelbart eller slås ut - ett antagande 
som uppenbarligen stämmer dåligt med verkligheten. Den enskilde företagaren har 

30 Smith 1994/1776, bok I, kapitel I, punkt 5-9; Appleyard & Field 1995, s26. 
31 Skilda produktionsförutsättningar mellan regioner och världsdelar och ensidiga fördelar med handel 
var givetvis redan upptäckta. 
32 F.W. Taylor: "The Principles of Scientific Management" (Harper & Brothers, New York 1913). 
33 "On the Principles of Political Economy and Taxation" (1817). 
34 Härav "komparativa fördelar", eller skillnader i den relativa produktionskostnaden för olika varor, (s e 
exempelvis Appleyard & Field 1995, s29f.). 
35 Ruigrok (1990) behandlar handel och staters rationalitet. 
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vanligtvis en specifik kompetens samt specifika relationer och preferenser. På ett 
aggregerat plan innebär detta att både den geografiska och den sektoriella rörlighe
ten är lägre än i teorin. Nationell och regional identifiering motverkar personers rör
lighet, omskolning av personal tar tid och medför kostnader, och investeringskostna
der i ny produktion vägs i praktiken mot nedlagt kapital i existerande 'icke effektiva' 
anläggningar. I termer av länders produktionsmöjlighetskurva innebär detta att mar
ginalavkastningen inte är konstant36. Denna imperfektion begränsar inte endast in
tegrationseffekterna på aggregerad nivå utan kan även ge det enskilda företaget 
möjlighet till en omställningsperiod; en teoretiskt icke optimal strategi kan vara gång
bar åtminstone under en kortare period. 

Även antaganden om internationell immobilitet måste ifrågasättas. Internationellt har 
bl.a. de minskade kostnaderna för varu- och persontransporter, effektivare kommu
nikationer och nya produktionsteknologier ökat möjligheterna för internationell ar
betsfördelning, vilket särskilt manifesteras i de multinationella företagens agerande37. 
Väsentligt i sammanhanget är också att betydelsen av naturliga fördelar har minskat 
i relation till skapade fördelar; åtminstone i handel mellan rikare länder38. Förutsätt
ningarna för att skapa fördelar (och att attrahera investeringar) har också förändrats, 
bl.a. i och med minskandet av hinder mot kapitalrörelser och etableringar. Exempel
vis är inte längre ett högt inhemskt sparande ett nödvändigt villkor för realkapitalbild-
ning39. 

Förskjutningen mot skapade fördelar kan öka regeringars utrymme att bedriva en 
strategisk politik istället för en frihandelspolitik. Eftersom handeln mellan de rikare 
länderna i stor utsträckning sker som inombranschhandel och det ömsesidiga bero
endet är mycket stort skulle emellertid en strategisk handelspolitik, där staterna in
tervenerar i samma bransch, leda till en situation liknande det spelteoretiska "fångar
nas dilemma"40. Stöd skulle leda till överkapacitet och sammanlagda välfärdsförlus
ter. 

Nyare teorier. 

Utöver de redovisade teoretiska bristerna uppvisar även världshandeln avvikelser i 
förhållande till de förklaringar som länderfördelsteorierna ger. De senare skillnaderna 
fångas till stora delar av faktorer som tagits upp i nyare teorier. Att staters storlek har 
ett förklaringsvärde för handelns omfattning och innehåll har visats i forskning som 
delvis anknyter till klassisk teori41. Förklaringarna kan bl.a. sökas i variationen av re
surser och i ekonomins storlek. Ett större land har, allt annat lika, större förutsätt
ningar till självförsörjning inom olika råvaru- och produktområden medan en stor 
ekonomi ger möjligheter till både interna och externa skalfördelar42. Detta kan överfö

36 Se exempelvis Begg m.fl. 1991, s331f.; Appleyard & Field 1995, s75f. 
37 UNCTAD 1996(a), kapitel 1, punkt 17; Dunning 1997, s7; Gray 1992, s41. 
38 Detta visas bl.a. i en markant minskning av den andel av produkters förädlingsvärde som motsvaras 
av kostnader för råvaror och lågutbildad arbetskraft (Dunning 1993, s11, 63 och 68; se även Price 
1998/1990, S77-78. 
39 Eriksson 1997, s25. 
40 Ruigrok 1990, s3-5; Price 1998/1990, s78-79. Spelteori, bl.a. fångarnas dilemma, behandlas a v Ax-
elrod 1987 och Skogh 1989. 
41 Daniels & Radebaugh 1992, s135. 
42 European Commission/CEPII 1997, s121. Intern/extern refererar till huruvida de uppträder i eller 
utanför företaget, vilket behandlas i kapitel 7. 
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ras till handelsområden; integration av mindre länder syftar delvis till att uppnå det 
stora landets ekonomiska fördelar och öka den allokativa effektiviteten43. En annan 
möjlig förklaring förbunden med ett lands yta är att, allt annat lika, en större andel av 
ett litet lands ekonomi (läs: export- och importföretag) ligger geografiskt nära andra 
länder. För företag i ett litet land ingår följaktligen oftare delar av grannländer i före
tagets närregion44. 

Utöver att visa på handelns betydelse i allmänhet kan handelsrelaterad statistik, ex
emplifierad i tabell 5-2, illustrera några av de nämnda sambanden. Japan och USA 
har trots sina stora roller i världsekonomin relativt låga handelsberoenden (mätta 
som export i relation till BNP eller export per capita) medan de mindre ekonomierna 
Sverige och Nederländerna är betydligt mer inriktade på handel. Sverige kan således 
sägas vara tre till fyra gånger så exportinriktat som Japan och USA. 

Tabell 5-2: Ekonomisk storlek och inriktning mot handel (1995)45. 

Ekonomisk storlek Inkomst Yta Handelns betydelse 
Stat BNP 

(Mdr USD) 
invånare 

(milj) 
BNP/capita 

(USD) 
1000 km2 Export/BNP 

(%) 
Export/capita 

(USD) 
USA 6955 263,1 26438 9373 11,4 3014 
Japan 5114 125,2 40726 378 9,4 3855 
Frankrike 1538 58,1 26445 549 23,5 6213 
Spanien 560 39,2 14272 505 23,6 3378 
Nederländerna 396 15,5 25597 41 53,2 13594 
Sverige 231 8,8 26096 450 40,9 10716 

Andra statsrelaterade faktorer som kan förväntas variera med utrikeshandel och grad 
av internationell integration är industristruktur, efterfrågeförhållanden, utvecklingsnivå 
och styrelseskick (inklusive förvaltningstradition)46. Sådana faktorer, som också kan 
vara avgörande för lämpligheten i regionalt samarbete, har ibland glömts bort då 
konvergenskriterier för EMU eller EU:s östutvidgning har diskuterats47. Även inom 
Västeuropa finns stora skillnader i internationaliseringsgrad. Utrikeshandelns bety
delse är allmänt större i de mindre länderna och i norra Europa. 

Ett större steg i förståelsen av det internationella ekonomiska utbytet, utgående från 
länders tillgång på produktionsresurser, är Hecksher och Ohlins faktorproportionste-
ori48. Förklaringen bygger på att de produktionsfaktorer av vilka det i ett land finns 
stor tillgång blir billigare än lågtillgängliga resurser. Detta styr användningen och den 

43 Detta togs bl.a. upp av Viner redan 1950 (1998/1950, s171 ). 
44 Förutom denna 'statistiska' faktor är det sannolikt att företag i gränsregioner har större kunskap om 
utlandets behov och krav än företag belägna längre från gränsen. 
45 Källor: OECD 1997(a-d). Observera att valutakurser och beräkningen av BNP kan ge olika värden 
på jämförelsetalen i de två sista kolumnerna. 
46 Om medlemskap i OECD får indikera hög utvecklingsnivå (och ev. parlamentarisk demokrati och 
liberal ekonomisk regim) tillhörde de åtta största exportörerna denna grupp 199 6 och stod tillsammans 
för 52% av världshandeln jämfört med ca 1/8 av världens befolkning (WTO 1997(a), s9). 
47 Det europeiska samarbetet betonar dock demokrati och mänskliga rättigheter (m.a.p. behandlingen 
av Turkiets ansökan om medlemskap) medan detta inte ha r varit framträdande i Asien (jämför Bur
mas/Myanmars anslutning till ASEAN). 
48 Se Södersten 1980, kap 2-3. 
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internationella specialiseringen49. Av modellens flera förenklingar belystes det felakti
ga antagandet att produktionsfaktorerna är homogena av Leontief, som genom stu
dier av USA:s handel fann att 'fel' varor exporterades respektive importerades50. Att 
de rikaste länderna exporterar varor producerade av en stor andel högutbildad per
sonal är sedan dess inte förvånande. 

Ett annat problem med faktorproportionsteorin är att likartade produkter kan produce
ras med olika teknologi (exempelvis olika proportioner mellan maskiner och arbeta
re). I sådana fall behöver det inte vara den relativa tillgången på olika produktionsre
surser som avgör vilket land som producerar vad utan relationen mellan resursåt
gången (kostnad) och den mängd som produceras51. Båda dessa nämnda avvikelser 
torde vara av större betydelse för handel med vissa tredje länder, då liknande tek
nologi och relativt homogena produktionsfaktorer gäller för industrivaror i Västeuro
pa. 

Ett inflytelserikt arbete som förde in företagens, investeringarnas och innovationens 
roll i handeln mellan stater presenterades 1966 av Raymond Vernon. Denna teori 
utgick från produkters livscykler och förenar ett statsperspektiv på internationell han
del med enskilda företags perspektiv på investeringar52. Såväl efterfrågan som pro
duktionens lokalisering antogs variera med produktens 'liv', och teorin bygger på att 
efterfrågan imiteras snabbare än teknologin. Typexemplet är att en produkt utvecklas 
i ett rikt land där också marknaden finns varefter efterfrågan sprids, först till andra 
rika länder och senare till mindre utvecklade länder53. Produktionen flyttas sedan 
med viss fördröjning till de länder där efterfrågan finns, vilket är avgörande för rikt
ningen på handelsströmmarna54. 

Viktiga behållningar av Vernons förklaringar är betydelsen av skalekonomier och att 
de komparativa fördelarna är föränderliga. Argument som kan anföras mot modellen 
är homogeniseringen av efterfrågan i stora delar av världen och multinationella före
tags globala strategier, vilka innebär att många marknader angrips samtidigt på 
samma sätt55. Produktutveckling i redan internationella företag och nya organisa
tionsformer är andra grunder till avvikelser från modellens förklaringar, och den un
derlättade spridningen av kunskap innebär att innovationer slår igenom snabbare 
internationellt56. Sett över hela livscykeln torde även denna teori ha mindre att säga 
om handels- och investeringsströmmar inom EU men mer att säga om relationerna 
mellan EU och andra delar av världen. Daniels & Radebaugh anger dessutom pro
dukter med mycket korta livscykler, lyxvaror, varor med betydande transportkostna
der samt differentierade produkter som exempel där livscykelteorins förklaringsvärde 

49 Appleyard & Field 1995, s125f.; Södersten 1980, s41f. 
50 Se Södersten 1980, s67-71; Appleyard & Field 1995, s147, 150-152. (W.W. Leontief, "Domestic 
production and Foreign Trade: The American Capital Position Re-examined", 1953). 
51 Daniels & Radebaugh 1992, s141. 
52 Melin 1992, s102-103. 
53 Vernon 1966. 
541 slutet av produktens livscykel är enligt denna teori såväl produktion som efterfrågan huvudsakligen i 
de mindre utvecklade länderna. Något förenklat blir även produkten under processen mer standardise
rad och produktionens kunskapsintensitet avtar medan kapitalintensiteten tilltar (se även Hirsch & 
Meshulach 1991, s12-13). 
55 En aspekt som Vernon lade till senare (se Appleyard & Field 1995, s167). 
56 Melin 1992, s103; Eriksson 1997, s25. 
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bör vara lågt57. Det sista exemplet leder över till teori som avses förklara inomindust-
riell handel. Här fick stordriftsfördelar och differentiering samt efterfrågan och länders 
likhet i inkomstnivå stor betydelse58. 

"In traditional theory, lower trade costs give gains only if the countries involved 
are different. With scale economies, there will be gains even if they are identical, 
because a larger market allows longer production runs and thus lower average 
costs. Alternatively, if products are differentiated, a larger market allows greater 
product variety without higher prices."59 

Industriproduktionen i Europa har genom de senaste decennierna gått allt mer mot 
s.k. högförädlade varor där produktdifferentiering har kommit att bli avgörande för 
företags möjlighet att finna köpare. Följaktligen har detta även varit avgörande för 
produktionens lokalisering och för handelsströmmarna. Till skillnad från vad som 
gällde i världshandelns barndom utgörs nu en stor andel av handelsströmmarna av 
likartade varor i båda riktningarna. För EG 12 uppskattades denna andel till 61,5% 
1994, vilket dessutom var en ökning med ca fem procentenheter från 198760. Förkla
ringar utgående från komparativa fördelar eller faktortillgång är då inte tillämpliga 
(fullt ut). 

Givetvis har historiska samband, kulturella likheter och geografisk närhet haft bety
delse för utvecklingen, men EG/EU, liksom förekomsten av internt avreglerade han
delsområden på andra håll i världen, torde bidra till en ökning av inombranschhan-
deln61. Nyare handelsteori är anpassad till detta och säger i princip att inomindustriell 
handel sker i differentierade varor mellan liknande länder medan mellanindustriell 
handel sker mellan länder med olika faktortillgång och teknologier62. Både inkomstni
våer och konsumtionsmönster i Sveriges viktigaste handelspartners liknar förhållan
dena i Sverige. Länder som helhet behöver dock inte likna varandra. Medan vissa 
sektorer i exempelvis Sverige och Italien har likartade förutsättningar (delar av verk
stadsindustrin hör sannolikt hit) är andra sektorer (skogs- och jordbruk) relativt olika. 
Resonemang om komparativa fördelar bör då särskilt vara relevanta för de senare 
sektorerna63. 

Några av de huvudsakliga förklaringarna till internationella utbyten mellan stater har 
nu berörts, och genom de åtgärder som ryms inom IM-projektet förändrar faktorer 
inom dessa förklaringsramar i många fall sin aktualitet. Liksom det institutionella 
etablerandet av den inre marknaden ska ge förutsättningar för ekonomisk integration 
anger de redovisade teorierna i huvudsak orsaker till att handel kan eller bör upp

57 1992, S146. 
58 Staffan Burenstam-Linder var en föregångare med "An Essay on Trade and Transformation" 
(Almqvist & Wiksells, Uppsala 1961). En genomgång av den "nya" internationella ekonomiska teorin 
ges i European Commission/CEPI11997, kap 3. 
59 Norman 1998/1995, s365. 
60 European Commission/CEPII 1997, s5. 
61 Närhet och likhet vad gäller levnadsmönster och levnadsstandard ger likartad efterfrågan (m en sti
mulerar differentiering). Se Lundberg 1990(b), s20 och European Commission/CEPII 1997. Handels
hinder kan dock även innebära onormalt omfattande produktanpassning och inomindustriell handel. 
62 Jacquemin & Sapir 1988; European Commission/CEPII 1997, s8-10; European Commission/London 
Economics 1997, s31. 
63 Detta stöds av European Commission/CEPII (1997, s59) som fann att mellanindustriell handel främst 
förekom inom jordbruks-, gruv-, livsmedels- och textilsektorerna. 
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komma samt fördelar med integration. Därtill krävs dock ett agerande, någon typ av 
affärsaktivitet, för att integrationen ska materialiseras. För att belysa detta från ett 
företagsperspektiv behandlas i följande avsnitt några tänkbara förklaringar till varför 
ett företag engagerar sig i utlandsverksamhet. 

Enskilda företags internationella verksamhet. 

I likhet med teori om internationella ekonomiska utbyten mellan stater, som till över
vägande del har gällt varuhandel, behandlar den företagsinriktade teorin till stor del 
varuexport64. I många fall behandlas emellertid investeringar, internationella samar
beten och andra inslag i företags internationalisering (läs: marknadsexpansion; inflö
dessidan har givits betydligt mindre utrymme). 

Med perspektivbytet från stat till företag följer en större betoning av ekonomiska ak
törers olikheter och möjligheter att välja utvecklingsvägar. Närmast som en följd av 
detta, i stället för att enbart anföra yttre, strukturella eller aggregerade förhållanden 
som orsaker till handelsströmmar, rymmer teori med en lägre aggregeringsnivå för
klaringar som innebär att företag behöver någon slags relativa fördelar. Hymer före
gick med detta antagande 1960, och i företagsekonomin samt i teoriområden med 
influenser från både företagsekonomi och nationalekonomi (exempelvis hos Porter 
och Dunning) är behovet av konkurrensfördelar eller "ownership advantages" sedan 
dess allmänna antaganden65. 

Andra 'nya' faktorer bakom internationell verksamhet som följer med perspektivbytet 
är bl.a. psykologiska faktorer, tillfälligheter och samarbeten mellan företag. I många 
studier ges företagsledaren en avgörande betydelse, särskilt i mindre företag66. Den
na betydelse erkänns givetvis här, men i enlighet med tidigare redogörelser be
handlas i första hand yttre förhållanden som kan relateras till den inre marknaden 
samt faktorer som ingår i allmänna marknadsstrategier. Bland andra avgränsningar 
som påverkar den följande redogörelsen hör att någon utförlig behandling av opera
tionsformer ej görs67. Detta gäller även de olika roller i ett produktionssystem som ett 
företag kan ha. I internationaliseringssammanhanget exporterar vissa företag direkt 
eller är etablerade på utländska marknader medan andra verkar bakom företag som 
agerar direkt på utländska marknader68. Vad gäller produktutformning och mark
nadsstrategier berörs detta till den del de ingår i de allmänna strategier som be
handlas i kapitlen 9 och 10. 

Mikroteoretiskt baserade förklaringar. 

Till att börja med kan det vara lämpligt med mikroteoretiska förklaringar som ankny
ter till teorierna på statsnivå. Det är också med en sådan som Forsgren & Johanson 
inleder en bred genomgång av förklaringar till att företag exporterar69. I denna modell 
förklaras utlandsverksamhet med företags produktionsfunktioner och avkastningarna 

64 Se bl.a. Czinkota & Ronkainen 1993, Daniels & Radebaugh 1992, Forsgren & Johanson 1975, Hertz 
& Forsgren 1998, Luostarinen & Welch 1990 och Miesenböck 1987. 
65 Hymer, S.H. "The International Operations of National Firms: A Study of Direct Investment" (MIT 
Press, Cambridge MA, USA, 1960, publicerad 1976) ; Se exempelvis Porter 1980 eller 1986, Dunning 
1980 eller 1993, Jones 1996, s7f. samt Hedlund & Kverneland 1983. 
66 Exempelvis Miesenböck 1987, Aaby & Slater 1989 och Martin 1991. 
67 För en sådan, se exempelvis Buckley, Pass & Prescott 1990. 
68 Se exempelvis Spilling 1991, s81-83 eller Hertz & Mattsson 1998, s 118f. 
69 1975, s28f. 
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på olika marknader. Företag antas vinstmaximera och producera till den punkt då 
marginalintäkten är lika med marginalkostnaden om det föreligger konkurrens. Var 
avsättningen sker avgörs av priset, eller snarare nettointäkten, på de olika markna
derna. Eftersom åtgärderna för att förverkliga den inre marknaden till stor del är av
sedda att sänka olika transaktionskostnader vid internationell verksamhet kan såda
na kostnadssänkningar, och en resulterande ökad handel, med fördel studeras teo
retiskt med hjälp av denna typ av modell70. 

En betydelsefull modell som utgår från transaktionskostnader, och som kan använ
das för att förklara internationell verksamhet, beskriver marknad och företag som 
alternativa lösningar vad gäller organiseringen av produktion och transaktioner71. 
Modellen som bygger på arbeten av Coase och Williamson säger att marknadslös
ningar är ineffektiva för vissa typer av transaktioner i vissa sammanhang72. I dessa 
fall antas företag försöka internalisera transaktioner så länge marginalkostnaden för 
detta underskrider marginalintäkten. De starkaste incitamenten till internalisering 
finns enligt Jones vid kombinationen "bounded rationality, opportunism and asset 
specificity", där komplexa teknologier och varumärken är exempel på det senare73. 
När modellen används till att förklara internationell verksamhet gäller den i princip 
varför företag väljer ägande (utlandsinvesteringar) i stället för export74. 

Enligt Dunning har transaktionskostnadernas betydelse ökat, och kan förväntas fort
sätta att öka, i relation till rena produktionskostnader75. Det finns dock även kostna
der för att internalisera transaktioner, i form av "internal administrative systems and 
risk-taking", och dessa ökar med graden av olikhet mellan hemmamarknaden och 
den utländska marknaden76. Då integrationsåtgärder bör minska vissa sådana kost
nader skapas fördelar för den hierarkiska lösningen (och stora företag). Emellertid 
kan den inre marknaden även förväntas begränsa vissa av de marknadsmisslyckan
den som föranleder internalisering77. I den utsträckning internaliseringstänkandet an
vänds för mindre företag kan möjligen en analogi göras till nya företag, vilka enligt 
Oviatt & McDougall endast internaliserar en mindre andel av de resurser som är 
nödvändiga för sin verksamhet78. 

70 Vilket även gäller åtgärde r för att öka den internationella konkurrensen generellt (OECD 1996(a), 
s5). Nettointäkterna förväntas dock samtidigt påverkas åt andra hållet av en ökad konkurrens. 
71 Dunning 1993, s38. Två olika företagslösningar är vertikal integration respektive "bilateral gover
nance" (Easton 1992, s7). Den senare (samarbete, interaktion, nätverk) kan även ses som en form 
liggande mellan företag (hierarki) och marknad. 
72 Coase, R. "The Nature of the Firm." Economica N.S., IV, 1937; Williamson 1975. Se även Johanson 
& Mattsson 1993/1988, s316, Jones 1996, s11-12 och Buckley & Casson 1979. 
73 Jones 1996, s11 (särskilt syftande till arbeten av Williamson) och s123. Se även Buckley, Pass & 
Prescott 1990, s28 och Dunning 1993, s168. 
74 Intemaliseringsteori kan ses som en teori om d et multinationella företaget (Dunning 1993, s38) och 
betraktas av Buckley som "the dominant paradigm of international business" (1996, s9). 
75 1993, s43 (refererande till produktionskostnader i en perfekt marknad) och 1997, s9. 
76 Johanson & Mattsson 1993/1988, s316. 
77 Johanson & Mattsson bedömer att modellens förklaringsvärde är lägre i en internationaliserad kon
text (Ibid.). 
78 1994, s54.1 stället kan s.k. nätverksstrukturer användas (sådana behandlas senare i detta kapitel). 
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John Dunning utvidgade internaliseringsmodellen genom att även betona konkur
rensfördelar och vissa utrikeshandelsteoretiska förklaringar79. Detta, att hans s.k. 
OLI-modell eller eklektiska paradigm utgör en länk mellan nationalekonomiska och 
företagsekonomiska förklaringar, är inte minst intressant med detta arbetes synteti
serande ansats. I likhet med internaliseringsteorin gäller Dunnings modell i princip 
endast internationell produktion och investeringar, men eftersom utlandsproduktion 
ses som ett alternativ till export kan den indirekt användas till allmännare tolkningar. 
OLI-modellen säger i korthet följande: 

"...the level and composition of a firm's foreign production (FP) reflects its strate
gic response to first, the level and structure of its ownership specific (O) or com
petitive advantages; second the locational (L) or competitive advantages of the 
countries in which these advantages might be created, aquired, or exploited; and 
third to the opportunities open to the firm to internalize the market for its O ad
vantages between the home and selected host countries."80 

Detta kan ses som att utlandsinvesteringar möjliggör strategier som kombinerar mo
bila konkurrensfördelar med immobila lokaliseringsfördelar81. Ur citatet kan några 
olika användningar av strategi utläsas; bl.a. vad företaget gör ("strategic response 
to") och vad företaget har (utlandsproduktion respektive konkurrensfördelar)82. I detta 
arbete görs en analog (men ej identisk) uppdelning mellan strategins handlingsas
pekter och lägesaspekter, där det är integrationens verkan på de senare som foku
seras. Medan investeringar och utlandsproduktion fortsättningsvis inte ges någon 
särskild behandling är konkurrensfördelar däremot centrala. 

Dunning klassificerar konkurrens- eller O-fördelar i två huvuddelar, där den ena in
nehåller "property right and/or intangible asset advantages", bl.a. produktinnovatio
ner, fördelar i produktion, organisation eller marknadsföring samt 'ej kodifierbar' kun
skap och erfarenhet. Den andra delen, "advantages of common governance", inne
håller faktorer som kan vara relativt svåruppnåeliga för mindre företag och behandlas 
i två underkategorier: Fördelar som etablerade verksamheter har över nya verksam
heter samt fördelar som specifikt beror på muitinationalitet83. Till fördelar som etable
rade verksamheter kan ha hör storlek, produktbredd och erfarenhet, fördelaktig till
gång till produktionsfaktorer eller produktmarknader samt synergier i inköp, finansie
ring, produktion, marknadsföring m.m. 

Inte minst den första av dessa, en förändring av storleksfördelar, är en sannolik in
tegrationseffekt som väl kan studeras med hjälp av en mikroteoretiskt baserad mo
dell. Med fallande kostnadskurvor kan ökade möjligheter att sälja till ett större områ
de innebära att ett företag kan producera en större volym till en lägre styckkostnad. 
Därför kan möjligheten att materialisera skalfördelar vara en drivkraft för företags 
export - liksom skalfördelar kan understödja ett lands export. Även förklaringar på 
företagsnivå kan f.ö. vara beroende av landets storlek; dels kan en viss storlek på 

79 Dunning 1980; 1993, s98-99. Dessa två 'nya' områden kan dock sägas vara implicita i internalise
ringsmodellen, vilken bl.a. förutsätter att någon typ av konkurrensfördel finns (Johanson & Mattsson 
1993/1988, s316). 
80 Dunning 1993, s53. 
81 Hirsch & Meshulach 1991, s10. 
82 Detta redovisas detaljerat i Dunning 1993, s98-101. 
83 Ibid., s98. 
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(export-)marknaden krävas för att anpassning av produkter mot behoven i ett visst 
land ska vara lönsam, dels kan externa skalekonomier förstärka företags konkur
rensposition84. Till det senare anknyter en förklaring anförd av Porter, att företag i 
branscher inom vilka konkurrensen är stark på hemmamarknaden utvecklar interna
tionell konkurrenskraft85. De svenska och nederländska exemplen på ensamma jät
teföretag (SKF, Ericsson, Tetra-Laval, Philips, Unilever, Shell m.fl.) kan dock indikera 
att andra faktorer kan vara avgörande i små länder86. 

Även andra av OLI-modellens 'fördelar för etablerade verksamheter' talar till förmån 
för större företag, och i än högre grad gäller detta de fördelar som kan uppkomma 
genom multinationalitet87. Exempel på sådana är: "opportunities for arbitraging and 
production shifting", "Ability to take advantage of geographic differences in factor 
endowments, government intervention, markets etc. "Ability to diversify or reduce 
risks" och "Balancing economies of integration with ability to respond to differences 
in country specific needs and advantages. 'e8 De uppenbara fördelar för storföretagen 
som här framträder kan emellertid vara influerade av att problemställningen är storfö-
retagsorienterad. Mindre företags möjligheter kan också göra sig gällande om mo
dellens förklaringar används för att förstå och predicera integrationskonsekvenser. 
Detta beror på om en gemensam marknad, med minskade skillnader i reglering, ef
terfrågan m.m. reducerar de fördelar som Dunning klassar som organisatoriska (be
roende av "common governance"), i första hand de som är relaterade till multinatio
nalitet89. 

För att även nämna något om OLI-modellens lokaliseringsfördelar anknyter de direkt 
till nationalekonomisk handelsteori (och därmed till genomgången tidigare i kapitlet). 
Som avgörande variabler i denna dimension nämner Dunning bl.a. faktortillgång 
samt resursernas pris, kvalitet och produktivitet, transport- och kommunikationskost
nader, handelshinder, länderskillnader vad gäller ideologier, språk, kultur och af
färsklimat samt det institutionella ramverket för resursallokering90. I frånvaro av avgö
rande kostnader eller andra hinder väljer i princip företag att lokalisera produktionen i 
länder med stor tillgång av de produktionsfaktorer som används intensivt i produktio
nen91. I praktiken påverkas dock ofta ett företags beslut att investera (utomlands) i 
stället för att exportera av sådant som handelshinder och statliga subventioner92. I 
den utsträckning integration minskar eller eliminerar sådana hinder och andra skill
nader mellan avtalsområdets länder reduceras också ett företags behov att produce
ra i flera länder. Detta skulle således minska antalet produktionsenheter och öka den 
gränsöverskridande handeln inom den inre marknaden93. Det principiella tillträdet till 

84 Jones 1996, s10; Forsgren & Johanson 1975, s23; Christensen 1990, s11. 
85 Porter 1990. 
86 Se SIND 1989, s25-30. 
87 Även i Calofs tolkning (19 94, s368) säger OLI-modellen att resursrestriktioner begränsar möjlighe
terna för mindre företag att uppnå en mer avancerad internationalisering. 
88 Dunning 1993, s98. 
89 Yannopoulos (1992, s334) menar dock att integration ökar möjligheterna att exploatera sådana möj
ligheter. 
90 Dunning 1993, s99. 
91 Således i linje med Hecksher-Ohlinmodellen (Hirsch & Meshulach 1991, s9). 
92 Jones 1996, s9-10. 
93 Detta behandlas i European Commission/CEPII 1997. 
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hela avtalsområdet genom en enda investering ökar däremot incitamenten till etable-
ring av produktion i EU för företag från tredje land. 

Betydelsen av produktionsfaktorernas tillgänglighet vid valet mellan handel och in
vesteringar belyses på ett annat sätt av Hirsch & Meshulach: Faktorer som är före
tagsspecifika måste finnas för att internationella investeringar ska förekomma (eller 
vara framgångsrika)94. Då varor endast innehåller faktorer som är tillgängliga för alla 
företag till marknadspriser förekommer i teorin endast handel95. Hirsch & Meshulach 
belyser även betydelsen av tjänster för produktion och försäljning av varor, där 'uni
versella tjänster' (bl.a. finansiella tjänster och transporter) kan köpas på marknader 
av specialister med fördelar över varuproducenten. 'Specifika tjänster' (instruktion, 
installering, reparation) är däremot beroende av kunnande som finns hos varuprodu
centen och kräver följaktligen direkt deltagande av varutillverkaren i tjänsteproduk
tionen96. Företag som producerar varor som kräver specifika tjänster drivs därför att 
internalisera tjänsteproduktionen vilket kan tala för större skala i verksamheterna97. 

En utgångspunkt i dessa resonemang är att företags handlingsutrymme beror på 
marknadsimperfektioner98. Strategiskt agerande blir då att agera eller reagera gen
temot dessa. I linje med mikroteorin, men betonande strategisk handling, skiljer 
Forsgren & Johanson ut medveten planering och kalkylering som en särskild förkla
ring till företags internationella verksamhet99. Hos Daniels & Radebaugh ligger tre av 
fyra anförda huvudförklaringar till företags export i eller nära denna på rationella 
överväganden grundade och till vinstmaximering syftande kategori. De nämner kost
nadsreducering (via erfarenhet eller skalfördelar), ökad lönsamhet, riskspridning 
(mellan fler kunder och olika länder) samt överkapacitet (vilket ej behöver ha något 
samband med planering)100. 

Huvuddelen av dessa förklaringar präglas således av rationalitet och, implicit eller 
explicit, av medveten (pro-)aktivitet. När rationaliteten på systemnivå betonas (alter
nativt att tillräckligt många handlar rationellt), som i förklaringsmodeller förankrade i 
nationalekonomin, kan företaget betraktas som en reagerande enhet vilken svarar på 
pris- och efterfrågeimpulser utifrån. Då enskilda företags aktivitet betonas tas export-
eller investeringsbeslut om man i företaget ser att möjligheter i utlandet kan ge bättre 
avkastning än de inhemska marknaderna101. Denna bild av medvetenhet och kalkyle
ring överensstämmer dock inte alltid med verkligheten. Bl.a. har man i undersök
ningar funnit att mindre företags exportstart ofta karakteriseras av tillfälligheter 
och/eller experimentellt och informellt lärande102. 

Som redogörelserna har visat kan ändå en mikroteoretiskt präglad modell vara vär
defull för att fånga in relevanta aspekter av integrationens konsekvenser. Detta gäller 

94 Hirsch & Meshulach 1991, s5. 
95 Sådana varor betecknar författarna Hecksher-Ohlinvaror (Ibid., s6-9). 
96 Ibid., s6-9. 
97 Ibid., S10-11. 
98 Dunning 1993, s84 och 332. 
99 1975. 
100 1992, s153f. 
101 Daniels & Radebaugh 1992, s153; Aharoni 1993, s40; Kogut 1993/1983, s219. 
102 Christensen & Overgaard 1990; Luostarinen 1989, s183; Sorensen 1991. Christensen (1990) går 
igenom ett antal faktorer som har behandlats internationaliseringsforskningen och är relaterade till 
mindre företag. 

83 



INTERNATIONELLT UTBYTE: FÖRKLARINGAR OCH HINDER 

inte minst kostnadssänkningar, prisförändringar och möjligheten att utnyttja stor
driftsfördelar vid marknadsintegration. Även om förklaringsmodellerna utgår från an
taganden om vinstmaximering kan sådana effekter (exempelvis sänkta kostnader i 
samband med internationella transporter eller certifiering) beskrivas och utgöra ett 
beslutsunderlag utan antagandet att vinstmaximering alltid styr företagets marknads
beslut; sänkta gränshinder behöver inte leda till att varje enskilt företag väljer att öka 
utlandsförsäljningen. 

Inre och vttre förklarinasfaktorer. 

I en komplettering av de mikroteoretiskt baserade förklaringarna kan det vara lämp
ligt att dela in förklaringsfaktorer i inre och yttre, eller i "push" respektive "pull"103. Med 
inre menas här faktorer som i högre grad är företagsegna, bl.a. kompetens och pro
dukter, medan yttre faktorer är mer förbundna med förutsättningar i omgivningen, 
exempelvis marknadsmöjligheter, konkurrens och statliga åtgärder. Med det andra 
begreppsparet avses huruvida ett företags aktivitet (exempelvis ny export) genereras 
av den egna verksamheten eller betingas av ett (yttre) stimuli. Vad definitionerna 
refererar till sammanfaller således i stor utsträckning, och det är i huvudsak faktorer 
av de senare slagen (yttre samt "pull") som har behandlats i de typer av teorier som 
inledde detta kapitel. Till stor del kan dikotomin även appliceras på Dunnings syntes, 
där internaliseringsteorin är en brygga mellan det som i högre grad är 'inre' 
(konkurrensfördelar) och det yttre (lokaliseringsfördelar)104. 

Väsentligt i sammanhanget är att detta arbete har ett yttre perspektiv, med den inre 
marknaden som utgångspunkt. Till yttre faktorer som kan förklara internationell verk
samhet (eller begränsningar av sådan), och som direkt kan relateras till integration, 
hör statliga stöd och subventioner samt olika typer av handels- och etableringshin-
der. Som hinder mot internationalisering behandlas dessa faktorer utförligt i avsnitt 
5C. De kan emellertid även fungera som drivkrafter. Exempelvis har sannolikt närva
ron av handelshinder (bl.a. genom 'frivilliga exportbegränsningar' under 70- och 80-
talen) varit en starkt bidragande orsak till japanska investeringar i EU-länder105. Di
rekta exportstöd förekommer också, men betydelsen av sådana kan ifrågasättas106. 

En annan yttre faktor med avsevärd betydelse för handelsflöden och företags inter
nationella expansion eller kontraktion, men med mer indirekt koppling till integration, 
är efterfrågan. Det gäller efterfrågans typ, nivå och utveckling (särskilt om den skiljer 
sig mellan länder). Betydelsen av efterfrågans typ exemplifierades i föregående av
snitt genom resonemang om produktlivscykler och länders utvecklingsnivå107. Nivån, 
eller storleken på olika länders marknader, har inte endast betydelse för möjligheter
na att materialisera skalfördelar utan kan även vara avgörande för mindre företags 
möjligheter att finna avsättning i sin nisch. Vad gäller efterfrågeförändringar kan så
väl en negativ hemmamarknadsutveckling som en mer positiv utveckling av efterfrå

103 Begreppsparen används ibland synonymt (se Martin 1991, en litteraturgenomgång, samt Philp 1998 
och Julien m.fl. 1997). 
104 Ledningen ges dock endast en liten roll (se Buckley 1996, s8) vilket även gäller detta arbete. 
105 Jones 1996, s141. Det gäller bl.a. s.k. voluntary export restraints (VER) inom fordonsindustrin. 
106 I en studie av Kaynak m.fl. (1987) nämnde endast 3% av (de mindre svenska) företagen offentligt 
stöd som en orsak till att de hade inlett exportaktiviteter. I studier av Martin (1991, s17) angav brittiska 
företag "almost no impact'. 
107 Se även Gandemo m.fl. 1984. 
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gan i utlandet utgöra en drivkraft för export108. Indikatorer på sådana eventuella driv
krafter illustreras i följande figur, där den svenska tillverkningsindustrins orderingång 
anges som hemmamarknads- respektive exportmarknadsindex för perioden januari 
1981 till december 1994 (efter 1994 finns inte data med samma industriindelning och 
basår). 

Figur 5-1: Tillverkningsindustrins orderingång, jan 1981-dec 1994. Index för 
månad (ljus kurva) och 6 mån. glid. medelvärden (mörk kurva)109. 
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Enligt figurens indikatorer har utvecklingen på hemma- respektive exportmarknaden 
varit relativt parallella från mitten av 80-talet och I M-programmets lansering till slutet 
av 1992. Vid 1990-talets början försvagades konjunkturen allmänt inom EU. Kurvor
na för export- och hemmamarknadsutveckling skiljs dock innan konjunkturvändning
en hade inträtt (Europa 19 hade negativ BNP-utveckling 1993)110. Anledningen är 
med största sannolikhet effekten av den försvagade svenska valutakursen efter att 
den unilaterala kopplingen av SEK till ECU släpptes i november 1992111. Samma för
ändring är tydlig då data för den nya industriindelningen SNI 92 betraktas112. 

Året därefter (1993) kollapsade även EG:s växelkursmekanism ERM, vilket bör ha 
påverkat import- och exportpriserna betydligt (mellan vissa länder) och därmed även 
den internationella konkurrenskraften. Både med teoretiska utgångspunkter och med 
tanke på figuren ovan kan det tyckas något förvånande att man i kommissionens 
undersökning av den inre marknadens effekter (ex post) dock inte bedömde att län
der med försvagad valuta hade erhållit "much competitive advantage with respect to 
EU partners""3. 

Följande figur anger värdet för den svenska kronan uttryckt i ECU-index från januari 
1992 till februari 1996. Figuren visar även de relativt stora kursrörelser som är en 
osäkerhetsfaktor vid internationell verksamhet. Eftersom ECU-kursen avspeglar en 

1081 en studie av exporterande svenska mindre företag fann Kaynak m.fl. (19 87) att drygt vart annat 
företag började exportera p.g.a. bristfällig efterfrågan på hemmamarknaden. 
109 SNI 69, 1980=100. Uppgifterna hämtade ur SDB IN236 och 229. (SCB 1998). 
110 ENSR 1997, s56 (USA låg före i konjunkturen medan Japan låg efter). 
111 Dessutom bör sannolikt de svenska devalveringarna vid 80 -talets början ha betydelse för att kur
vorna går isär 82/83. 
112 SCB 1998, SDB IN276. SNI 92 har basåret 1990 och innehåller data från januari 1990. 
113 Undersökningen gällde EG 12 (European Commission/Centre for Economic Policy Researc h 1997, 
s26) 
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osäkerhetsfaktor vid internationell verksamhet. Eftersom ECU-kursen avspeglar en 
korg av valutor har fluktuationerna gentemot de verkliga handelsvalutorna i många 
fall varit större än vad kurvan indikerar. Å andra sidan bör de möjligheter till intäkts-
och kostnadssäkring som står till buds innebära att de flesta företagens nettoresultat 
vid internationell handel varierar betydligt mindre än kursrörelserna. 

Figur 5-2: Utvecklingen av SEK i ECU-index jan. 1992 - feb. 7996114. 
1992 1993 1994 1995 

EES-avtalet Sveriges EU-
medlemskap 

IM-projektets 
måldatum 

I likhet med bl.a. Hertz & Mattsson, Martin och Welch & Wiedersheim-Paul anknyter 
Forsgren & Johanson till kategoriseringen i yttre respektive inre orsaker i sina förkla
ringar till att företag exporterar115. Två av deras förklaringar gäller orsaker i omgiv
ningen (som marknadsmöjligheter och konkurrens) respektive egenskaper hos led
ningen116. Konkurrensteorin behandlar främst stora företag och fåtalskonkurrens och 
tas inte upp i detta avsnitt. Däremot behandlas konkurrenspolitiken och integratio
nens inverkan på konkurrens i kapitlen 6 och 7. Ledningen, särskilt i mindre företag, 
behandlas ofta genom entreprenörskap, en förmåga som enligt Jones kan vara "a 
critical ownership advantage and an important part of the explanation of why and 
how firms expand across borders'r117. Detta behöver inte endast betraktas på individ
nivå; enligt Casson, som beskriver entreprenörskap som (förmågan) att syntetisera 
och exploatera information, varierar både kvantiteten och kvaliteten på entreprenöri-
ella förmågor mellan länder118. 

Som tidigare nämnts föranleder det allmänna anspråket i detta arbete, och det yttre 
perspektiv som i högre grad är strukturellt än processuellt, att en närmare behandling 
av entreprenörskap eller företagsledare inte görs. Antaganden i en närliggande frå
ga, huruvida företagaren/företaget betraktas som aktiv/-t eller ej, kan däremot ges ett 
visst utrymme. I de förklaringsmodeller till internationell verksamhet som givits är så
dana antaganden blandade, och heller inte alltid explicita, varför en indelning mellan 
processuella och strukturella förklaringsmodeller ibland är mer relevant119. Den sena
re typen, då explicita antaganden/utsagor om företag och deras aktiviteter är mindre 
vanliga, övervägde i de redovisade statsfokuserande teorierna medan processuella 

114 Riksbanken 1995 och 1996 (månadsgenomsnitt). Tidsintervallet spänner mellan de två enkätunder
sökningarna (mörka markeringar). 
115 Hertz & Mattsson 1998; Martin 1991; Welch & Wiedersheim-Paul 1980; Forsgren & Johanson 1975. 
116 Forsgren & Johanson 1975, s31. I e n studie av finska mindre företag angavs ledningsinitiativ flest 
gånger som liggande bakom exportstarten (Holmlund m.fl. 1995, s11). 
117 1996, s16. Se även Dunning 1993, s97. 
118 Casson 1982, s11. 
119 Ett tredje angränsande begreppspar, voluntarism respektive determinism behandlas i kapitel 9. 
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förklaringar och antaganden om aktivitet - av naturliga skäl - är mycket vanliga inom 
företagsekonomin. 

Exempelvis delar Czinkota & Ronkainen in motiv bakom internationaliseringen av 
mindre och medelstora företag i reaktiva och proaktiva sådana120. De reaktiva moti
ven, vilka i hög grad överensstämmer med yttre faktorer, gäller förändringar i omgiv
ningen som kan stimulera strategiska svar i företag. Författarna ger utbuds- och ef-
terfrågerelaterade exempel, som konkurrens, efterfrågan, överskottskapacitet och 
avstånd till kunder. I den proaktiva kategorin nämner de högre vinstmarginal och uni-
citet i produkter, teknologi eller marknadsinformation, ledningens inställning, skatte-
mässiga fördelar samt skalfördelar (vilket endast delvis överensstämmer med inre 
faktorer)121. 

Förklarinqsfaktorer och företagsstrategier. 

Den stora heterogenitet som de redovisade förklaringsfaktorerna uppvisar kan antas 
ha en motsvarighet i integrationsåtgärdernas stora bredd och den verkan på interna
tionella utbyten som kan förväntas därav122. Vid en jämförelse mellan stats- respekti
ve företagsfokuserande förklaringsmodeller har förklaringarna i de senare förskjutits 
från det yttre till det inre, från övervägande strukturella förklaringsfaktorer till att in
kludera processaspekter och från reaktion på stimuli till att i högre grad gälla aktion. 
Vad gäller rationalitetsantaganden är ett väsentligt resultat av den sänkta aggrege
ringsnivån att heterogenitet kan beaktas och att rationalitet behandlas på företagsni
vå. Utgående från de förklaringar som har presenterats i tidigare avsnitt kan en kate-
gorisering i aktivitets- respektive rationalitetsdimensionerna fungera som avslutning. 
Detta kan göras så att fyra skilda företagsstrategiska klasser skapas, dit även stats-
fokuserande handelsteori och den strategiteori som senare behandlas kan relateras. 

De förklaringar som har berörts ska följaktligen motsvaras av olika antaganden i de 
två dimensionerna i figur 5-3, och dessa antaganden säger något (teoretiskt) om hur 
strategier formeras i företag. Normativa teoribildningar där föreskriften gäller före
tagsnivån handlar närmast definitionsmässigt om orsaker och handling som kan be
skrivas i planeringskvadranten. Här är företagets förmåga i centrum och den strate
giska handlingsfriheten är hög. Teoribildningar med hemvist i nationalekonomin, 
vanligtvis med föreskrifter på nivåer över det enskilda företaget, placeras hellre i 
kvadranten "inkrementellt agerande". Företaget är där inte bara pris- utan även 
strategitagare men reagerar rationellt på förändringar i omgivningen. Denna position 
behöver dock inte innebära att företagen ses som homogena 'svarta lådor' utan kan 
även innefatta en syn på företag som verkande i en determinerande men förutsebar 
omgivning. 

Av de ovan refererade författarna bör såväl Dunnings som Daniels & Radebaughs 
och Czinkota & Ronkainens förklaringar i huvudsak ligga i de två fälten till höger 
(överkapacitet kan även ligga i "tillfälligheter"). I relation till dessa två författarpar ger 
Forsgren & Johanson en bredare täckning med sina kategorier. En av Forsgrens & 
Johansons förklaringar som även är applicerbar på figurens vänstra sida gäller inter-

120 1993, s248f. (i praktiken behandlar de endast export). 
121 Czinkota & Ronkainen 1993, s248f. 
122 Syftet med genomgången är att påvisa faktorer bakom internationella utbyten som påverkas genom 
politiska initiativ/integrationsåtgärder. 
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aktion mellan köpare och säljare123. Detta kom att utvecklas till ett vanligt synsätt in
om företagsekonomi, inte minst inom internationaliseringsområdet, och därmed är 
perspektivet i högre grad förskjutet mot 'hur det går till' än mot Varför det sker'124. 

Figur 5-3: Anförda orsaker bakom företags handel (axlarna) samt motsva
rande strategier (i kvadranterna). 
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Trots att förklaringar till internationell aktivitet (eller strategiformering) i många fall 
inskränks till att motsvara någon del av figur 5-3 antas här att företag kan möta integ
rationseffekter på alla fyra sätt som figuren schablonmässigt beskriver (d.v.s. expe
rimentellt, genom planering o.s.v.). Sorensen skriver f.ö. att "...virksomhedens inter
nationalisering må forstås som en mix av "tilfaeldigheder", "betingede strategiske 
va/g" og "erfaringsbaserede marginale beslutninger',."]25 Alla typer av strategiforme-
ringar erkänns således, men detta arbete baseras på uppfattningen att den inre 
marknadens konsekvenser, i tillräcklig utsträckning för att arbetet ska vara relevant, 
kan kartläggas och (delvis) förutsägas126. Därmed ges förutsättningar för att en större 
del av företags strategiformering ska kunna ske enligt en rationell modell och under 
planeringsliknande former 

Redovisningen av förklaringsfaktorer bakom företags internationella aktiviteter är en 
del i sökandet efter den ekonomiska integrationens möjliga effekter. För att bredda 
basen för förståelse ytterligare något ges i det följande en kort beskrivning av hur 
processen har behandlats teoretiskt. Vad som är väsentligt vid internationalisering är 
även av betydelse i integrationsprocessen och ger därför en grund för att förstå ef
fekter från den inre marknaden. Det är dessutom sannolikt att internationaliserings
processen påverkas av inre marknadsåtgärder (vilket både avser enskilda företags 
internationalisering och internationalisering som relativt allmän företeelse). 

Internationaliserinasprocessen. 

En beskrivning av internationaliseringsprocessen som har haft ett mycket starkt ge
nomslag förknippas med nordisk forskning, särskilt med Uppsala. Denna s.k. steg

123 1975, s31. 
124 Johanson & Mattson 1991 och 1993/1988; Easton 1992. Sorensen (1991, S70-71) ger en beskriv
ning som motsvarar planerings- och tillfälligh etskvadranterna varefter han behandlar stegteori (se ned
an) på ett sätt som kan gälla såväl experimentellt som inkrementellt agerande. 
125 Sorensen 1991, s72. 
126 Man kan säga att omgivningen/den inre marknaden förutsätts ha ett tillräckligt inflytande på en till
räcklig andel företag. 
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modell säger att enskilda producenter först utvecklar en produkt för en känd efterfrå
gan på hemmamarknaden varefter man vänder sig till marknader som är mest lika 
den egna127. Dessutom sker en utveckling av marknadsengagemanget, i princip från 
sporadisk export till egna produktionsbolag i utlandet128, och modellen har således 
påtagliga likheter med Vernons förklaringar129. I jämförelse med internaliseringsteorin 
och den eklektiska modellen (men givetvis även i jämförelse med de statsfokuseran-
de teorierna) är stegmodellen mer beteendeorienterad130. 

Genom en litteraturgenomgång fann Miesenböck, i linje med stegteorin, att mindre 
företags export kan beskrivas i en stegvis process med gradvis ökande engage
mang131. Detta gavs även stöd i förstudien till detta arbete och innebär att resurser 
byggs upp och engageras i internationella aktiviteter som ökar i omfattning och 
komplexitet. I internationaliseringens mest avancerade fas är ledningen, och organi
sationen, inte endast konstaterat internationell i termer av försäljning och investe
ringar utan även engagerad. Följande figur kan tjäna som exempel på en sådan pro
cess132. 

Figur 5-4: Den stegvisa internationaliseringsprocessen. 
Engagerad verksamhet. 
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Skede 1 • Inhemsk försäljning. 

De företag som lyckas med sin internationalisering enligt detta mönster förutsätts 
kunna nå god tillgång till information och resurser, och även det experimentella bete
endet kan betraktas som ingående i en rationell process, om än buren av aktörer 
med kognitiva begränsningar133. En stegmodell förutsätter heller inte att den enskilde 
företagaren agerar rationellt. I princip kan systemegenskaper eller förändringar i om

127 Hörnell, Vahlne & Wiede rsheim-Paul 1973; Johanson & Wi edersheim-Paul 1975; Johanson & Vahl-
ne 1977 m.fl. Allmänna genomgångarges av Martin 1991 och Hirsch & Meshulach 1991. 
128 Petersen & Pedersen 1997, s118-119. 
129 Se Melin 1992, s102-103. 
130 Se Johanson & Vahlne 1990, s11 och 16-18. 
131 1 987. Se även Cavusgil 1984, Gandemo m.fl. 1984, Luostarinen 1989 och förstudien till detta arbete 
(Bonnedahl 1991). Arbeten av Sullivan & Bauerschmidt (1990) och Turnbull (1993/1987) gav dock ej 
stöd för modellen. 
132 Efter Cavusgil 1 980, s 275. Se även Strandskov 1993/1986, S203-205, Martin 1991, s2-4 och Pe
tersen & Pedersen 1997, s119. Johanson & Vahlne (1990, s14) ser dock dessa steg endast som en av 
manifesteringarna av teorin om internationaliseringsprocessen. 
133 Se Christensen m.fl. 1991, s14. 
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givningen vara styrande för processen, och Johanson & Vahlne beskriver modellen 
som "rather sceptical in regard to strategy'*34. Med förbehåll för sådana skillnader 
mellan olika studier och inriktningar ges i följande tabell en sammanfattning av den 
processbetonande intemationaliseringsteorin enligt Sorensen135. I tabellen anges 
områden som har behandlats och den typiska bild av internationaliseringsförloppet 
som har vuxit fram. 

Tabell 5-3: Internationaliseringsteorins områden och resultat 

OMRÅDEN RESULTAT 
Utvecklingen av antal marknader 

och avståndet till dem 
Företaget går från nära till avlägsna 

marknader 
Utvecklingen av antal och typ av 
internationella operationsformer 

Från indirekt export, via agenter till 
etablering av utländska dotterbolag 

Utvecklingen av antal produktkategorier 
och produktvarianter 

Kategorierna ökar i antal för att passa det 
stigande antalet marknaders behov. 

Detta följs av en standardisering 
Utvecklingen av sättet som de utländska 

aktiviteterna organiseras 
Från export som marginell aktivitet inom en 

enda försäljningsfunktion till marknads-
uppdelad organisation 

Utvecklingen av ledningens internationella 
orientering och engagemang 

Från lågt till högt engagemang 

En väsentlig aspekt av stegmodellen, inte minst i integrationssammanhanget, är att 
den bygger på skillnader mellan länder som ger olika grader av svårigheter och möj
ligheter. Företag väljer först länder där "...barners to retrieval and interpretation of 
information and the risks involved are perceived to be /ess."136 Modellens företag är 
således riskminimerare, men andra ekonomiska variabler anses inte förekomma i 
beslutsprocessen137. I modellen ligger dock antaganden om resursrestriktioner i fö
retagen vilka mer eller mindre uttalat antas vara i kontinuerlig expansion eller strävan 
efter expansion138. Följderna av detta är behov av en relativt långsam och stegvis 
resurs- och erfarenhetsuppbyggnad inför den (fortsatta) internationella expansionen. 

Den erfarenhet och kunskap som då erhålls är i hög grad marknads- eller landspeci
fik men kan vara mer relaterad till enskilda personer än till företaget139. Detta kan å 
den ena sidan innebära att en persons stora erfarenhet tillgodogörs i ett företag som 
i termer av internationella engagemang är oerfaret. Å den andra sidan kan perso
nella begränsningar utgöra ett påtagligare hinder i mindre företag; uppbyggnadsste
gen kan där bli särskilt väsentliga och utdragna, då svårigheten att avleda äga
rens/företagsledarens uppmärksamhet "...from the routine activities which keep the 

134 1990, s22. Modellen kom f.ö. att utvidgas mot det industriel la sammanhanget och interaktion mellan 
företag (Johanson & Mattsson 1993/1988 samt 1992). 
135 1991, S55-56 ("fasemodellen"). 
136 Martin 1991, s4. Detta stöds bl.a. av en studie av finska mindre företag (Holmlund m.fl. 1 995, s11-
12). 
137 Hirsch & Meshulach 1991, s4; Björkman & Forsgren 1997, s20. Enligt Johanson & Vahlne (1990, 
s17) var kunskap den enda explicita förklaringsvariabeln i modellens ursprungliga utformning. 
138 Det är dessutom (endast) fråga om marknadsexpansion; i Petersen och Pedersens tolkning är inte 
sökande efter resurser, teknologi o.dyl. någon förklaringsfaktor i modellen (1997, s125). 
139 Johanson & Vahlne 1990, s12; Welch & Loustarinen 1988. 
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business going may result in a much slower period of learning and consideration of 
market opportunities. "14° 

Ekonomisk integration minskar dock skillnaderna mellan länder som ingår i ett regio
nalt samarbete, vilket kan ha två huvudsakliga konsekvenser för den avbildade pro
cessen. Hotbilden är att möjligheterna till en 'trygg uppväxt' på en relativt skyddad 
hemmamarknad försvagas på grund av en tilltagande internationell konkurrens141. En 
annan konsekvens är att de minskade skillnaderna och svårigheterna, som även or
sakas av en ökad tillgänglighet på information och kompetens, också reducerar be
hovet av erfarenhetsuppbyggnad för internationell verksamhet. Detta förutsågs f.ö. 
till stor del av Vahlne och Wiedersheim-Paul 1973142. 

Jones ger följande beskrivning: "By the 1990s the information revolution and the glo
balisation of the world economy had combined to make foreign countries look less 
dangerous and distant places.'*43 Internationaliseringen och den internationella ar
betsfördelningen kan t.o.m. göra en etablering på utländska marknader till ett villkor 
för överlevnad i vissa branscher144. Detta påverkas även av takten på den teknolo
giska förändringen och kortare produktlivscykler, och det är sannolikt att företags 
exportstart och etableringar har snabbats upp145. 

Medan företagens förändrade omgivning således är en grund för kritik mot stegmo
dellen är en annan brist att företag inte alltid agerar enligt bakomliggande rationali
tetsantaganden. Studier har visat att mindre företag ofta inleder eller bygger ut inter
nationella aktiviteter utan mer ingående analyser eller planering samt att valet av 
exportmarknader också kan vara relativt slumpmässigt146. Med en svagare tolkning 
av stegmodellen kan den emellertid bibehålla en stor del av sin deskriptiva och teo
retiska relevans. Det gäller bl.a. två förhållanden som enligt Christensen är centrala 
för de flesta beskrivningar av internationaliseringsprocessen: Förmågan till informa-
tionsinhämtande samt engagemanget för export i termer av resurser och organisa
tion147. 

Eftersom det hävdas att informationens strategiska roll som faktor för internationell 
konkurrenskraft ökar är sannolikt även betydelsen av informationshanteringskapaci
tet tilltagande148. I likhet med internaliseringsmodellen, som enligt Johanson och 
Mattsson "...emphasizes the need for exploiting and protecting internally created 

140 Martin 1991, s4. Bl.a. Cavusgil (1984) har funnit samband mellan storlek och internatio naliserings-
grad. En studie av Fujita (1995) visade att investeringar gjorda av mindre transnationella företag (d.v.s. 
ett avancerat internationaliseringsskede) var mer koncentrerade till utvecklade länder i jämförelse med 
större företags investeringar. Petersen & Pedersen (1997, s120) redogör för att det finns teoretiska 
argument för att stegmodellen ska vara mer giltig för mindre företag men att detta inte har styrkts e mpi
riskt. 
141 S.k. "infant industry'-resonemang hör f.ö. till de äldsta argumenten för protektionism (Price 
1998/1990, s73. 
142 S97-98. 
143 Jones 1996, s14. Se även Nordström 1991, s 27. 
144 Cavusgil & Knight 1996; Christensen m.fl. 1 991, s13; Hedlund & Kverneland 1983; Johanson & 
Mattsson 1991, s275; Oviatt & McDougall 1994, S47-48. 
145 Christensen 1990, s10; Nordström 1991. Nilsson m.fl. (1 996) skriver att orsakerna bakom interna
tionaliseringsprocessen förändras över tiden. 
146 Cavusgil 1980; Welch & Wiedersheim-Paul 1980, s333; Christensen m.fl. 1991, s13. 
147 1990, s4. Se även Johanson & Vahlne 1990, s11-12. 
148 UNCTAD 1996(a), kapitel 1, punkt 62. 
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intangible assetsfokuserar stegmodellen den interna processen för uppbyggnad av 
kunskap och resurser149. Mindre företag har emellertid ofta och närmast definitions-
mässigt begränsade administrativa och ekonomiska resurser varför extern resur
skomplettering kan vara nödvändigt. Detta bör inte minst gälla vid internationalise
ring, då möjligheterna till långsam resurs- och erfarenhetsuppbyggnad bör ha mins
kat. Ett alternativ till stegmodellens bild av internationaliseringsprocessen kan följakt
ligen vara att se den som en (entreprenöriell) process för extern resursmobilise
ring150. 

Detta gäller den s.k. nätverksmodell som har anförts av bland andra Johanson, 
Mattsson och Axelsson, och i vilken företaget betraktas som medlem av olika skif
tande koalitioner med olika strategiska syften151. Relationer i nätverk kan vara kom
mersiella eller ej, och en annan väsentlig indelningsgrund är mellan svaga (ytliga 
eller tillfälliga) och starka (täta, förtroendebaserade) band152. Avgörande är att, inom 
nätverk med relevanta egenskaper i termer av exempelvis produkter och geografi, 
skapa dyader eller grupper som stärker ett företags interorganisatoriska position153. 
Detta agerande kan verka underlättande för att exempelvis uppnå (gemensamma) 
skalfördelar, rationalisering eller för att gemensamt stå emot konkurrens154. Beskriv
ningen belyser en väsentlig skillnad mellan stegmodellen och nätverkstänkandet vil
ken kan uttryckas i internaliseringstermer och gäller den förra modellens implicita 
antagande att vertikal integration (alltid) är att föredra om det rättfärdigas av voly
men155. 

Med nätverksperspektivet kan internationalisering av företag och branscher beskri
vas som "...gradually increasing degrees of connectedness between positions loca
ted in different national sections of industrial systems.'*56 En beskrivning utgående 
från det mindre exporterande företaget innebär att det (entreprenören) konfigurerar 
och koordinerar nätverken för att finna och engagera resurser i företagets exportpro
cess - dock på ett sätt som knappast är strategiskt i en traditionell mening157. Koordi
neringen sker i hög grad på en gemensam nivå, där en drivande kraft är att nätverk 
kan vara mer flexibla än enskilda företag158. Vidare leder stora företags koncentration 
till kärnverksamheten samt tillämpningen av s.k. 'mager produktion' och "JIT-
leveranser till närmare relationer och starkare funktionella samband mellan olika till
verkare. Vad som då uppstår eller förstärks kan i många fall liknas vid nätverk, ge
nom vilka både små och stora företags fördelar i viss mån kan uppnås159. 

En väsentlig del i nätverksmodellens bidrag är antagandet om skillnader mellan län
der och produkter vad gäller nätverkens internationella utsträckning160. Sådana skill-

149 Johanson och Mattsson 1993/1988, s317-318. 
150 Christensen 1990, s22; Christensen m.fl. 1991, s14; Holmlund m.fl. 1995. 
151 Axelsson 19 92, s187; Axelsson & Johanson 1992; Johanson och Mattsson 1993/1988. 
152 Christensen m.fl. 1991, s15-17. 
153 Axelsson 19 92, s191-192 och 195. 
154 Ibid., s186. 
155 Jarillo & Martinez 1998/1991, s384-385. 
156 Johanson och Mattsson 19 91, s279. Se även Johanson och Mattsson 1992, S215-217, och Johan
son & Vahlne 1990, S19-20. 
157 Christensen 1990, s15-16; Björkman & Forsgren 1997, s20. 
158 Jones 1996, s20. 
159 Ibid., s138. 
160 Johanson & Vahlne 1990, s19. 
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nåder bör inverka på enskilda företags internationalisering samtidigt som närhetsas
pekten är av betydelse i företags agerande i nätverk; bl.a. har arbeten av Christen
sen visat att känsligheten för avståndet till tjänsteleverantörer är högre i mindre fö
retag än vad den är i större dito161. Närheten i termer av nätverkskontakternas styrka 
kan emellertid i vissa fall vara en nackdel: "They [- strong ties'; mitt förtydligande] 
may have no experience or they may be heavily embedded in local, regional and 
national activities thus perceiving risks and opportunities wrongly, or they may simply 
give wrong or limited advice."162 Starka etablerade band kan betraktas som en del av 
de organisatoriska rutinerna som är svåra att ändra medan svaga band kan möjlig
göra en täckning av stora områden utan stora investeringar163. 

Beskrivningen sker visserligen i andra termer, och transaktionskostnader betonas 
inte, men nätverksbeskrivningen kan relateras till internaliseringsteorins utgångs
punkter. Nätverket betraktas då som en mellanform till marknad och hierarki som 
möjliggör både internalisering och externalisering164. Då något som företaget behöver 
i sin internationalisering inte kan köpas på en marknad kan detta utvecklas tillsam
mans med andra aktörer165. På ett motsvarande sätt kan redan internationella företag 
använda sina nätverkspositioner "...to 'externalize' some of its activities, without lo
sing control of its crucial intangible assets.'*66 Då ökad specialisering och internatio
nell arbetsfördelning leder till ett större antal olika och skiftande ömsesidiga resurs
beroenden ökar även behovet av koordinering167. Sådana förändringar i den 'globala 
ekonomin', "from a socio-institutional paradigm of hierarchial capitalism to one of alli
ance capitalism", föranledde f.ö. Dunning att utvidga sina konkurrensfördelar (O i 
OLI-modellen) till att inkorporera fördelar som kan nås genom allianser och nät
verk168. 

Eftersom genomförandet av den inre marknaden bör ge betydande förändringar i det 
institutionella sammanhanget för många företag är nätverkssynsättet relevant för att 
behandla integrationens verkan på industriella system, nätverkspositioner och en
skilda relationer. Johanson och Mattsson ger exempel på detta och beskriver utveck
lingen mot en enhetlig europeisk marknad "...not as a creation of a "huge market" 
but as a restructuring of the industrial networks that control and coordinate increa
singly independent and specialized resources in production systems.,r1691 förhållande 
till perspektivet i detta arbete betonas emellertid processen och agerandet, och fokus 
är i högre grad på nätverket och inte på företag170. 

Medan internationalisering stöds eller möjliggörs av faktorer som de ovan redovisade 
är även motverkande faktorer av största betydelse för en förståelse för integration. 

161 Christensen 1990, s17. 
162 Ibid., s20. 
163 Axelsson 1992, s193. 
164 Easton 1992, s7; Johanson och Mattsson 1991, S266-267. Johanson & Vahlne (1990, S16-20) jäm
för modellerna för internalisering, internationaliseringprocessen samt industriella nätverk. Se även 
Hägg & Wiedersheim-Paul 1984: "Between Market and Hierarchy". 
165 Christensen m.fl. 1991, s15. 
166 Johanson och Mattsson 1993/1988, s317. 
167 Johanson och Mattsson 1992 , s207 
168 1997, s8 och 12. 
169 Johanson och Mattsson 1991, s280. 
170 Easton 1992, s3. 
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Restriktioner mot internationella utbyten behandlas både inom teori med stats- och 
med företagsperspektiv och nästa avsnitt är en genomgång av sådana faktorer. 

C. HINDER MOT HANDEL OCH RESURSRÖRLIGHET. 
Trots de senaste decenniernas integrationsansträngningar, inte minst genom 
GATT/WTO, EFTA och EG (sedermera EU), kvarstår hinder mot handel och resurs
rörlighet även inom Europas inre marknad171. Detta kan beskrivas som att faktorer 
med geografiskt marknadsavgränsande konsekvenser hindrar olika förklaringar eller 
orsaker bakom internationella utbyten att verka fullt ut. Effektivare producenter 
(faktiska eller potentiella) utestängs därmed i många fall från andra marknader vilket 
kan vara samhällsekonomiskt negativt. Vad som är effektivitet i produktion och sam
hällsekonomi baseras dock på värderingar. Exempelvis finns skilda åsikter om natu
rens värde, behov av konsumentskydd och säkerhet på arbetsplatser och därmed 
även skilda motiv för regleringar. Stöd till en verksamhet eller hinder mot införsel av 
en resurs eller en vara kan därför för en stat bedömas vara att föredra172. I detta av
snitt betraktas och kategoriseras olika restriktioner mot flöden mellan länder. En hu
vudsakligt teoretisk redovisning ges här medan faktiska hinder som IM-åtgärder rik
tas mot, och konsekvenser av dess avvecklande, behandlas i de följande två kapit
len. 

Konkurrenshinder. 
Den inre marknaden kan beskrivas som syftande till att öppna nationella marknader 
för (mer) konkurrens - eller att öka marknadstillträdet173. Detta behandlas ibland i teo
rin genom en marknads grad av "contestability", där, till skillnad från den modell som 
beskriver perfekt konkurrens, potentiell konkurrens är viktigare än faktisk konkurrens 
och frånvaro av marknadskoncentration174. Ideala förhållanden innebär i samman
hanget att: 

"...market conditions in which the competitive process - i.e. the rivalrous rela
tionship between the supply of goods and services - is unimpeded by restrictive or 
distortive public or private measures"175. 

Med avseende på sambandet mellan marknadstillträde och konkurrens betecknas 
marknadsavgränsande (segregerande) faktorer i det följande med huvudbegreppet 
konkurrenshinder. Observera att "restrictive or distortive public or private measures" 
både gäller skillnader (mellan stater) inom inre marknadsområdet som kan innebära 
restriktioner mot transaktioner och den absoluta nivån på (och typen av) restriktioner 
(även om alla stater hade identiska restriktioner skulle ingen gemensam marknad 
uppstå om restriktionerna innebar mycket höga hinder). 

Då arbetet gäller ekonomisk integration mellan stater avser användningen av be
greppet alltid betydelsen konkurrenshinder mellan geografiska områden. Detta täck
er in hinder för ett företag i förhållande till kunder, konkurrenter, leverantörer, källor 

171 Monti 1997; Pelkmans 1996; Single Market News, mars 1998, s6. 
172 Bakom det intresse som manifesteras genom statens åtgärder finns givetvis en mängd delvis kon-
flikterande intressen. 
173 Cecchini m.fl. 1989, s25; Ohlsson 1989, s25. 
174 Detta betonades redan 1956 av Bain (s1). 
175 OECD 1996(a), s3. Detta innebär låga transaktionskostnader (ibid. s5) och i extremfall möjliggö rs 
kostnadsfria reversibla inträden till en bransch (Bailey, i förordet till Baumöl m.fl. 1988, s xii-xiii). 
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för teknologi och information o.dyl. i ett annat område. Sådana restriktioner kan prin
cipiellt delas in i följande tre huvudtyper176: 

a) Yttre hinder (externa i förhållande till företaget). 
b) Begränsade förmågor och resurser i företagen med avseende på hantering

en av möjligheter och hot (ett företags kapacitet kan vara mer eller mindre 
tillräcklig för hanteringen av yttre hinder). 

c) Upplevelser av yttre restriktioner (a) och egen kapacitet (b) i ett företag. 

Denna kategorisering kan relateras till resonemang i kapitel 3 och gäller då mer ob
jektiva (a och b) och mer subjektiva (c) faktorer/hinder. Om kategoriseringen istället 
relateras till indelningen av förklaringsfaktorer i föregående avsnitt (5B) kan restrik
tionerna delas in i yttre (a) respektive inre (b och c) faktorer/hinder. Vahlne och Wie-
dersheim-Paul gjorde en distinktion mellan handelsskapande och handelshindrande 
faktorer där de slog fast att en brist på handelsskapande faktorer (exempelvis låg 
efterfrågan) inte konstituerade ett handelshinder177. Följande redogörelse bygger i 
huvudsak på deras distinktion även om perspektivet här är något annorlunda och 
konkurrenshinder därför inte direkt översätts med Vahlnes och Wiedersheim-Pauls 
"ekonomiskt avstånd"178. 

Inriktningen på arbetet ger att i första hand konkurrenshinder av typ a betraktas. De 
integrationsåtgärder som utgör utgångspunkten för arbetet avser avvecklingen av 
hinder av denna (yttre) typ och de resulterande förändringarna manifesteras till över
vägande del utanför det enskilda företaget179. Att arbetet ska resultera i en relativt 
allmän företagsstrategisk analys betyder också att det i huvudsak är de typer av hin
der som antas vara minst företags- och individspecifika, d.v.s. a, som behandlas. 
Även betraktandet av yttre hinder sker dock på en allmän eller övergripande nivå; på 
en detaljerad nivå kan skillnaderna mellan olika företags yttre förhållanden antas va
ra mycket stora. 

Som indelningen ovan indikerar kan individ- eller företagsbundna restriktioner relate
ras till huvudkategorin; som kapacitet i förhållande till ett yttre hinder eller som före
ställningar om kostnader, kulturella skillnader och l iknande. En tänkbar indelning av 
yttre konkurrenshinder i definitiva sådana, exempelvis förbud mot kapitalrörelser eller 
etablering, och insats- eller kostnadshöjande hinder, som tullar eller krav på anpass
ning till nationella standarder, är därför inte generellt giltig för enskilda företag. Ett 
hinder av det senare slaget kan verka som ett definitivt hinder för ett företag och 
kostnadshöjande för ett annat beroende på förmågan att tillfredsställa krav och bära 
kostnader. 

Då detta arbete syftar till förklaringar på en relativt allmän nivå ges emellertid inte 
denna för det enskilda företaget så väsentliga aspekt något större utrymme i det föl
jande. Arbetet ska (endast) ge en grund för individuella bedömningar och tolkningar i 
företag. Företags olika förmågor att överskrida hinder, och möjligheten att utveckla 

176 Vilka har en motsvarighet i Martins "external", "internal" respektive "perceived barriers to expor ting" 
(1991, s4-5). 
177 Vahlne & Wiedersheim-Paul 1973, s89. 
178 Definierat som "de handelshindrande eller avståndskonstituerande komponenterna sammantagna" 
(Ibid., s89). 
179 Detta är delvis ett val; att betrakta integrationseffekter i företagets miljö. 
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eller förvärva sådana förmågor, erkänns dock i allra högsta grad och ska beaktas 
såväl i den fortsatta läsningen som i användningen av den slutliga analysmodellen. 

Vissa allmänna förhållanden (över ett aggregat) förutsätts dock även för hinder av 
typerna b och c. Bl.a. har företagsstorleken antagits ha viss betydelse för förmågor 
och resurser, och det kan förväntas att det i ett land (Sverige) finns vissa relativt ge
mensamma föreställningar om förhållanden i andra länder (exempelvis avseende 
pålitlighet, säkerhet, effektivitet och korruption i Norge, Japan, Nigeria etc.). Detta 
gör att föreställningar om svårigheter att bedriva verksamhet i eller mot andra länder 
blir centrala i integrationsprocessen - och de kan vara helt avgörande i enskilda be
slutssituationer (för övrigt kan en undersökning av (yttre) skillnader mellan länder 
behöva passera det 'filter' som perceptionen kan sägas utgöra). Föreställningar be
handlas därför nedan för att skapa en förståelse för hur, i slutänden, individuella fö
retags situation kan relateras till de yttre hindren och detta arbetes analys. 

För att fånga den inre marknadens geografiska dimension ska yttre hinder relateras 
till territorier snarare än till enskilda individer och företag. Med territorier avses i de 
flesta fall stater, vilka är de primära enheter som integreras180. Även hinder som är 
avhängiga enskilda aktörer/företag kan dock relateras till territorier; företags konkur-
renshämmande beteenden ska exempelvis ha en gemenskapsdimension för att be
röras av EU:s konkurrenslagstiftning. Detta innebär i första hand att handeln mellan 
medlemsstaterna, eller konkurrensen inom den gemensamma marknaden, ska på
verkas eller kunna påverkas181. 

Ett annat exempel på hinder som är avhängiga enskilda aktörer/företag och som har 
en territoriell dimension är då ageranden, förväntningar o.dyl. är relativt homogena 
inom ett territorium (stat). Gemensamma föreställningar om förhållanden i andra län
der var ett sådant fall och ett annat är då en viss praxis i ett land (t.ex. för betalnings
krediter) kan försvåra etablering eller handel för företag från andra länder182. 

En utvecklad behandling av yttre konkurrenshinder. 
Tidigare i kapitlet har det framgått att den traditionella utrikeshandelsteorins förkla
ringar (Ricardo, Hecksher-Ohlin) har utgått från skillnader i naturliga förutsättningar 
mellan stater; exempelvis som tillgång på produktionsfaktorer (vilka även kan vara 
förvärvade). Utvecklingar av bl.a. Vernon har tagit hänsyn till stordriftsfördelar och 
differentiering och därigenom även betonat marknadsrelaterade förhållanden (bl.a. 
produktionsteknologi och efterfrågeförhållanden). I tullunionsteori och handelspolitik 
fokuseras däremot i huvudsak hinder tillskapade av regeringar och ibland även hin
der som beror på oönskade marknadsbeteenden183. Skillnader betingade av naturen 
får då en indirekt eller sekundär roll - vilket gällde EG-kommissionens s.k. vitboks
program för förverkligandet av den inre marknaden184. 

180 Fishwick & Denison (1993) behandlar utförligt den inre marknadens geografiska dimension. 
181 Art. 81 .1 EG (tidigare 85.1). 
182 I C OM(98) 126 final behandlas bl.a. konsekvenserna av sena betalningar för mindre och medelstora 
företag (sid. 4 och 24). 
183 Molle 1990; Hitiris 1992; Appleyard & Field 1995. 
184 COM(85) 310 final. Linnemann behandlade visserligen både 'naturliga' och 'artific iella' handelshin
der men förde endast politiskt tillskapade hinder till den senare kategorin (1966, s30). 
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När betraktelsen utgår från ett mindre företag (med försumbar marknadsmakt) gäller 
dessa hindertyper närmast uteslutande yttre faktorer. Med fokus på branscher, eller 
när exempelvis någon av de mycket stora koncernerna eller företagskonstellationer
na betraktas, är dock delaktigheten i skapandet av konkurrensförhållanden betydan
de. Som föregående avsnitt visade betonar företagsekonomisk teori - naturligt nog -
faktorer som i hög grad utgår från, eller är beroende av, förhållanden i enskilda före
tag. Sådana innefattar strategiska resurser och företagsledarens föreställningar, mål 
och kontakter och kan både understödja och försvåra internationalisering. I den tidi
gare refererade litteraturgenomgången fann dock Miesenböck anledningar till att fö
retag inte exporterar som kan motsvara alla de tre nämnda huvudtyperna av hinder 
(a-c ovan). Angivna anledningar var frånvaro av intresse, ingen upplevd efterfrågan, 
otillräcklig kapacitet och information, bristfälliga distributions- och marknadsförings
åtgärder, att kostnaderna bedömdes som alltför höga samt att formaliteter och han
delshinder förekom185. 

Ett antal studier av mindre företags internationalisering presenterade av Martin gav 
resultat som delvis överlappade de i Miesenböcks arbete; att finna bra representa
tion på utlandsmarknader och tillräcklig marknadsinformation, i synnerhet om konkur
rens, hade visat sig särskilt problematiskt186. Vissa av dessa faktorer kan relateras till 
begreppet psykiskt avstånd, t.ex. gentemot en leverantör eller kund, vilket kan be
stämmas både av sådant som beslutsfattarens tidigare erfarenhet och möjligheterna 
till kommunikation187.1 förhållande till de mikroteoretiskt baserade ansatserna innebar 
resonemang kring detta begrepp en viktig utvidgning av perspektivet på internationa
lisering. 

För detta arbetes slutsatser är en utvecklad och relativt fullständig kategorisering av 
hinder av typ a betydelsefull, och detta inbegriper en behandling av "psykiska av
stånd" och uppfattade yttre hinder. En sådan kategorisering ses också som ett viktigt 
resultat i sig och för att uppnå detta tas en utgångspunkt i ett arbete av Graham & 
Lawrence som skiljer mellan fem typer av begränsningar för "international market 
contestability". Den första av dessa är inneboende i vissa typer av produktions- och 
marknadsföringsaktiviteter och inkluderar "advantages that accrue to first entrants as 
a result of economies of scale (fixed costs), advantages due to the superior know
ledge of incumbents (e.g. learning by doing) and advantages due to market niches 
with particular consumer loyalty.1,188 

De två följande typerna av restriktioner som Graham & Lawrence ställer upp har vis
sa likheter med varandra. Den andra kategorin gäller svårpåverkbara faktorer som är 
beroende av historia och erfarenhet. Bland de fördelar som inhemska redan etable
rade företag kan ha nämns här bekantskap med lokal kultur, lokala vanor och prefe
renser, språk och juridiska system. Den tredje kategorin gäller hinder som beror på 
naturen och geografin och som: "might only be partially overcome by advances in 
transportation and communication'"189. Sådana hinder, eller för etablerade företag 

185 1987 S45-46. Det är dock främst hindren, och inte frånvaron av drivkrafter, som avses i detta arbete. 
186 Martin 1991, s17. Observera att hinder och drivkrafter ofta är desamma. I Martins arbeten gällde 
andra avgörande faktorer i internationaliseringspr ocessen produkterna och företagsledaren, vilka kan 
fungera både som drivkrafter och hinder. 
187 Håkansson & Wootz 1975, s38-39; Linnemann 1966, s28. 
188 Graham & Lawrence 1996, s2-3. 
189 Ibid. 
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fördelar: "make many services and some goods essentially non-trade able"193. Detta 
gör att investeringar och etableringar krävs om marknaden ska bli internationellt kon
kurrensutsatt. 

Politiskt tillskapade hinder är den fjärde typen av restriktion och företags konkurrens-
hämmande ageranden den femte. Detta är sannolikt de kategorier som behandlas 
oftast, vilket indikerades av det tidigare citatet från OECD191. I citatet beskrevs f.ö. 
vad som ingår i det Dunning benämner strukturella marknadsmisslyckanden: "...the 
anticompetitive behavior of participants in the market, or [by] governments interve
ning in the market to acheive objectives which the market is unable to acheive. '"92  

'Övriga' marknadsmisslyckanden benämner Dunning 'endemiska' eller 'inneboende', 
vilket innebär att: "...the demand or supply conditions underlying a particular tran
saction are such that the market cannot fulfil the tasks ideally required of it.1,193 

Både strukturella och endemiska marknadsimperfektioner höjer utbudspriset över 
alternativkostnaden för de resurser som används, vilket innebär positiva transak
tionskostnader. Endemiska transaktionskostnader kan bestå i förekomsten av exter-
naliteter eller kollektiva varor, osäkerhet vad gäller sådant som utbudets eller efter
frågans kvalitet och pris, rigiditeter i marknaderna för produktionsfaktorer (vilket hind
rar snabb anpassning till nya efterfrågeförhållanden) samt att inte alla företag är 
pristagare (vilket kan ha teknologiska orsaker)194. Externa effekter och kollektiva va
ror motiverar statsingripanden i marknadens funktionssätt men betraktas inte som 
konkurrenshinder i det följande. Det gör däremot de statsingripanden som görs på 
sådana grunder. Detta är vanliga orsaker till restriktioner mot konkurrens, ledande till 
produkt- eller processreglering eller offentliga monopol195. 

Osäkerhet kan ha ett antal olika orsaker; enligt Håkansson & Wootz är transaktions-
osäkerheten beroende av produktens och leverantörens/kundens egenskaper samt 
beslutsfattarens tidigare erfarenheter av relationer med likartade produkter196. När 
osäkerhet kan betraktas som konkurrenshinder är det den bakomliggande orsaken 
som här avgör hur hindret definieras. De två sista typerna av endemiska marknads
misslyckanden kommer delvis att behandlas genom en kategori som även innehåller 
strukturella restriktioner av marknadstyp. Innan dessa kategorier, men i synnerhet 
kategorierna i Graham & Lawrences indelning, behandlas ytterligare presenteras en 
annan dimension för kategorisering av yttre konkurrenshinder som är nödvändig för 
det fortsatta arbetet. 

Hindrens riktning och verkan. 

Då integrationsåtgärder i princip kan riktas mot varumarknaderna, faktormarknader
na eller mot båda grupperna kan det vara lämpligt att dela in konkurrenshinder i så
dana som förhindrar handel med varor och tjänster över gränserna och sådana som 

190 Ibid. 
191 OECD 1996(a), s3. 
192 1993, s332. 
193 Dunning 1993, s332. Medan dessa ej (på något uppenbart sätt) ingår i Graham & Lawrences kate
gorier tydliggörs å andra sidan inte deras andra och tredje kategori i Dunnings behandling. 
194 Dunning 1993, s332-333 och 338. 
195 Min klassificering av sådana restriktioner utgår från de statliga åtgärderna (ä ven om de kan betrak
tas som helt legitima och beror på marknadsmisslyckanden). 
196 1975, s38. 
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förhindrar att resurser flyttas över gränserna197. Detta anknyter till den ekonomiska 
teoribildningen, inte minst utrikeshandelsteorin, och ger två företagsstrategiskt rele
vanta kategorier (exempelvis motsvarande avsättnings- respektive anskaffnings-
strategier). Därför kommer indelningen att vara behjälplig i den fortsatta analysen, 
även om gränsdragningarna mellan "vara", "tjänst" och "resurs" är långtifrån skarpa. 

Vad gäller resurser kan en uppdelning dessutom vara belysande; särskilt intressanta 
fall av hinder mot resursrörlighet är regler eller förhållanden som kan relateras till 
etablering (vilka också särbehandlades i Romfördraget; se art. 43-48 EG198). Exem
pelvis kan nationella regler för arbetstillstånd eller legitimering av en yrkeskategori 
hindra placeringen av personer som behövs för ett företags etablering. Regler för 
kapitalrörelser eller utländskt ägande kan också hindra en fysisk etablering i ett an
nat land, och etablering är således nära förbundet både med person- och kapitalrör
lighet. Ett och samma konkurrenshinder verkar ofta i mer än en dimension, och ut
gående från det enskilda företaget gäller en resursöverföring i allmänhet etableran
det av en verksamhet eller investeringen i en redan existerande aktivitet. 

Eftersom etablering andra gånger skiljer sig från andra förändringar i resursanvänd
ning (anställningar, inköp m.m.), och eftersom hinder särskilt kan avse och rikta sig 
mot etablering, betraktas de dock här som skilda fall. En första dimension för be
handling av konkurrenshinder i detta arbete innehåller därmed hinder mot varors el
ler tjänsters internationella rörlighet, hinder mot resursrörelser samt etableringshin-
der. Genom att arbetet i första hand gäller tillverkande företag kommer tjänster hu
vudsakligen att behandlas på företags inflödessida (transporter, finansiering m.m.). 

Hindrens ursprung och orsaker. 

Den andra dimensionen i vilken yttre konkurrenshinder kommer att behandlas an
knyter till den indelning som gjordes av Graham & Lawrence och gäller ursprung el
ler orsaker199. Dimensionen har även att göra med huruvida ett hinder direkt påver
kas av inre marknadsprogrammets implementering eller ej, en indelning som betonas 
av Fishwick & Denison200. Anspråket är här att ge en jämförelsevis heltäckande bild 
genom tre kategorier utgående från om ursprunget är politiskt eller om det står att 
finna på marknaden eller i naturen. 

Konkurrenshinder av samtliga dessa tre typer kan försvåra eller omöjliggöra interna
tionella utbyten. För enskilda företag kan faktorer i någon av kategorierna hindra fö
retaget från att konkurrera på andra marknader, men de kan även vara avgörande 
för ett framgångsrikt försvar av en strategisk position (denna dubbelsidiga syn på 
konkurrenshinder är i fortsättningen av största betydelse). Indelningen i tre kategorier 
är givetvis förenklad; orsakerna kan vara samverkande och hindren av blandkarak-
tär. Indelningen är ändå relevant, särskilt eftersom integrationsåtgärder i princip på
verkar hinder i de tre kategorierna i olika omfattning. Eller som Graham & Lawrence 
uttrycker det: 

197 Ohlsson 19 89. Sannolikt finns den helt övervägande delen av ekonomiska vinster att hämta med 
fria varu- och tjänstemarknader (s e exempelvis Cecchini 1989 och Knox 199 1). Av faktormarknaderna 
torde kapitalets rörlighet ha störst betydelse (enklare åtgärder och större potentiell förändring). 
198 Tidigare art. 52-58. 
199 Graham & Lawrence 1996. 
200 1993, s26. 
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"...it is crucial to distinguish between barriers about which policy can do little, 
such as geographical and market-based limits to entry, on the one hand, and barri
ers which are actually imposed by governments and those resulting from private 
behavior that could be disciplined using a continuum of trade, investment and 
competition policies, on the other hand."201 

Inre marknadsåtgärderna gäller i stor utsträckning den politiska typen av hinder, i 
varierande grad marknadsinducerade hinder och i viss utsträckning, genom indirekta 
samband, restriktioner av naturlig karaktär. Dessa tre typer av hinder mot handel och 
resursrörlighet har således olika ursprung eller orsak, de kräver olika åtgärder för 
avveckling, men de kan ha liknande strategisk betydelse för företagen - för konkur
renskraft och val av marknader. Integrationsåtgärdernas inriktning gör dock att de 
politiskt inducerade hindren ges ett större utrymme även i följande framställning. 

Politiskt inducerade konkurrenshinder (PH). 

Politiska orsaker till ofullständigt integrerade ekonomier, vilka motsvarar Graham & 
Lawrences fjärde kategori, gäller till stor del regeringars försök att nå andra mål än 
sådana som motiverar en frihandelspolitik202. Inom den ekonomiska politiken kan ex
empelvis viljan att kontrollera räntenivå eller penningvärde leda till åtgärder för kon
troll av kreditverksamhet eller till att hinder mot kapitalrörelser sätts upp. Målen att 
kontrollera smuggling, annan kriminalitet eller invandringen kan på motsvarande vis 
motivera begränsningar för personers rörlighet. En regering kan även sätta upp hin
der eller ge subventioner i försök att stimulera sysselsättningen eller 'manipulera' 
utfallet av internationell strukturomvandling till egen fördel203. Även om det som här 
avses med politiskt inducerade hinder (PH) direkt eller indirekt ska vara orsakat av 
politiska beslut är det i praktiken ofta inbäddat i ett juridiskt och administrativt kom
plex. Detta, vilket behandlas relativt utförligt i avsnitt 6C och 6D, gäller såväl tillska
pandet och upprätthållandet som avskaffandet av regleringar. 

Två huvudtyper av PH gäller regleringar och liknande som specifikt skyddar natio
nella utövare samt sådana som är bindande på samtliga aktörer Tullar, etablerings-
hinder, reglerade monopol och subventioner är exempel på åtgärder och föreskrifter 
som diskriminerar vissa (vanligtvis utländska) aktörer och som har som avsikt eller 
resultat att stödja inhemska producenter. Tullar är relativt enkla instrument att tillgri
pa och har fördelen att ge statsmakten en inkomst men de har minskat i betydelse 
internationellt genom GATTAATTO och avvecklingarna inom Västeuropa. Etablerings-
hinder kan exempelvis utformas som direkta förbud mot utländskt ägande eller utöv
ande av en näringsverksamhet eller, indirekt, som restriktioner mot kapitalöverföring 
eller mot personers rörlighet. Monopol, som ej grundas på produktionsfunktionen 
motiveras ofta med "särskilda angelägenheter" - med exempel i de svenska alkohol-
och apoteksmonopolen 204. S tatliga stöd och subventioner till vissa nationella verk

201 1996, s3. 
202 Graham & Lawrence 1996; Ruigrok 1990. 
203 Vilket kan vara en del i s.k. strategisk handelspoli tik eller "managed trade" (se Bhagwati m.fl. 1993 
och Krugman 1986) 
204 Ett 'naturligt monopol' sägs råda då den genomsnittliga produktionsk ostnaden avtar vid ökad pro
duktion inom hela det möjliga spannet på efterfrågan. Liknande konkurrenssituationer kan bestå i att 
investeringskostnaderna är mycket stora m edan de rörliga kostnaderna är låga (Graham & Lawrence 
1996, s5-6). 
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samheter förekommer i princip i alla länder, även frihandelsförespråkande sådana. 
Exempelvis skriver Nilses & Strandell i en NUTEK-rapport (om EU) att "det gemen
samma intresset för frihandel och ökad konkurrens är större i ord än i handling'*05. 

I många fall är stöd inriktade mot regioner i stället för sektorer, vilket gäller såväl EU 
som Sverige. Av naturliga skäl är annars benägenheten till stödåtgärder störst när 
det gäller verksamheter med svag internationell konkurrenskraft. I EU:s fall gäller 
detta givetvis jordbruk (och fiske) men betydande offentligt stöd har även riktats till 
andra branscher. Problemen inom jordbruk, fiske och transporter indikeras av att 
dessa områden fick särskilda kapitel i Romfördraget. Kol- och stålindustrierna hade 
ju redan dessförinnan fått ett eget fördrag, och denna särbehandling motsvaras av 
starka nationella intressen och problem när det gäller integrationsåtgärder och av-
reglering206. Utöver dessa sektorer finns det ytterligare några som är underkastade 
särskilda regler och som kan betecknas problematiska; det gäller varvs-, bil-, syntet-
fiber- samt textil- och beklädnadsindustrin207. Inom en stor andel av tillverkningsin
dustrin, och flertalet av de branscher som ingår i detta arbetes empiri, är dock stöd 
mindre betydande208. 

Eftersom konkurrenskraften gör sig särskilt påmind under en internationell struktur
omvandling är det vanligt att regeringar då ger stöd till inhemska verksamheter i ut
satta sektorer för att minska utslagningen. Detta skedde exempelvis i stor omfattning 
under sjuttiotalet vilket även hämmade EG:s utveckling mot en gemensam marknad. 
Under 80-talet minskade däremot det redovisade statsstödet inom EG som andel av 
BNP209 och i Sveriges fall har det selektiva bransch- och företagsstödet varit relativt 
litet det senaste decenniet, med bankstödet som ett betydande undantag210. 

På grund av EU-medlemskapet och en fortsatt integrationsprocess kommer Sveriges 
närings- och stödpolitik alltmer att harmonisera med gemenskapens. Med vissa av
steg innebär EU:s principer att de totala stöden ska minska och att den sektoriella 
inriktningen ska ersättas med en politik som riktas till att förbättra de allmänna förut
sättningarna för företagandet211. Politiken drar sig därmed delvis undan från målfor
muleringarna, och denna nya typ av näringspolitik (vilken har blivit relativt allmän i 
västvärlden) handlar om att: 

"...skapa och upprätthålla institutioner (marknader, skattesystem, regelsystem 
etc.) som främjar investeringar och företagsamhet, samt att söija för den grund

205 Nilses & Strandeli 1997, s14. 
206 Fördraget om Kol- och stålunionen berörs i avsnitt 6A. 
207 Europeiska kommissionen 1998(a), s71-78. 
208 När det gäller hinder i allmänhet (d.v.s. ej endast direkta stöd) är även vissa andra sektorer än de 
uppräknade särskilt berörda. Detta beror bl.a. på att de undantag från varors fria rörli ghet som medges 
sammanhänger med 'angelägna skäl' som är vanliga inom bl.a. livsmedels-, läkemedels- och kemiin
dustrierna (undantagen behandlas relativt utförligt i avsnitt 6D). 
209 Från 2,8% av BNP 1981-86 till 1,9% 1990-92 för EG 12 (European Commission/London Economics 
1997, s217). 
210 Det offentliga stödet till det svenska näringslivet n ådde en topp 19 82/83 och har sedan 1986/87 
legat på en relativt jämn nivå (Nilses & Eiriksdottir 1997, s9-10). 
211 Se exempelvis European Commission 1993, EGT nr L 145, 05.06.1997 eller KOM(98) 222 slutlig, 
S9-10. 
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läggande infrastruktur (t.ex. kommunikationer, energiförsörjning, utbildningssys
tem och samhällsservice) som näringslivet behöver."212 

Direkta stöd till inhemska producenter och hinder mot utländska företag förekommer 
dock fortfarande inom den inre marknaden, och då en regerings avsikt är att skydda 
inhemska verksamheter finns vissa samband mellan verksamheters typ och vilka 
hinder som skapas213. Då verksamheterna är sådana att produktionsresultatet är fak
tiskt eller potentiellt högrörligt (1 och 2 i figuren nedan) riskerar de inhemska företa
gen att utsättas för utländsk konkurrens främst genom import. Regeringar och myn
digheter kan då välja att begränsa denna med handelshinder som avgifter och kvote
ringar214. Ett mycket betydande exempel i Europa är hinder mot jordbruksprodukter 
från länder utanför EU. För industrivaror, som till övervägande del kan betecknas 
högrörliga, är däremot hindren relativt låga (här är också den europeiska konkur
renskraften större). Handelshinder riktade mot industrivaror är dock långt ifrån bety
delselösa215. 

Statliga skydd av nationella verksamheter där varornas och tjänsternas rörlighet är 
låg (3 och 4) kan ske genom etableringshinder. Bank- och försäkringsverksamhet 
samt energi och telekommunikation har länge varit sektorer med betydande etable
ringshinder. Bl.a. i och med den teknologiska utvecklingen ökar dock den 'naturliga' 
räckvidden för bank- och försäkringstjänster och stater kan därefter behöva ta till 
andra åtgärder om konkurrens ska hindras216. Inom industrin kan verksamheter för 
vilka lokalisering i närheten av kunden är avgörande (vilket gäller vissa underleve
rantörer) beröras av etableringshinder. Sådana kan vara av många olika slag, exem
pelvis svåruppnåeliga arbetstillstånd eller juridiskt-administrativa svårigheter vid upp
rättande av näringsverksamhet. 

Utgående från den indelning som gjorts är en tredje huvudtyp av konkurrensbe
gränsningar sådana som verkar mot resurser av olika slag. Liksom vad gäller etable
ringshinder kan typen och magnituden av restriktioner avgöra en lokaliserings förde
lar217. Regeringar kan tillgripa hinder mot resursrörlighet för att försöka stärka eller 
skydda produktionsförutsättningarna inom landet eller för en industrisektor. Motiv för 
sådana åtgärder kan dock finnas utanför företagssektorn, t.ex. i penningpolitik, be
talningsbalans eller arbetsmarknad. Hinder mot resursrörlighet riktas i princip mot 
resurser som potentiellt är relativt högrörliga (t.ex. kapital, vissa råvaror och teknolo
gi), t.h. i figuren nedan. Då resurserna är lågrörliga kan etableringshinder, exempel
vis restriktioner mot att köpa skogsmark eller att öppna/äga gruvor, vara lämpliga
re218. 

212 Eriksson 1997, s28. Se även Dunning 1997, s7. 
213 Inte endast hinder mot utländska företag utan även exportstöd och liknande förekommer, men det 
senare kommer inte att behandlas här. 
214 Ohlsson 1989. 
215 Se exempelvis EU-staters tidigare nämnda restriktiva handelspolitik gentemot japansk export 
(Jones 1996, s141). 
216 Under senare år har dock avregleringar skett. 
217 Jämför med tidigare behandlade 'lokaliseringsfördelar' (Dunning 1993). 
218 Detta kan kombineras med hinder mot kapitalrörlighet; exempelvis restriktioner mot att föra ut vins
ter. 
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Figur 5-5: Aktiviteters strategiska rörlighet och typ av konkurrenshinder219. 
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Även de nationella regleringar som gäller lika för alla tillverkare oavsett nationalitet 
kan verka hämmande på konkurrens från utlandet då utländska företag vid etablering 
eller export måste ställa om till nya föreskrifter och förfaranden. Kostnader och extra 
arbetsinsatser för denna omställning verkar avgränsande mellan nationella markna
der. En väsentlig del av denna typ av regleringar gäller arbetar-, konsument- och 
miljöskydd och den nivå på sådant skydd, liksom formerna för detta, som anses nöd
vändig eller som har uppnåtts kan skilja sig markant mellan stater220. S.k. tekniska 
handelshinder, bestående i skillnader mellan nationella produktregler och standar
der, bedöms vara av särskild betydelse och behandlas utförligt i avsnitt 6D221. 

Ett annat sätt att beskriva restriktioner med ursprung i regleringar eller andra politis
ka åtgärder är som direkta eller indirekta hinder mot varors, tjänsters eller resursers 
rörlighet. Valutarestriktioner, kvoteringar eller tullar baserade på värde eller kvantitet 
utgör i de flesta fall direkta hinder. Sådana är avsedda att kontrollera eller förhindra 
vissa typer av flöden eller transaktioner, exempelvis handeln med en viss vara. Poli
tiskt tillskapade konkurrenshinder kan även vara av mer indirekt typ, till vilken man 
vanligtvis kan föra skillnader i beskattning, gränsprocedurer och tekniska specifika
tioner. 

Gränsdragningen mellan direkta och indirekta hinder kan vara flytande, men det 
finns ett samband mellan en indelning i dessa två typer och de åtgärder som krävs 
för att avlägsna dem. Den första typen kan till stor del undanröjas med s.k. negativa 
integrationsåtgärder, på vilka EG-avtalets förbud mot hinder för varors rörlighet är 
exempel (bl.a. art. 28222). Den indirekta typen av hinder kräver oftare positiva åtgär
der vilka i allmänhet är svårare och tar längre tid. Positiv integration innebär tillska
pandet av regler samt koordinerandet av politik för att möjliggöra marknadernas 

219 Efter Ohlsson 1989, sid 25. 
220 Ett exempel kan vara Storbritanniens undantag från det sociala protokollet (vidhängande EU-
fördraget; se även Roberts 1992). Detta fall illustrer ar äv en hur problemet ofta sammanhänger med 
formerna inom vilka man vill låta besluten ske. 
221 För betydelsen av denna hinderkategori, se exempelvis Utrikesdepartementets handelsavdelning 
1990(a), punkt 13 och 60, samt European Commission/WS Atkins 1998. 
222 Tidigare art. 3 0. 
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funktion223. Bland några orsaker till varför steg i positiv integration är svåra att ta 
nämner Molle att många skilda intressen är inblandade i beslutsprocessen224. Detta 
gäller såväl skilda nationella intressen som intressekonflikter inom länderna. För det 
andra innebär gemensamma beslut och gemensam reglering en förlust av nationers, 
myndigheters och institutioners självständighet. För det tredje har länderna genom 
uppbyggnaden av den s.k. välfärdsstaten redan tagit ett flertal policyåtgärder själv
ständigt, inklusive kvalitetsstandarder och miljölagstiftning. 

Att (medveten) politisk aktivitet kan orsaka skillnader och därmed hinder som de be
skrivna är väl känt, men en stor del av de regleringar som förekommer är resultat av 
de nationella och politiska gränserna; d.v.s. att stater och nationer i stor utsträckning 
har utvecklats var för sig och därigenom även utvecklat skilda mönster och normer 
för beteende. Det internationella utbytet, och de förväntade fördelarna av detta, kan 
också sägas ha varit alltför litet i förhållande till nationella intressen att reglera. Möj
ligheterna att upprätthålla skillnader har dock minskat allt eftersom sådant som förut
sättningar för transporter och informationsutbyte har förändrats. Även om behov och 
intressen bakom regleringar varierar mellan de europeiska länderna har en utjäm
ning i levnadsstandard, en mer likartad konsumtion och en ökad intra-industrihandel 
lett till ökade behov av att harmonisera reglerna för ekonomisk verksamhet. 

En aspekt av den ökade internationella arbetsfördelningen som gör det praktiskt svå
rare att ge selektiva stöd eller att sätta upp hinder är att fastställandet av produkters 
ursprung och vad som är ett inhemskt företag har komplicerats. Internationalisering
en och (främst) de större företagens multinationalitet gör även att resultat av stödåt
gärder (exempelvis Föll) kan föras vidare till andra länder och utländska företag225. 
Hinder mellan länder eller skillnader i villkor för företagandet kan på motsvarande vis 
leda till flytt av verksamheter eller kapital. Denna risk kan i sin tur leda till en konkur
rens mellan stater om villkoren för företagandet vilket kan ge fallande normer för 
miljö-, konsument- och arbetstagarskydd226. Att motverka detta blir en angelägen 
uppgift för det internationella politiska samarbetet. 

Marknadsinducerade konkurrenshinder (MH). 

Den andra kategorin av orsaker till yttre restriktioner mot internationell konkurrens 
avser marknaden och dess aktörer. Liksom de politiskt tillskapade hindren är dessa i 
första hand strukturella i Dunnings mening. Det innebär att de bl.a. kan vara orsaka
de av ekonomiska aktörers konkurrenshämmande agerande (i enlighet med Graham 
& Lawrences femte kategori)227. Betydelsen av marknadsinducerade konkurrenshin
der bekrivs på följande vis av Norman, som även berör detta arbetes övriga två ka
tegorier: 

"Market segmentation, if we are to believe the literature, derives from firms with 
market power - not from governments as such. Formal trade barriers make the job 
simpler for the firms involved; but it may still be possible to keep national mar-

223 Negativ och positiv integration behandlas av Tinbergen 1965, kap 8. 
224 1990, s57f. 
225 Eriksson 1997, s28. 
226 Se Dunning 1997 för staternas förändrade villkor. 
227 Dunning 1993, s332 och 336; Graham & Lawrence 1996, s2-3. 
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kets apart even without border controls, national product standards or other trade 
restrictions - after all, language and culture persist as natural barriers."228 

I kommissionens IM-utvärdering ex post skriver man att ekonomiska aktörer har sto
ra möjligheter att bemöta integrationsåtgärderna med konkurrenshämmande åtgär
der229. Aktörerna kan vara enskilda företag, grupper eller sammanslutningar av före
tag och agerandet kan exempelvis gälla kartellbildning eller prisdiskriminering. Det är 
särskilt för sådant som såväl Sveriges som EU:s konkurrenslagstiftning är applicer-
bar, och agerandet kan hindra såväl varuflöden som resursrörelser och etableringar. 
Bedömningen av huruvida företags agerande är konkurrensbegränsande på ett otill-
låtet sätt innebär dock gränsdragningsproblem gentemot starka konkurrenspositioner 
som snarare är att hänföra till ett företags kompetens eller som tillkommit i ett mer 
naturligt samspel på marknaden230. 

Marknadsinducerade hinder är inte nödvändigtvis förbundna med ett konkurrens-
hämmande agerande; enligt Jovanovic är nedlagda kostnader och kapitalbehov de 
huvudsakliga inträdeshindren till de flesta branscher231. Detta kan ibland uttryckas 
som att ett eller flera företag kan ha försteg inom sådant som teknologi, distribution 
eller organisation som innebär så starka konkurrensfördelar att de ger inträdeshinder 
till marknaden eller branschen232. Detta ligger närmast den första kategorin hos Gra
ham & Lawrence, och därmed är man också inne på vad Bain kallade inträdeshinder 
(till en bransch). Sådana består i fördelar som befintliga företag kan ha över potenti
ella etablerare, vilka avspeglas i "the extent to which established sellers can persis
tently raise their prices above a competitive level without attracting new firms to enter 
the industry. "233 

Inträdesvillkoren är enligt Bain en strukturell fråga (jämför detta med Dunnings indel
ning i strukturella och endemiska imperfektioner) och beror på huruvida befintliga 
företag har absoluta kostnadsfördelar, produktdifferentieringsfördelar eller skalför
delar234. Anledningar bakom samtliga dessa tre förhållanden (och därmed även för
hållandena som sådana) kan påverkas av integrationsåtgärder och med vissa un
dantag behandlas de här inom kategorin marknadsinducerade hinder. Till undanta
gen hör det faktum att absoluta kostnadsfördelar kan vara beroende av politiska (och 
juridiskt-administrativa) orsaker, exempelvis diskriminerande villkor för patent eller 
anskaffning av produktionsfaktorer (mark, råvaror, kapital). Tillgången på produk
tionsfaktorer (och därmed en eventuell absolut kostnadsfördel) kan också vara na
turligt betingad, som de svenska skogsbolagens tillgång till skogsråvara. Även efter
frågans särart (och möjligheterna till differentieringsfördelar) kan vara naturligt be
tingad; i första hand då den kan hänföras till kulturella skillnader. Utgående från 

228 Norman 1998/1995, s373. 
229 European Commission/London Economics 1997, s2 (rapporten innehåller en omfattande genom
gång av konkurrenshämmande aktiviteter). 
230 I avsnitt 6D redogörs för vissa principer och bedömningar i EU:s konkurrenspolitik. 
231 Jovanovic 1998(d)/1992, s316. Sådana hinder kan dock vara annat än marknadsinducerade. 
232 Jones 1996, s318. 
233 Bain 1956, s3. 
234 Ibid., s3-4 (struktur) och 12-18 (avgörande förhållanden för branschtillträde). Frånvaron av dessa tre 
förhållanden betraktas a v Bain (1956, s13-14) som både nödvändigt och tillräc kligt för att tillträdet till 
branschen ska vara 'enkelt'. 
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Bains resonemang om differentieringsfördelar kan sådana även baseras på politiska 
konkurrenshinder, då differentieringsfördelarna bygger på patent eller liknande235. 

Om beskrivningen i stället utgår från intemaliseringsteorin kan företags konkurrens
fördelar möjliggöra att företag växer i relation till marknaden. Internalisering kan 
medföra fördelar av samtliga tre slag angivna av Bain och kan i denna kontext be
skrivas som ett strategiskt vapen (mot konkurrens): 

"Internalizing the market in key inputs (including technology) can represent a sig
nificant barrier to entry into the industry. The ability to use discriminatory pricing 
in an internal market allows a firm to cross-subsidize highly competitive markets 
where there is a fear of entry. Elimination of bilateral bargaining may further 
strenghten a firm relative to others faced with bargaining instability."236. 

Sådana ageranden, som verkar mot konkurrens, har också en integrerande sida. 
Företag breder ut sina aktiviteter över region- och statsgränser, och integrationen 
sker inom ett (stort) företag eller ett produktionsnätverk och kan ha både positiva och 
negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Bedömningarna av huruvida, och i vil
ken utsträckning, dominans baserad på konkurrensfördelar bör hindras eller under
stödjas varierar både i teorin och i politiken. Inriktningen på EU:s industripolitik och 
konkurrenslagstiftning har dock i allmänhet varit relativt välvillig237. Det gäller även 
åtgärder mot sammanslagningar och samarbeten mellan företag, vilka tycks ha ökat 
som en konsekvens av IM-programmet och många gånger kan ha initierats av en 
strävan att bygga upp konkurrenshinder snarare än att materialisera marknadsmöj
ligheter238. 

Marknadsinducerade konkurrenshinder kan även vara förknippade med mer allmän
na förhållanden på en (nationell) marknad, d.v.s. ej vara påtagligt beroende av en 
eller enstaka aktörer. Sådana hinder mot resursrörlighet kan vara skråliknande yr
kesrestriktioner (där advokater, revisorer och läkare kan vara exempel). Former, 
system och instrument på de finansiella marknaderna kan också utgöra hinder i den
na kategori. Handels- eller etableringsrestriktioner av marknadstyp kan bestå i in
hemska system och praxis för distribution och transaktioner. Exempel på sådana 
hinder är det svenska systemet med leveranser via relativt få dagligvarugrossister 
och utländska bankers behov av tillträde till ett bankomatsystem för att kunna kon
kurrera på samma villkor som de svenska bankerna. 

Sådana och liknande förhållanden, som produktnormer, kompetenskrav, allmänna 
och nödvändiga procedurer m.m., kan också ha uppkommit som praxis eller genom 
företags ledarskap, varefter kraven blivit allmänna på marknaden. Hinder av dessa 
slag kan vara av liknande karaktär som om de hade skapats på politisk väg, vilket i 
sådana fall även kan gälla åtgärder för hindrens avskaffande. Vad gäller produkt
standarder är processen ofta såväl politiskt-administrativ, med juridiska implikationer, 
som marknadsstyrd, då industrins synpunkter kan ha dominerat i beslutsprocessen. I 

235 Ibid., s16. 
236 Buckley, Pass & Prescott 1990, s28. 
237 Bl.a. har gemenskapen tillåtit relativt generösa industristöd inom flera sektorer; se Europeiska 
kommissionen 1998(a) (årsrapporten från kommissionens konkurrensdirektorat) samt European 
Commission/London Economics 1997, s2. 
238 European Commission/London Economics 1997, s196f.; European Commission/Economists Advi
sory Group Ltd 1997, s17. 
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vissa fall kan krav som de jure inte är tvingande ändå - de facto - ha en reglerande 
verkan för ett företag på grund av krav från försäkringsbolag eller allmänt omfattande 
marknadskrav (exempelvis vad gäller kvalitet). Marknadsförhållanden som innebär 
inträdeshinder kan å andra sidan även gränsa till naturliga hinder, som affärspraxis, 
och därmed också i mindre utsträckning beröras av integrationsåtgärder. 

De allmänt marknadsrelaterade typerna av konkurrensbegränsningar i Dunnings 
terminologi är de endemiska. Två av orsakerna bakom sådana marknadsmisslyck
anden kan betecknas marknadsinducerade i detta arbete. Den ena är när förhållan
den på utbudssidan (exempelvis teknologi eller produktdifferentiering) medför en re
lation mellan optimal produktionsvolym och efterfrågans storlek som gör att inte alla 
företag kan vara pristagare. Detta behandlas här tillsammans med skalfördelar239. 
Den andra endemiska orsaken som kan innebära ett marknadsinducerat konkur
renshinder för potentiella etablerare är då den relevanta geografiska marknaden 
uppvisar betydande rigiditeter i marknaderna för produktionsfaktorer240. I detta sam
manhang är det emellertid orsakerna bakom sådana rigiditeter som avgör klassifice
ringen. Om exempelvis arbetsmarknadens parter ligger bakom den situation som 
kan verka försvårande för ett utländskt företag blir beteckningen här MH. Traditioner, 
avstånd, klimat eller geografiska orsaker ger istället NH medan politiskt-juridiska or
saker till rigiditeter i produktionsfaktormarknaderna betyder att beteckningen blir PH. 

Naturliga konkurrenshinder (NH). 

De handelsteorier med hemvist i nationalekonomin som behandlades i kapitlets in
ledning utgick i flera fall från naturliga förutsättningar, särskilt skillnader i tillgång på 
produktionsfaktorer mellan länder. Sådant kan innebära (naturliga) konkurrenshinder 
som ger konkurrensfördelar respektive konkurrensnackdelar om de utnyttjas eller 
försöker överskridas. I denna kategori, som motsvarar typ 2 och 3 hos Graham & 
Lawrence241, skiljer sig hindren från de tidigare behandlade i det att naturliga hinder 
vanligtvis ej kan avlägsnas eller reduceras på kort sikt242. Med de horisonter som 
normalt bör vara relevanta i ett företags planeringssammanhang består många av 
dessa barriärer i stort sett oförändrade även efter att (politiskt inducerade) integra
tionsåtgärder har genomförts243. Många kan dock sägas ständigt vara under relativt 
långsam förändring. 

Det ovan givna exemplet med de svenska skogsbolagens tillgång till skogsråvara 
som ett naturligt konkurrenshinder måste kvalificeras på en punkt. En lokaliserings-
bunden produktionsfaktor som skog eller vatten kan dels innebära en lokaliserings
fördel, dels en (företagsrelaterad) konkurrensfördel. Då inga andra hinder eller mark-
nadsimperfektioner finns kan utländska investerare köpa denna produktionsfaktor till 
marknadspris och utnyttja den på samma sätt som andra ägare. I de flesta fall hör 
emellertid specifika konkurrensfördelar sannolikt ihop med ägandet, som resultat av 

239 Dunning 1993, s333 och 338 (Dunning placerade i övrigt skalekonomier som strukturell m ark-
nadsimperfektion; 1993, s336). 
240 Ibid., s333 och 339. 
241 1996 (se ovan). 
242 En orsak till detta indikeras av den indelning som görs av Quitzow - som skiljer mellan naturliga 
hinder och hinder som skapats av människor (1995, s113). 
243 Även i undersökningen av Emerson m.fl. erkändes att någon fullständig integration i form av prisut
jämning inte skulle ske (1988, s151). Se även European Commission/London Economics 1997, s5. 
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samlad erfarenhet, anpassad organisation och fysiska investeringar, vilket innebär 
absoluta kostnadsfördelar i Bains terminologi244. 

Ett annat exempel på ett naturligt hinder som kan begränsa marknadens "contestabi-
lity" är då långa avstånd ger stora distributions- och koordineringskostnader. Detta 
kan vara särskilt kännbart för mindre företag och utgöra en restriktion mot internatio
nalisering. Långa avstånd och begränsad efterfrågan kan emellertid även innebära 
hinder som skyddar ett (mindre) företag från konkurrens utifrån, särskilt om varans 
värde är litet i relation till transportkostnaden eller om andra egenskaper inte medger 
långa transporter245. Detta kan liknas vid Dunnings endemiska marknadsmisslyckan
den (som även behandlades under marknadsrelaterade konkurrensbegränsningar). 

Andra fall av naturliga handels- och etableringshinder är då skilda förhållanden krä
ver lokal närvaro, flytande kunskap i det lokala språket, omfattande kännedom om 
sedvänjor och kultur etc. Sådana skillnader ingår i vad bl.a. Hallén & Wiedersheim-
Paul betecknade genom kulturell affinitet och psykiskt avstånd; de skrev: 

"The degree to which these rules, customs and communication methods resemble 
the accustomed way of conducting business at home constitutes a "cultural affini
ty" with organisations in the foreign market. It has been shown that low affinity in 
this respect forms an important obstacle to the international expansion of firms."246 

Detta resonemang är integrerat med såväl stegteori som nätverksteoretiska anta
ganden men kan även relateras till transaktionskostnadsresonemang. Som exempel 
på kulturella faktorer som kan påverka transaktionskostnaderna och därmed interna
tionella utbyten, särskilt internationella samarbeten och etableringar, nämner Dun
ning olika uppfattningar om tid och punktlighet samt olika värderingar rörande aukto
ritet, incitament, lojalitet, lagarbete och engagemang247. Visserligen kan även sådana 
förhållanden påverkas av internationalisering och ekonomisk integration, men i lägre 
grad och långsammare takt än restriktioner av typerna PH och MH. I linje med detta 
förutspådde Dunning 1993 att transaktionskostnader relaterade till företags gräns
överskridande (internationella) aktiviteter skulle bli relativt mer betydande, och "any 
systemic economies of scope, scale or flexibility may well be outweighed by the 
costs of culture specific intrafirm decision taking."248 

Upplevda konkurrenshinder. 
Den bild av konkurrenshinder som har givits är medvetet partiell och hinder kan, som 
inledningen visade, även ses som avhängiga företag eller individer. Sådana hinder 
kan gälla kapaciteten att hantera restriktioner samt hur restriktioner och kapaciteten 
upplevs. Vahlne och Wiedersheim-Paul, som delade in ekonomiskt avstånd i ett fy
siskt och ett psykiskt sådant, förde följande resonemang redan 1973: 

244 Se Dunning 1993, s98-99 och Bain 1956, s16. 
245 Fishwick & Denison 1993, s28 och 49. 
246 1984, s15. Hallén & Wiedersheim-Paul definierar psykiskt avstånd som beroende av denna kultu
rella affinitet samt av förtroende och erfare nhet (ibid. s18; begreppet behandlas vidare nedan, under 
rubriken upplevda hinder). Linnemann (1966) behandlade också begreppet psykiskt avstånd under 
rubriken naturliga handelshinder 
247 Dunning 1993, s39. 
248 Ibid., s43 (han anförde dock äve n att betydelsen av naturliga fördelar ha de minskat i relation till 
skapade fördelar). 
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"De svårigheter som uppstår vid ökande psykiskt avstånd är naturligtvis inte kon
stanta över tiden för ett visst företag. Företaget kan genom olika slag av inlärning 
(ökad vana vid exportaffarer, ökad andel språkkunnig personal etc.) minska ef
fekterna av det psykiska avståndet."249 

Vissa av de hinder som behandlades i de föregående avsnitten kan f.ö. ses som 
blandformer mellan yttre och inre hinder. Detta gäller bl.a. kulturella skillnader mellan 
länder eftersom kulturella yttringar och föreställningar kan vara nära sammanlänka
de. Påtagliga (eller yttre) skillnader kan delvis ses som yttringar av skilda föreställ
ningar (samtidigt som yttringarna måste passera ett mentalt filter och ges en subjek
tiv mening hos varje individ). 

Något som aktualiseras när man behandlar föreställningar och yttre restriktioner är 
förstås att de kan skilja sig åt250. För ett företag kan det finnas en diskrepans mellan 
föreställningen om ett visst yttre eller 'objektivt' hinder och dess verkliga eller senare 
upplevda svårighetsgrad. En indikation på detta kan vara funna skillnader mellan å 
ena sidan exporthinder som uppskattas av icke-exportörer och å andra sidan faktiska 
hinder upplevda av exportörer251. I den mån detta innebär felaktiga bedömningar kan 
sådana, vare sig bedömningarna gäller möjligheter och svårigheter eller företagets 
förmåga att klara uppgifter, vara avgörande i en internationaliseringssituation252. Så
dana bedömningar kan dock sannolikt till övervägande del antas vara individuella 
medan detta arbete fokuserar yttre och allmänna faktorer. 

Föreställningarna om yttre restriktioner kan ändå förväntas uppvisa viss homogenitet 
mellan individer och företag. Exempelvis kan vissa allmänna skillnader före respekti
ve efter en erfarenhet av en viss typ förväntas. Vidare bör individuella föreställningar 
(om skillnader mellan länder) rimligtvis till stor del bygga på 'verkliga' förhållanden 
(som att det förekommer skilda språk, administrativa system, konsumtionsmönster 
m.m.). Detta gavs också visst stöd då Vahlne och Nordström jämförde resultaten 
från en uppskattning av länders 'objektiva' kulturer med en undersökning av uppfat
tade avstånd253. 

Att föreställningarna inte antas vara oberoende av en yttre verklighet betyder här att 
förändringar i yttre hinder (till följd av integrationsåtgärder), över en population, antas 
komma att påverka föreställningar som, i någon omfattning, kommer att påverka be
teendet. Detta beskriver samtidigt tre olika konsekvensnivåer. De två första gäller 
potentiell integration på strukturell respektive mental nivå medan den tredje kan gälla 
reell integration eller materialisering. Förändringar i ekonomiska aktörers (objektiva) 
incitament, kostnader etc., kan påverka förväntningar och föreställningar, vilka kan 
påverka agerandet varefter effekter i exempelvis utbud, efterfrågan och prisnivå kan 

249 Vahlne & Wiedersheim-Paul 1973, s97. De påpekar även att inlärningen kan vara både avsiktlig och 
oavsiktlig samt att en ökad information även kan öka det upplevda avståndet. 
250 Detta gäller även med (extrema) idealistiska eller materialistiska utgångspu nkter, då individer ändå 
kan ha olika eller felaktiga upplevelser. 
251 Martin ( 1991, s10) fann att icke-exportörer huvudsakligen upplevde interna probl em, bl.a. avseende 
produkten och ledningsengagemanget, medan exportörer angav distribu tion, vinstmarginale r och kon
kurrens som mest problematiskt (skillnaden kan äve n bero på att verksamheterna, erfarenheten m.m. 
var olika i de två grupperna av företag). 
252 Felaktig i betydelsen att en händelse bedöms väsentligt annorlunda före d en inträffar jämfört med 
när den senare upplevs. 
253 1992, s9 (att finna motsatsen vore onekligen anmärkningsvärt). 
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uppkomma254. Ordningen behöver dock inte vara denna; föreställningar kan föränd
ras före de objektiva incitamenten genom förväntningar och signaler om föränd
ring255. Sannolikt gav det s.k. vitboksprogrammet, EES-avtalet och medlemskapet i 
EU psykologiska effekter som inte tidsmässigt sammanföll med vare sig implemente-
ringen av konkreta integrationsåtgärder eller med yttre konkreta effekter av dessa. 

Bland de som har uppmärksammat att inte endast ekonomiska och fysiska ('objekti
va') faktorer påverkar företags marknadsval finns Vahlne och Wiedersheim-Paul, 
enligt vilka det fysiska avståndet har att göra med förhållanden som försvårar pro
dukt- och betalningsflöden medan det psykiska avståndet har att göra med kunskap 
och möjligheterna till informationsflöde mellan (potentiella) säljare och kunder256. Det 
psykiska avståndet kan följaktligen avse en mängd faktorer i företaget och dess om
givning. Empiriskt använde Vahlne & Wiedersheim-Paul yttre indikatorer på det psy
kiska avståndet, sannolikt bl.a. av metodologiska skäl257, medan Hallén & Wieders-
heim-Paul behandlade begreppet genom skillnader mellan uppfattningar av behov 
och erbjudanden och Håkansson & Wootz beskrev det som sammanhörande med 
attityder, t.ex. gentemot en leverantör258. Dessa attityder bestäms till stor del av be
slutsfattarens tidigare erfarenhet men även av möjligheterna till kommunikation. 

Både i undersökningar presenterade i Hörneli m.fl. 1973 och i en senare studie 1989, 
presenterad i Nordström 1991, visade sig det psykiska avståndet ha betydelse för 
mönstret i företags internationalisering259. Medan man i det förra arbetet använde 
sekundärdata för indikera psykiska avstånd260 försökte man i den senare direkt avlä
sa det upplevda avståndet; 118 chefer angav det psykiska avstånd de upplevde till 
22 olika länder261. 

Den senare undersökningen gav mycket låga värden för Norge, Danmark och Fin
land, följda av fem västeuropeiska länder (ledda av England och Västtyskland) före 
USA och Kanada262. Att Japans 'avståndsvärde' var fyra gånger större än Englands 
men lägre än Turkiets och en grupp sydamerikanska länder kan indikera att inte en
dast kulturella skillnader och geografiska avstånd har betydelse utan även skillnader 
och likheter i efterfrågans nivå och inriktning263. 

254 Av den stora mängd förändringar som sannolik t är förknippad med den inre marknad ens genomfö
rande bör enskilda företag endast beröras av vissa. Trots att modellen kan tyckas alltför behav ioristisk 
ligger den i princip bakom politiska initi ativ till förä ndringar i reglering och beskattning (processen be
handlas ytterligare i avsnitt 6C). 
255 Johanson & Mattsson 1991, s280. 
256 Vahlne & Wiedersheim-Paul 1973, s92-93. 
257 Bl.a. skillnader i länders utvecklings- och utbildningsnivå samt affärs- respektive vardagsspråk 
(1973, s117). Operationaliseringen behandlas på sid. 112 f. och kommenteras av Vahlne & Nordström 
(1992, s3). 
258 Hallén & Wiedersheim-Paul 1979; Håkansson & Wootz 1975, s38-39. 
259 Sambandet bör f.ö. vara en växelverkan mellan föreställningar och aktiviteter, så att minskade psy
kiska avstånd leder till ökade internationella utbyten och vice versa. 
260 Vahlne & Wiedersheim-Paul (1973, kapitel 3 ) använde sekundärdata medan Hörneli m.fl. (1973, 
kapitel 4) även använde sig av forskarbestämda relativa avstånd. 
261 Nordström 1991, s115-116. 
262 Ibid., s116. Den rangordning som presenterades av Hörneli m.fl. (1973, s205) överensstämde 
mycket väl med detta. 
263 Värt att påpeka är att "0" i undersökningen användes för det land som upplevdes vara närmast Sve
rige och 100 för det mest avlägsna landet. Detta innebär att inga indikationer på absoluta upplevda 
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När man går från en avståndsdefinition som grundas på karakteristika i företagens 
miljö (som 1973) till det angivna upplevda avståndet (som 1989) pekar Vahlne och 
Nordström på att det senare i princip inkluderar både skillnader mellan länderna och 
förmågan i enskilda företag att överkomma svårigheter som dessa skillnader inne
bär264. Till detta kan läggas att begreppet psykiskt avstånd delvis är missvisande då 
mätningen även rymmer aspekter som kan betraktas som objektiva; exempelvis att 
efterfrågan eller lämpliga produkter inte finns eller att ingen på företaget kan förstå 
spanska. Sådana aspekter ingår här (teoretiskt) i yttre hinder men uppträder 
(empiriskt) tillsammans med föreställningar. Den del av de uppfattade svårigheterna 
som på ett tydligare sätt är psykologiska eller mentala (t.ex. hur avgörande språk
skillnaderna upplevs) kan förändras genom kunskap och erfarenhet eller påverkas 
av mer objektiva resurstillskott/förändringar, exempelvis anställning av en person 
med specifik språklig eller juridisk kompetens265. 

Ytterligare en aspekt värd att peka på är att de föreställningar som i sammanhanget 
är intressanta gäller de som hålls av företagsledare och andra "signifikanta aktörer" i 
företagen. I normalfallet torde dessa som individer i huvudsak bära den kultur, den 
kunskap o.s.v. som är gängse/vanlig i sitt land, och likaledes de föreställningar om 
andra länder som är normala. De utgör dock en kategori individer (och delmängd i 
samhället) som kan antas uppvisa vissa likheter över stats- och kulturgränserna. En 
rimlig hypotes, stödd på många olika empiriska fenomen, är att detta 'affärssamfund' 
dessutom konvergerar. Det gäller utbildning, språk, ledningsmetoder, teknologi, pro
duktionsmetoder, marknadsföring m.m. 

Eftersom affärsverksamhet kan antas vara en av de mer betydande krafterna i den 
eventuella homogeniseringen av världen (se resonemang i kapitel 1) är det troligt att 
affärssamfundets konvergens är åtminstone lika betydande som konvergensen av 
världen runt affärerna. Enskilda individers och organisationers lärande, resurs-, 
kompetens- och erfarenhetsansamling med avseende på överbryggandet av skillna
der mellan olika länder kan dock givetvis uppvisa stora variationer. Det finns även 
anledning att anta att idén om ett konvergerande affärssamfund är mer relevant för 
verksamheter med större internationell verksamhet och konkurrensutsatthet. 

Konkurrenshinder i två dimensioner. 
Åter med utgångspunkt i yttre hinder är ett fullständigt avskaffande av restriktioner 
mot varors, tjänsters och resursers rörlighet inte möjlig. Genom utveckling av pro
dukter och teknologier tillkommer ständigt nya skillnader, och en stor del av integra
tionsinsatserna krävs enbart för att skapa goda förutsättningar för konkurrens inom 
nya eller förnyade områden. Företags sökande efter fördelaktiga konkurrenspositio
ner kan dessutom ske på bekostnad av den fria konkurrensen. Här finns en innebo
ende motsättning i marknaders funktionssätt och i kommissionens IM-utvärdering ex 
post skriver man följande: 

avstånd erhålls (något land måste få "0" och något måste få "100"). En jämförelse mellan undersök
ningar visar heller inte om de upplevda avstånden har förändrats (m.a.o. om integration har skett). 
264 Vahlne & Nordström 1992, s7. 
265 Vahlne och Nordström gör inte denna distinktion men påpekar (1992, s5) att det finns marknader för 
den kunskap som kan behövas för att hantera psykiska avstånd (främst konsulter). 
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"To the extent that the single market programme has been effective in removing 
institutional factors preventing entry into markets, we would expect that firms' in
centives to replace these barriers with strategic behaviour have increased." 266. 

Det kommer även alltid att finnas skilda åsikter om vad som motiverar regleringar för, 
kanske främst, konsument-, arbetstagar- eller miljöskydd. På grund av detta kommer 
alltid även andra än naturliga hinder att vara betydande för företags konkurrensposi
tioner och strategival267. Genom att integrationen inom IM främst riktar sig till de två 
första typerna av yttre konkurrenshinder (PH och MH) kommer dock sannolikt natur
liga hinder att få en relativt större betydelse för många företags konkurrenspositio
ner268. 

Tabellen nedan utgör en sammanställning och kategorisering av yttre restriktioner 
mot internationell konkurrens utgående från de två huvuddimensioner som har be
handlats. I raderna anges restriktionernas huvudsakliga eller slutgiltiga orsaker och i 
kolumnerna dess riktning och verkningar. I detta arbete anses den vertikala kategori
seringen (PH, MH, NH) vara ett särskilt bidrag269. Indelningen i den dimensionen är 
också av avgörande betydelse för den fortsatta analysen. Vad gäller den horisontella 
kategoriseringen innebär den ingen begreppslig avvikelse eller utvidgning från tidiga
re arbeten men användningen av begreppen kan utgöra en länk från den statsfoku-
serande handelsteorin till företagsstrategisk terminologi, d.v.s. den överföring som är 
arbetets huvudsakliga teoretiska ambition. Tonvikten är dock här på varuhandel, den 
första av de tre horisontella kategorierna. 

Då gränsdragningarna mellan de nio resulterande kategorierna i tabellens mitt givet
vis inte är lika skarpa i verkligheten är de exempel som ges snarare illustrationer än 
definitioner. Vissa konkurrenshinder ligger i gränslandet mellan kategorier och andra 
kan placeras i mer än en kategori. Exempelvis kan vad som efterfrågas (och diffe
rentieringsmöjligheter) i olika regioner/länder vara beroende av PH, MH respektive 
NH i olika konstellationer. På motsvarande vis kan betalningsvillkor till stor del vara 
juridiskt (PH) grundade, men de kan även tillhöra affärspraxis inom en bransch eller 
ett land (MH) och vara sammanlänkade med allmänna attityder och kulturella förhål
landen (NH). Ett annat komplext fall gäller de uppmärksammade hinder som kan ut
göras av nationella preferenser eller administrativa skillnader i den offentliga upp
handlingen270. Sedan det ej längre är tillåtet att ha officiella preferenser för nationella 
eller lokala leverantörer kan förekommande faktiska preferenser (vilka kan vara 
mycket svåra att skilja från 'neutrala' upphandlingar) betraktas som både naturliga 
och politiska; naturliga p.g.a. att agerandet (som snedvrider konkurrensen) baseras 
på vanor, relationer och värderingar; politiska p.g.a. att även sådant normalt mänsk
ligt agerande är ett likaledes normalt utflöde ur politiskt-administrativa strukturer271. 

266 European Commission/London Economics 1997, s 142. 
267 OECD 1996(a), s2. 
268 Se Dunning 1993, s43. 
269 Huvudpoängen med att ersätta en beskrivning av konkurrenshinder som utgår från hindrens uttry ck 
i traditionella ekonomiska termer (differentiering, skalfördelar, kostnadsfördelar) med orsaker bakom 
dessa uttryck (PH, MH resp. NH) ligger i inre marknadsåtgärdernas inriktning och verkan. 
270 Se exempelvis Emerson m.fl. 1988, s47-57. 
271 Det vore omöjligt att bedöma allt agerande i och av ett offentligt organ gentemot officiella beslut och 
intentioner (för att därefter dela in det i exempelvis 'politiskt' och 'kultur ellt'). Det ä r ofrånkomligt att en 
icke försumbar andel av den politiskt-administrativa processen tar form efter de officiella besluten. 
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De två dimensionerna ska tillsammans ge en överskådlig kategorisering av konkur
renshindren i sin mångfald, med direkta kopplingar såväl till faktiska integrationsåt
gärder som till de företagsstrategiska dimensionerna konkurrenskraftsfaktorer, för
ändringshorisont och strategiska möjligheter Kolumnen längst t.h. anger den tidsho
risont över vilken förändringar inom respektive hindertyp (ursprung) normalt sker. 
Den understa raden visar vilka primära strategiska områden som påverkas genom 
integrationsåtgärder. 

Tabell 5-4: Exempel på konkurrenshinder utgående från ursprung och verkan. 

HINDRENS 
TYP 

POLITISKA 
HINDER 
(PH) 

VAD HINDRAS? 
PRODUKTIONS

RESULTAT 
Tullar & avgifter 

Produkt- & processkrav 
(tekniska specifikationer, 

regler rörande hälsa, 
säkerhet & miljö) 

Provning & certifiering 
Gränskontroller 

Administrativa procedurer 

PRODUKTIONS
RESURSER 

Arbetstillstånd 
Kapitalrestriktioner 

ETABLERINGAR 

Restriktioner gällan
de utländskt ägande 
Restriktioner gällan
de yrkesutövande 
Statliga monopol 

FÖRÄND- [ 
RINGS- J 

HORfSONT ( 

kort 

MARKNADS
HINDER 
(MH) 

NATURLIGA 
HINDER 
(NH) 

Exklusiva 
distributionsnät 

Kvalitets- eller andra 
produktkrav 

Konkurrensnackdel, 
otillbörligt agerande 

eller andra mark
nadsförhållanden 
som ger nackdel 

m.a.p. differentiering, 
skala el. absoluta 

kostnader 

Avstånd & efterfrågans 
storlek i relation till 

intäkter & kostnader 
Produktens karaktär 

(svår att lagra, 
transportera) 

Skråliknande 
yrkesrestriktioner 

Exklusiva materiella 
eller immateriella 

tillgångar 
(råvaror, teknologi, 

information) 

^Faktorernas natur
liga geografiska 

fördelning och han
delsförutsättningar 

(mark, skog, mineraler, 
vatten) 

Befolkningsfördel
ning & karakteristika 

Exklusiva 
distributionsnät 

Brist på 
produktionsfaktorer 

Konkurrensnackdel, 
otillbörligt agerande 

eller andra mark
nadsförhållanden 
som ger nackdel 

n.a.p. differentiering, 
skala el. absoluta 

kostnader 

Efterfrågans storlek 
i relation till intäkter 

& kostnader 
Språk 
Kultur 

medel 

lång 

STRATEGISKA 
MÖJLIGHETER 

Handel Inflöde Lokalisering 

Strategiska förändrinashorisonter. 

Genom kolumnen längst till höger i tabellen föreslås att de tre typerna av hinder mot
svarar olika företagsstrategiska tidshorisonter. Behovet av omgivningsbevakning och 
beredskap för strategisk förändring varierar beroende på hur snabbt konkurrenshin
der påverkas eller avvecklas. Medan ett PH i teorin kan avlägsnas eller införas ome-
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delbart är MH i högre grad förbundna med praxis, vanor, privilegier, ett sätt att tänka 
eller dylikt. Detta innebär att förändringar i det senare fallet är svårare att åstadkom
ma genom politiska beslut och därför äger rum långsammare. Vad gäller vissa mark-
nadsinducerade hinder finns heller ingen ambition, eller endast en begränsad sådan, 
att påverka hindren. I princip gäller detta i högre grad NH, som per definition eller till 
karaktären är stabila på kort eller medellång sikt. 

Variationen av hinder, inblandade aktörer och andra förhållanden gör dock att de 
strategiska förändringshorisonterna ofta avviker från typfallen. Avskaffandet av PH är 
många gånger i verkligheten långt ifrån omedelbart - då den politiska och administ
rativa processen som föregår en förändring ofta är mycket utdragen. För enskilda 
företag kan dock processen vara osynlig, särskilt om företagets beredskap och om
världsbevakning är bristfällig. Ett konkret beslut som berör företagets konkurrenssi
tuation kan då förefalla plötsligt. 

Processen för avskaffande av PH rymmer också många steg, och av dessa leder 
inte nödvändigtvis de politiska eller juridiska besluten, och ej heller implementering-
en, till någon förändring i beteende på ekonomisk aktörsnivå. Implementeringen kan 
även skilja sig mellan stater, både vad gäller tidpunkter och genomförandets grad 
och form. Konkreta effekter uppträder i sådana fall inte trots att integration 'formellt är 
beslutad'. Med ett företagsstrategiskt perspektiv är det därför relevant att tala om 
potentiell respektive faktisk förändring (integration), eller teoretisk respektive praktisk 
integration. Detta behandlas vidare i avsnitt 6C. 

Inte heller marknadsinducerade hinder behöver följa den förändringshorisont som 
indikeras i tabellen. Ett exempel på en avvikelse från det allmänna förhållandet är 
när myndigheter kan påverka (förbjuda) ett oönskat marknadsbeteende (prissamar
bete, otillbörligt leveransavtal el.dyl.) genom ett beslut med omedelbar verkan. I and
ra fall kan marknadsaktörers konkurrenshämmande beteende tangera den naturliga 
kategorin och vara rotat i kulturen, baserat på personliga band eller på andra grunder 
accepterat och svåravlägsnat. 

Som man numera tenderar att vara överens om, bl.a. inom internationell företags
ekonomi och inom strategiområdet, finns det ingen helt stabil miljö för ett företag. 
Även om detta till avgörande del beror på mänsklig aktivitet (som täcks av kategori
erna PH och MH) har sådan aktivitet även verkningar på vad som här betecknas 
naturliga hinder - även om förändringen sker långsamt. Geografiska förutsättningar 
som klimat, tillgång till kuster, bördighet och vissa naturresurser är visserligen mer 
eller mindre konstanta ur 'normala' företagsekonomiska perspektiv, men metoder för 
utvinning och distribution samt efterfrågan är föränderliga i ett mera överskådligt per
spektiv. Betydelsen av (naturliga) avstånd förändras när teknologin möjliggör snab
bare kommunikationer, när varors typ och egenskaper förändras och när tillväxt och 
koncentration av befolkningar sker. 

Vidare leder det ökade resursutnyttjandet, en process som accelereras av integra
tionprojektet, till en ökad entropi, förtäckt av värdepositiv terminologi som tillväxt och 
förädling. Detta har inte endast en allvarlig inverkan på jordens ekosystem, utan på
verkar även (på en lägre och företagsstrategisk nivå) det värde som naturresurserna 
ges i det ekonomiska systemet. 

Även delar av de mest grundläggande skillnaderna mellan länder är under föränd
ring; på ett mycket konkret plan har engelska allt mer blivit ett internationellt affärs
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språk och även andra kulturyttringar, särskilt de konsumtionsrelaterade, internationa
liseras och homogeniseras. Detta gäller även ekonomisk utbildning samt lednings-
och organisationsmetoder (vilka i hög grad utgår från eller påverkas av amerikansk 
forskning, konsultverksamhet och företagsledning). En allmän egenskap hos faktorer 
som karakteriseras som NH är dock en relativ stabilitet, inte endast i relation till de 
övriga två typerna av hinder utan framför allt i förhållande till företags (normala) 
strategiska horisonter. Denna egenskap samt att integrationsåtgärder i huvudsak 
riktas mot PH och MH innebär en relativt begränsad påverkan för NH. 

Strategiska möjligheter som påverkas. 

De aspekter som de tre typerna av konkurrenshinder innehåller, samt skillnaderna 
dememellan, gör att kategoriseringen är väsentlig för en strategisk analys av den 
inre marknadens konsekvenser för ett företag. Tabellens andra dimension kan vara 
behjälplig för att uttrycka integrationen i termer av strategiska hot och möjligheter. Till 
att börja med är en lika central som uppenbar konsekvens av ökad mobilitet för varor 
och tjänster att export och import underlättas. Nya importkanaler kan ge nya kvalite
ter, lägre priser eller tillgång till nya material och teknologier medan underlättad ex
port ökar ett företags marknadsmöjligheter (ökad volym, bättre avkastning etc.). Ef
tersom konkurrenter likaväl kan utnyttja marknadsöppningarna kan konkurrensen 
inom många segment komma att öka och resultatet för vissa företag bli negativt. I 
detta arbete ligger tyngdpunkten på export av varor samt konkurrens genom import 
av varor. 

Hittills har tjänstehandeln haft en liten direkt betydelse; särskilt i relation till tjänste
sektorernas andelar av respektive stats ekonomi. Undantagen är i viss mån tjänster 
som är direkt sammanbundna med varuhandel, som transporter, finansiering och 
information. För det som motsvarar de klassiska definitionerna av tjänst respektive 
vara gäller normalt att varan är mera lättrörlig och att tjänsten i stor utsträckning är 
lokal till sin natur. En sådan beskrivning blir dock allt mer föråldrad och det finns en 
stor potential för en ökning av gränsöverskridande tjänsteverksamhet - inte minst 
p.g.a. den inre marknaden och WTO:s utveckling. 

Integrationsåtgärder som riktas mot resursrörlighet gäller inte endast arbetskraft och 
kapital utan även information och teknologi272. De strategiska möjligheterna för före
taget kan här uttryckas som att kunna förbättra sin användning av produktionsfakto
rer, kvalitativt eller kvantitativt. Detta kan inkludera nya informationskällor, ny tekno
logi eller nya finansieringsmöjligheter. För det tredje påverkas de strategiska möjlig
heterna vad gäller lokaliseringen av företagets aktiviteter genom åtgärder för att un
derlätta etablering över gränserna. De två huvudsakliga principerna för detta är icke
diskriminering och ömsesidigt erkännande273. 

Yttre hinder respektive inre upplevelser och förmågor. 
Utöver den redogörelse för yttre konkurrenshinder som har givits här har även psy
kologiska barriärer, erfarenhetens betydelse och andra företagsspecifika förmågor 
och begränsningar nämnts. Det perspektiv på konkurrenshinder som har anlagts är 
dock ett (utgående från det enskilda företaget) yttre sådant och analysnivån är mer 

272 Vilka även kan betraktas som varor eller tjänster. 
273 Se art. 12 EG respektive COM(85) 310 final, stycke 65 och 68; COM(85) 19 final, s6. 
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generell än för ett enskilt företag. Specifika förhållanden och subjektiva bilder i en
skilda företag lämnas utanför (efter) detta arbete. 

Den kategorisering som givits utgör en grund för en enskild företagsstrategisk analys 
men ger en bild av konkurrenshinder som inte är fullständig och heller inte alltid rätt
visande för det enskilda företaget. I det enskilda fallet kan en första fråga som reses 
vara hur viktiga de olika hindren i tabell 5-4 är för företaget. Verksamhetens typ, in
riktning, lokalisering, ambitioner m.m. gör att inte alla konkurrenshinder, och deras 
avveckling, behöver tas i beaktande. Detta är något som delvis har ingått i den empi
riska delen av arbetet och redovisas i kapitel 8. En andra fråga av betydelse är hur 
olika hinder uppfattas i företagen. Gränsdragningen mellan yttre (objektiva eller all
männa) hinder och upplevda hinder är visserligen i huvudsak analytisk och inte em
pirisk men kan också vara av värde i en enskild analyssituation. 

Liksom när andra restriktioner för mänsklig handling betraktas är den psykologiska 
aspekten många gånger avgörande för huruvida något bedöms som genomförbart 
eller ej. Som tidigare nämnts ligger denna aspekt huvudsakligen utanför detta arbete, 
vilket syftar till att redovisa de mer objektiva och allmänna aspekterna av mark
nadsintegration/segregering. Ett exempel på detta är att påvisa (det objektiva i) eta-
bleringsfriheten på de olika EU-marknaderna. I företag kommer dock detta att upp
fattas olika; allt från att reella hinder inte har uppfattas tidigare (i betydelsen låtits 
påverka handlandet) till att förändringen i yttre restriktioner eller stimuli direkt leder till 
förändrad handling (för andra företag är själva frågan ointressant). 

Ett tredje tillägg till den 'objektiva' bilden i tabell 5-4 gäller den förmåga till att hantera 
hinder som finns i företagen. Frånsett de perceptionella och psykologiska aspekterna 
är ett faktiskt hinder inte lika högt för två olika företag. Relevanta strategiska svar på 
integrationseffekter kan också inbegripa att företaget ökar sin förmåga att hantera 
vissa kvarvarande hinder, genom att anställa språkkunniga, ingå i samarbeten med 
andra företag eller anpassa sin organisation eller produktionsapparat. Liknande skill
nader mellan företag ligger dock utanför detta arbetes analys. Det är i eller efter tolk
ningen av analysresultaten som det enskilda företagets situation ska sammanföras 
med modellen. Detta kan beskrivas som att sådana inre faktorer utgör ett raster ge
nom vilket verkligheten betraktas i respektive företag; modellens yttre faktorer antas 
ha egenskaper som i väsentliga avseenden är lika för många företag samtidigt som 
det i varje företag finns föreställningar och förmågor som ger modellens kategorier 
och begrepp olika mening. 
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6. DEN EUROPEISKA INTEGRATIONSPROCESSEN. 

A. DEN POLITISKA OCH INSTITUTIONELLA BAKGRUNDEN TILL DAGENS INTEGRATION. 

Från andra världskriget till 70-talets lågkonjunktur. 
Den ännu pågående europeiska integrationsprocessen påbörjades i och med andra 
världskrigets slut. Uppgiften som låg inför beslutsfattarna var att skapa institutioner 
och handlingsramar så att en stabil fred skulle nås och välstånd växa fram. Utöver 
enskilda insatser möjliggjordes detta bl.a. av USA:s europeiska engagemang och 
Frankrikes vilja att ha med Tyskland att göra på en fredlig basis. Bland enskilda indi
vider var Winston Churchill en stor integrationsgenerator och idékälla. Redan 1946 
talade han om nödvändigheten av ett partnerskap mellan Frankrike och Tyskland, ett 
"Europas förenta stater" och ett Europaråd1. 

Processens institutionella startpunkter kan sägas vara Marshallplanen 1947 och bil
dandet av OECD:s föregångare OEEC året därefter2. Den europeiska integrationen 
var således tidigt inbäddad i, och beroende av, ett större internationellt samman
hang. Detta kan även exemplifieras med Bretton Woods-överenskommelsen 1944, 
bildandet av Förenta Nationerna 1945 och Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 
1947. 

Genom bildandet av Europarådet 1949 samt Kol- och stålgemenskapen (EKSG) 
1951 fick integrationsprocessen en tydligare europeisk prägel3. Kol- och stålgemen
skapen utgick från den s.k. Schumannplanen och bildades av Frankrike, Förbunds
republiken Tyskland, Italien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg4. Den syftade 
till fred och välstånd och bidrog till att avväpnandet och integrerandet av Tyskland 
gick relativt snabbt och smärtfritt. En rigid politisk och fysisk gräns delade dock Eu
ropa och Västeuropas fred och säkerhet kom i praktiken att vara beroende av USA 
och NATO5. 

Inom det politiska Västeuropa togs betydande steg framåt i och med att EKSG-
staterna skrev under avtalet om en Europeisk ekonomisk gemenskap (EEG) och Eu-
ratomfördraget 1957 i Rom6. Det förra lade grunden för en gemensam marknad, 
även om det var riktigt långtgående endast vad gäller varuhandel. Fördraget var 
sannolikt starkt bidragande till att handeln, främst inom avtalsområdet, ökade kraf
tigt7. Andra orsaker till detta var det av kriget onormalt nedtryckta utbytet och det 
ökade behovet p.g.a. återuppbyggnaden. 

1 Zürich Universitet, 1 9/9 1946 (i Mathijsen 1990, s5). Churchills betydelse kan illustreras av att han 
1997 genom tidskriften Europe Quarterly valdes till århundradets europé av "delar av Europas intel
lektuella grädda" (TT-Reuter, 16/7 1997). 
2 George Marshall var USA:s utrikesminister. O ECD= Organisation for Economic Co-operation and 
Development; OEEC= Organisation of European Economic Co-operation. 
3 EKSG-fördraget trädde i kraft 25:e juli 1952. 
4 Schumannplanen utarbetades vid franska U D av Jean Monnet och Robert Schumann och presente
rades den 9:e maj 1950, den dag som firas som "Europadagen" inom EU. 
5 Fortfarande upprepas dock, närmast mytiskt, att EU i grunden är en fredsbevarande organisation. 
6 Fördragen trädde i kraft 1 /1 1958. Med Romfördraget menas vanligtvis EEG-avtalet. Euratomfördra-
get gäller fredlig användning av kärnkraft, inkorporerades inte i EES-avtalet och behandlas heller inte i 
denna skrift. 
7 Balassa 1998/1967; EFTA 1972; Jacquemin & Sapir 1988. 
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Före bildandet av EEG fördes inom OEEC överläggningar om ett större västeurope
iskt frihandelsområde. Då inget resultat nåddes bildades i stället European Free Tra
de Association (EFTA) av sju länder 1960: Sverige, Danmark, Norge, Portugal, 
Schweiz, Storbritannien och Österrike8. Det innebar inte att tankarna på ett större 
samarbete släpptes; för detta var sådant som politiska, geografiska och ekonomiska 
samband inom Västeuropa alltför starka. Eftersom tullarna vid denna tid var förhål
landevis betydande var det naturligt att samarbetstankarna resulterade i ett frihan
delsavtal för industrivaror (1972)9. 

Avskaffandet av tullar på industrivaror, först inom sedan mellan respektive avtalsom
råde, ledde till att betydande effekter från ekonomisk integration realiserades, särskilt 
under 60-talet. Detta uttrycks tydligt genom internhandeln inom EEG-området vilken 
gick från cirka 40% av ländernas totala handel 1960 till mer än 50% tio år senare10. 
Även om EEG-ländernas import från EFTA-länder under tiden låg på en stabil nivå 
sjönk Sveriges andel av importen till EG 12 relativt kraftigt under hela 70-talet fram 
till devalveringarna 1981 och 198211. 

På vägen till frihandelsavtalet hade tankarna på ett EEG-medlemskap för Sveriges 
del avförts på grund av en av regeringen konstaterad oförenlighet mellan vår neutra
litetspolitik och ett planerat utrikespolitiskt och ekonomiskt-politiskt samarbete inom 
gemenskapen12. Det blev dock inget av dessa planer vid denna tid, utan 70-talet blev 
istället en kritisk period för integrationsprocessen. Detta berodde inte minst på det 
internationella valutasystemets slutgiltiga sammanbrott, oljekrisen, den ekonomiska 
stagnationen och den kraftigt ökade arbetslösheten. Samtidigt tilltog de icke-tariffära 
handelshindrens betydelse. Tullar kunde inte längre användas för att skydda in
hemsk industri men statliga stöd gavs i många fall till nationella industrier13. Intern
handeln stagnerade, den politiska integrationsprocessen fortskred långsamt och pe
rioden ger exempel på hur förändringar i ekonomiska förutsättningar ger förskjut
ningar mellan olika politiska mål14. 

Från mitten av 80-talet: En förnyad styrka i integrationsprocessen. 
Tankarna på samarbete mellan EG och EFTA levde vidare och förverkligandet av 
frihandelsavtalets mål markerades genom ett gemensamt ministermöte 1984 då man 
blev överens om riktlinjer för vidare samarbete. Målsättningarna gällde främst för
enklandet av varurörelser, bl.a. enligt följande utdrag från paragraf 3 i samman
komstens deklaration: 

"...Ministers considered it essential to oppose protectionist pressures and to pursue 
their efforts towards improving the free circulation of industrial products in 

8 Den s.k. Stockholmskonventionen. Finland, Island och Lichtenstein anslöt sig senare. 
9 Avtalet trädde i kraft 1/1 73 (Proposition 1972:135). Sveriges genomsnittliga (ovägda) tullar på import 
av industrivaror var 1957 7,2%, en för Europa förhållandevis låg nivå. 1972 var detta värde nere i 4,3% 
(0 gentemot EFTA-länder), vilket var läg re än EEG:s genomsnittliga tull på 6,4% (Lundberg 1990(a), 
s111, och 1990(b), s18). 
10 Andelarna gäller import och EG 12 (Eurostat, i Knox 1991, s50). Ökningar av handeln mellan EG och 
de nordiska länderna 1970-1984 skedde huvudsakligen inomindustriellt (Lundberg 1990(b), s17). 
11 Sveriges andel av EG 12:s import: 3,36% 1970, 2,33% 1982 (Knox 1991, s51). 
12 Uttryckt i den s.k. Davignonrapporten 1970. 
13 Nilses & Eiriksdottir 1997. 
14 Lågkonjunkturer, liksom kraftig strukturomva ndling, ökar intresset för en nationell ekonomisk politik 
ämnad att minska skadan av företagsnedläggningar och friställningar. 
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particular in the following areas: harmonisation of standards, elimination of tech
nical barriers, simplification of border facilities and rules of origin, elimination of 
unfair trading practices, State aid contrary to the free trade agreements and access 
to government procurement." 15 

Samma paragraf betonade också att "...the Community's efforts to strengthen its in
ternal market are of particular relevance..." Deklarationen uttrycker mycket av det 
som fortfarande är centralt i integrationsprocessen. Detta gäller även arbetet inom 
GATT/WTO samt innehållet i EES-avtalet. 

Den gemensamma marknaden, i avtalstextens definition, skulle ha förverkligats re
dan 1969 (art. 8 EEG). Tullunionen var visserligen etablerad 1968 men i övrigt hade 
processen misslyckats. Särskilt bekymmersam betraktades perioden från oljekrisen 
och några år framåt vilket föranledde EG-kommissionen att 1985 i en s.k. vitbok ge 
en rad förslag för att Romfördragets intentioner om marknadernas integration slutli
gen skulle förverkligas16. Trots att integrationen hade pågått relativt länge inom in
dustrivaruområdet, och att en stor del av den s.k. fria rörligheten som berör industri
företags verksamheter redan var avtalsskyddade, fanns det vid en ytterligare avreg-
lering sannolikt stora vinster att hämta. Av vitbokens åtgärdsförslag rubricerades 
också ca 60% som varurörelser17. 

Genom Vitboken byttes angreppssätt för realiserandet av en gemensam marknad; i 
och med programmets implementerande kom de hinder som skulle avskaffas att fo
kuseras i stället för målen (de fyra friheterna). Som en konsekvens av de problem 
som föranledde vitboksprogrammet, och för att underlätta genomdrivandet av det
samma, framarbetades även ett tilläggsavtal, den s.k. Enhetsakten, vilken inkorpore
rades i primärrätten 198718. Centralt i detta fördrag är vad som kom att bli artikel 
100a (och senare artikel 95) som tillåter beslut med kvalificerad majoritet i rådet för 
alla åtgärder "which have as their object the establishment and functioning of the 
internal market. "I9 Enhetsakten stadfäste även slutdatumet för etablerandet av 'den 
inre marknaden'20. 

Något som givetvis påverkade det internationella samarbetet, och ansträngningarna 
att förverkliga en gemensam marknad under mitten och slutet av 1980-talet, var den 
politiska avspänningen, högkonjunkturen och den våg av marknadstro som gick ge
nom världen21. Det senare kan illustreras av följande tillbakablick från UNCTAD:s 
generalsekreterare 1996, som i samma rapport påpekade att liberaliseringen och 
globaliseringen av världsekonomin hade nått särskilt långt inom tillverkningsindustrin: 

15 Luxemburg i april 1984 (från Knox 1991, s41). 
16 COM(85) 310 final. Det monetära samarbetet EMS hade dock skapats och Grek land hade inlem
mats i medlemskaran under perioden. 
17 Se bilaga till den svenska översättningen: Utrikesdepartementets handelsavdelning 1990. 
18 Eng: SEA (Single European Act), signerad i februari 1986. 
19 Enhetsakten art. 18 . Med "internal market" avses i princip samma som EEG-avtalets "common mar
ket"; dock är vitbokens målsättningar mer långtgående (COM(85) 310 final). 
20 31/12 1992, art. 13 Enhetsakten /8a EEG. 
21 En viktig del i det kalla krigets avslutande var mötena mellan Reagan och Gorbatjov 1985 och 86 (se 
även SIPR11990, sxxv-xxxi och 531-534). För konjunkturen, se fig. 5-1. 
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"During the past decade, liberalization has been the hallmark of economic policy 
throughout the world. Virtually all Governments have taken significant steps to 
widen the role of private enterprise in economic activity."22 

Samtidigt som Luxemburgprocessen pågick ställde sig det officiella Sverige fortfa
rande helt avvisande till ett EG-medlemskap. Ändå påbörjades ett unilateral när
mande till EG i och med propositionen om den västeuropeiska integrationen i de
cember 1987. Där fastslogs att: 

"...Sverige har ett starkt intresse att så långt det är möjligt knyta an till EG:s ar
bete på att utveckla den inre marknaden."23 

En särskild organisation upprättades samtidigt för beredning av integrationspolitiska 
frågor. Ett närmande önskades även av övriga EFTA-länder och vid gruppens mi
nistermöte i juni 1988 lades en handlingsplan fram för ett breddat samarbete med 
EG. I januari 1989 besvarades detta av EG-kommissionens president Jacques 
Delors som då inbjöd EFTA-länderna till ett fördjupat deltagande i integrationspro
cessen. Detta medförde att förhandlingar om ett europeiskt ekonomiskt samarbets
område (EES) kunde inledas i juni 199024. 

Mycket som ett resultat av kommunistblockets sammanbrott fann Sveriges riksdag 
redan i december samma år det åter möjligt och eftersträvansvärt med ett fullt med
lemskap i EG25. En ansökan lämnades sedan över i juli 91. Samtidigt pågick EES-
förhandlingarna, och nära tio år efter Luxemburgdeklarationen kom EG/EFTA-
processen att innebära att "de fyra friheterna", som de definieras och skyddas i EG:s 
regelverk, skulle bli gällande i hela EG/EFTA-området. Avtalet, som trädde ikraft 1/1 
1994, innehåller i övrigt bl.a. gemensamma regler på konkurrensområdet samt vissa 
till den inre marknaden "angränsande områden"26. 

Även om överensstämmelsen mellan EES- och EEG-avtalen i avgörande avseenden 
är mycket stor inleddes svenska förhandlingar om medlemskap i EG/EU 1/2 1993. 
En folkomröstning resulterade därefter i ett knappt "Ja" och medlemskapet påbörja
des 1/1 1995, då Sverige hade deltagit i den inre marknaden i precis ett år. Då EES-
avtalet för Sveriges del rymde den gemensamma marknadens regelverk och ett 
deltagande i dess procedurer bör detta avtal och datumet 1/1 1994 vara av större 
betydelse för detta arbete än vad medlemskapet är27. 

Efter några optimistiska och framgångsrika år inom EG inträdde man åter i en mer 
problematisk period. Exempelvis var inte den inre marknaden ett faktum ännu några 

22 UNCTAD 1996(a), kapitel 1, punkt 3. 
23 Proposition 1987/88:66, s25. Se även det följande utskottsbetänkandet (Riksdagen: UU 1987/88:24). 
24 Den s.k. Oslo/Brysselprocessen (Se Utrikesdepartementets handelsavdelning 19 90, s14). Till driv
krafterna hörde det ömsesidiga ekonomiska beroendet; 1990 gick 58% av EFTA-ländernas export till 
EG medan 26% av EG:s export gick till EFTA-länder (intra-EG-export frånräknad. EFTA 1992, s7). 
25 En konsekvens av omvandlingen i Östeuropa var att förutsättningarn a för neutralitet förändrades. Se 
statsminister Ingvar Carlssons deklaration inför riksdagen 14/6 1991 (Utrikesdepartementets han
delsavdelning 1991(b)). 
26 Exempel på sådana är forskning och utveck ling, informationstjänster, konsumentfrågor och miljö (se 
avtalets del VI). Avtalet innehåller även institutionella och finansiella bestämmelser (Utrikesdeparte
mentets handelsavdelning 1992(a-c); Utrikesdepartementet 1994). 
27 Observera dock särskilt skillnaden vad gäller tullar. Se f.ö. de resonemang om skillnader och likheter 
mellan EES och EU som fördes i kapitel 1. 
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år efter utsatt datum28. Till de yttre problemen hörde den lågkonjunktur som inföll vid 
inträdet till 90-talet och den ihållande höga arbetslösheten: 1987-1994 var andelen 
personer i arbete inom EU i genomsnitt 59,5%. Detta var betydligt lägre än motsva
rande andelar för EFTA, USA och Japan, men även lägre än den period som före
gick vitboksprogrammet29. Till de inre problemen hör de närmast oförenliga tankarna 
på samtidig fördjupning och utvidgning av samarbetet. 

Fördjupningen, mot den ekonomiska integrationens fjärde principiella steg (se tabell 
5-1), förannonserades redan i EEG-fördraget30 men gavs sin juridiska ram i Fördra
get om Europeiska unionen, vilket trädde ikraft 1/11 1993. Dessförinnan hann en 
finansiell kris leda till växelkursmekanismen ERM:s kollaps (2/8 1993), en händelse 
som kan relateras till de relativt stora skillnaderna mellan EG/EU-ländernas reala 
ekonomier och produktionsförutsättningar31. Eftersom unionsfördragets monetära 
integrationsmål skulle kräva ytterligare konvergens mellan medlemsstaterna statue
rades sådana krav, vilka dock kan stå i motsättning till statsfinansiellt krävande åt
gärder mot arbetslöshet. 

Vad gäller utvidgningen kan nya medlemmar, inte minst några av de f.d. kommunist
staterna, öka skillnaderna inom samarbetsområdet och även EU:s institutionella, 
administrativa och finansiella problem. Accentuerade problem skulle t.o.m. kunna 
lösa upp samarbetet, genom ett direkt sammanbrott eller genom en splittring i olika 
kretsar - ett s.k. "EU å la carte"32. Kanske kan problemen lösas och gemenskapen 
stärkas, men om framtiden kan man ingenting veta. 

I följande figur markeras emellertid några av de hittills viktigaste händelserna i den 
institutionella utvecklingen av Europas ekonomiska integration. En primärrättslig för
ändring som ej markeras är Amsterdamfördraget - godkänt av Sveriges riksdag i april 
1998 och ikraft den första maj 1999. Fördragets innehåll och tidsmässiga tillkomst 
gör att dess mest påtagliga konsekvens för detta arbete är den omnumrering av för
dragstexten som det medförde. 

28 Vilket även erkändes av kommissionen (European Commission 1995(a), s17). 
29 EFTA 72,4%, USA 70,8%, Japan 72,6%. Andelen för E U 1970-1986 var 61,2%. (Hoeller & Louppe 
1994, s60; se även ENSR 1997, s132-133). 
30 Utöver "progressively approximating the economic policies" i artikel 2 fastställde fördragsparterna i 
fördragets ingress att man lade "...the foundations of an ever closer union..." 
31 Unionsfördraget baseras på tron att a) sådana skillnader inte är alltför stora för att uppnå ett funge
rande valutaområde, eller b ) att kraftigare strukturomvandling och andra i viss betydelse negativa kon
sekvenser som en valutaunion skulle medföra är övervägande positiva eller uppvägs av andra positiva 
effekter. Tre delvis olika bilder av EMU ges av Baldwin, Vredin respektive Wihlborg i Blomströ m & Lip-
sey 1994. 
32 Henry Kissinger i Dagens nyheter 10/5 1998. Hirst & Thompson (1998, s236) skriver f.ö. att ingen 
internationell ekonomisk ordning har bestått i mer än 30-40 år; öppenhet och tillväxt har avlösts av 
slutenhet och tillbakagång. 
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Figur 6-1: Femtio år i den europeiska integrationsprocessen. 
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B. NÅGRA MATT PA FAKTISK EKONOMISK INTEGRATION. 
I detta avsnitt redovisas några empiriska indikatorer på den ekonomiska integra
tionsgraden och dess utveckling de senaste åren. Denna komplettering av de givna 
teoretiska och politiska bilderna ska ge en grund till resonemang om den inre mark
nadens konsekvenser. Det gäller både de teoretiska resonemangen och enkätupp
gifterna - särskilt de senare som ska kunna relateras till den handelsutveckling som 
ägt rum omkring de år undersökningarna har genomförts. 

Den teoretiska genomgången i kapitel 5, liksom de politiska och institutionella as
pekterna av den europeiska integrationsprocessen, torde ha illustrerat att integration 
är en gradfråga och inte en fråga om antingen-eller. Graden är dessutom mångtydig; 
den omfattas av en mängd faktorer och förhållanden och för olika aktörer varierar 
den både som 'faktisk' och upplevd integration. Som indikatorer på den integration 
som råder redovisas emellertid här endast ekonomiska variabler på statsnivå. Upp
gifter ges i första hand för handel och i andra hand för investeringar medan priskon
vergens eller andra mer komplicerade integrationsmått inte behandlas33. Handelssta
tistik kan dock även indikera integration inom andra områden (som teknologi, språk 
och efterfrågemönster). 

Världshandeln, EU och Sverige. 
Ekonomisk integration och ett ökat internationellt företagande är inte endast ett eu
ropeiskt fenomen utan har kunnat iakttagas över stora delar av jordklotet. En indika
tor på globalisering eller global integration är ökningen av världshandeln, vilken un
der en lång tid har överstigit den sammanlagda produktionsökningen34. Åren 1990-96 
var den genomsnittliga årliga ökningen av världens varuexport 5,5%; Ökningen var 
något lägre för EU 15 (5,0%) medan den snabbaste ökningen ägde rum i Asien35. 
Utvecklingen för de fattigaste länderna (varav de flesta är afrikanska) var betydligt 

33 En delrapport i kommissionens I M-utvärdering ex post behandlar priskonvergens (volym V/1: Euro
pean Commission/DRI). Se även Fishwick & Denison (1993, kapitel 2) och Emerson m.fl. 1988, s146f. 
34 Handelns omfattning i relation till p roduktionen som ett mått på integrationsgraden behandlas i WTO 
(1996(b). 
35 Räknat i volym (WTO 1997(a), tabell 2-4 samt WTO 1996(b)). Observera att stora delar av Asien 
inträdde i en kraftig ekonomisk nedgång under 1997. 
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sämre än för övriga världen och i globaliseringssammanhanget kan man tala om en 
marginalisering36. Det är således inom och mellan de rikaste delarna av världen som 
de stora handelsflödena sker. Enbart G7-länderna svarar för cirka hälften av värl
dens totala varuhandel, beräknad till ca 5100 Mdr USD 199637. 

Geografiskt är Västeuropa världens handelscentrum. Dessa länder stod för 44,5% av 
världens export av varor 1996 och, som följande figur visar, utgör endast EU:s in
ternhandel ungefär en fjärdedel av världshandeln38. Man kan även utläsa att intern
handeln utgjorde nära två tredjedelar av EU-staternas totala export, vilket var betyd
ligt mer än motsvarande andelar för frihandelsområdena NAFTA (48%) och Merco
sur (22%)39. 

Figur 6-2: Fördelning av världshandeln i varor på exportörer 199640. 
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EU-staterna är således både betydande aktörer på världsmarknaden och mer integ-
rerade än stater i andra regioner41.1 nästa figur anges utvecklingen av handeln 1986-
1996 mellan de stater som var medlemmar i EU vid slutet av perioden (d.v.s. EU 15). 
Uppgifterna är således endast att betrakta som EU:s internhandel under 1995 och 
1996. Som jämförelse anges även Sveriges och tre andra länders export till EU 15 
som andel av respektive lands totala export (på den horisontella axeln är även tid
punkterna för arbetets två enkätundersökningar markerade). 

36 UNCTAD 1996(a), kapitel 1, punkt 91-108; Hirst & Thompson 1998. 
37 Beräknad på exportsidan; G7 1996: 49% (WTO 1997(a)).1995 registrerades OECD-länderna för 
61% av världens BNP och 67% av världshandeln (värdeberäknad total handel; Taniguchi & West 
1997, figur 1 och 2). 
38 Värdeberäknat (WTO 1997(a), tabell 3 samt appendix, tabell 1) . Tyskland ensamt hade ca 2 pro
centenheter större andel av världshandeln än Japan både som exportör och importör. 
39 Räknat i dollar (WTO 1997(a)). NAFTA: Kanada, USA och Mexiko. Mercosur: Argentina, Brasilien, 
Paraguay och Uruguay. 
40 Beräknat på värde f.o.b. Sveriges andel var 1,6% (WTO 1997(a) tabell 3 samt appendix, tabell 1). 
41 Se även WTO 1998/1995, s70. 
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Figur 6-3: Internhandel mellan staterna i EU 15 samt fyra länders handel 
med EU15 1986-199642. 
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Uppgifterna indikerar en svag uppgång i den västeuropeiska internhandeln t.o.m. 
1991/92. När data betraktas ända från gemenskapens tillblivelse skedde den krafti
gaste uppgången av internhandeln fram till 1972, följt av ett fall och en relativt jämn 
nivå 1973-81. Nästa stora uppgång ägde rum 1984-1987, varefter nivån stabilisera
des igen43. En väsentlig aspekt i bedömningen av integration genom den förändrade 
handeln är att den ökade internhandeln för EG/EU är en del i en ökad utrikeshandel 
generellt. Sedan 1980 har hemmamarknadsföretagens andelar fallit kontinuerligt (för 
EG 12 sammantaget) medan andelarna har ökat för företag från såväl andra länder i 
gemenskapen som från tredje land44. 

Möjligen kan utvecklingen mot en allt större betydelse för internhandeln ha stannat 
av (på en mycket hög nivå): Enligt WTO:s statistik ökade externhandeln mer än in
ternhandeln mellan 1990 och 1994 för EU 12 medan förhållandet var omvänt 1995 
för EU 1545. Denna svängning uppåt sammanfaller således med utvidgningen från 12 
till 15 medlemsstater. Olika mätningar av internhandeln kan dock ge differenser på 
flera procentenheter. I kommissionens egen undersökning ex post bedömdes den 
inre marknaden ha bidragit till en märkbar ökning av internhandeln även under peri
oden 1991-199446. I den undersökningen betonades dessutom att en förändring av 
systemet för beräkning av handelsstatistik sannolikt underskattar internhandeln kraf
tigt: Från och med 1993 utgår handelsstatistiken från enkätuppgifter i stället för tul
luppgifter47. Något som också försvårar bedömningar av internhandelns utveckling är 
EG/EU:s tre utvidgningar (Portugal/Spanien, DDR samt Finland/Sverige/Österrike). 

42 Export f.o.b. (Eurostat 1997(a), s450). 
43 Eurostat/GD II i: Buigues & Sheehy 1998/1995, s252 (på importdata var nivån 1972 54% och 1987 
ca 58%). 
44 European Commission/Centre for Economic Policy Research 1997, s28-29. 
45 WTO 1996(c). 
46 European Commission/Centre for Economic Policy Research 1997, s54. 
47 'Underrapporteringen' från företagen kan dock förväntas vara lägre för export (vilket anges i figuren 
ovan) än för import, p.g.a. systemet för momsåterbörd (European Commission/Centre for Economic 
Policy Research 1997, s23 och 54). Uppgifter om internhandel finns bl.a. i Eurostat 1994, s75-77, Eu-
rostat 1995(a), S436-437, Eurostat 1995(b) samt Eurostat 1998, s108-110. 
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Ser man till enskilda medlemsländer i EU är alla utom Grekland relativt öppna han
delsberoende ekonomier som dessutom hittar sina största handelspartners inom 
gemenskapen48. Staternas handelsmönster indikerar dock att formell integration en
dast är en av många inverkande faktorer. Exempel på detta är Norges andel angiven 
i figuren ovan samt de fyra stora nordiska länderna höggradiga integration 'trots' 
Danmarks tidiga EG-medlemskap och Finlands tidigare särskilda relation till Sovjet. 
De andra större EFTA-länderna (fram t.o.m. 1994) Schweiz och Österrike har samti
digt varit starkt integrerade med Tyskland medan handeln mellan dessa två EFTA-
grupper var relativt begränsad49. Den helt nya EU-medlemmen Österrike tillhörde f.ö. 
1995 de stater med den största andelen av sin handel riktad till andra medlemslän
der50. Storbritannien, med sitt globala förflutna, var landet med den lägsta EU-
inriktningen på sin handel följda av den ekonomiska stormakten Tyskland. Sveriges 
export var i denna sammanställning 59%, d.v.s. mindre EU-inriktad än genomsnittet 
(vilket f.ö. gällde hela den period som redovisas i figur 6-3), medan det omvända 
gällde för importen, vilken till hela 69% kom från EU-länder51. Följande figur visar den 
geografiska inriktningen på Sveriges varuexport 1996. 

Figur 6-4: Sveriges varuexport 1996. Världen respektive EES52. 

Afrika N8'5%DK6,1% 
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*l praktiken EU:s ickenordiska medlemmar 

Medan det geografiska närområdet dominerar de svenska handelsrelationerna 
skedde exportökningarna under den senare delen av 80-talet och 90-talets första sju 
år främst till Asien. Utvecklingen av exporten till EG, som i figur 6-5 anges utan 
Danmark (EG 11), följde relativt väl utvecklingen av exporten till andra områden, sär
skilt Norden. Detta understryker betydelsen av andra faktorer än formell integration 
för riktningen på handelsflöden. Till dessa faktorer hör konjunkturen och valutakur
sen, vars växlingar kan skönjas i följande figur. 

48 Tyskland var största exportland för samtliga medlemmar 1995 frånsett Spanien (huvudpartner 
Frankrike) och Irland (Storbritannien). Tysklands största partner var Frankrike (Eurostat 1996(a), s17). 
49 1994 gick 1,9% av Sveriges export till Schweiz och 1,4% till Österrike (SCB mars 1995). 
50 Andelen varierar med beräkningssätt (Eurostat 1996(a), s17; Eurostat 1996(b), s14). 
51 Eurostat 1996(b), s14. 
52 Andelar i värde (SCB mars 1997). 
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Figur 6-5: Förändring av svenska varuexportmarknader 1981-1996 (andelar 
av föregående års export)53. 

EG11 —a—Norden 

Asien X NAFTA 

Figuren visar att den svenska varuexporten till EG 11 ökade varje år under perioden 
frånsett lågkonjunkturåren 1990-92 samt 1995-96. I likhet med världshandeln i stort 
har också Sveriges totala utrikeshandel ökat kontinuerligt under en längre period. 
Under perioden 1985-95 var den genomsnittliga årliga volymökningen 4,8%, vilket 
var högre än fem av EU:s nuvarande medlemmar (men lägre än nio)54. En majoritet 
av EU:s länder hade också haft en mer gynnsam utveckling av import- och exportpri
serna under perioden. Sveriges "terms of trade" hade dock förbättrats med i genom
snitt 0,64% mellan 1984 och 199455. 

Den helt dominerande andelen av Sveriges utrikeshandel sker i varor56. Exporten av 
varor ökade dessutom snabbare än den svenska utrikeshandeln som helhet under 
den tioårsperiod som föregick Sveriges EU-medlemskap57. 1996 uppgick varuexpor
ten till 566,5 Mdr kronor, vilket gav ett kraftigt handelsöverskott då importen endast 
var 446,5 Mdr kr58. Dessa värden kan relateras till en BNP på 1.678 Mdr kr och inne
bar att Sverige detta år var världens 17:e största varuexportör och 21 :a importör59. 

I samtliga EU-stater utom Luxemburg har stora företag en genomsnittligt större ex
port än mindre och medelstora företag, och Sveriges handel domineras av ett relativt 
litet antal storföretag60. Visserligen fanns ca 45.000 varuexporterande företag i Sve

53 Värdeförändring i löpande priser. Uppgifterna hämtade ur SDB UH064 (SCB 1998). 
54 Total export (OECD 1997(c)). 
55 OECD 1997(c och d). 
56 Tillverkade varor stod för 8 7,5% av exporten 1994, vilket kan jämföras med genomsnittet för EU 15 
på 83,2% 1995 (beräknat i värde (f.o.b.) på tullstatistik (OECD 1997(d)). Island, Nya Zealand och Nor
ge var de enda OECD-länder där andelen understeg 50%; Japans andel var högst, 98%. 
57 1984-1994: OECD 1997(c). 
58 SCB mars 1997, s2. 
59 BNP till marknadspris (SCB aug. 1997, tab 3). Export och import räknad i dollar (WTO 1997(a), ap
pendix, tabell 1). 
6 0 1  en  k ate go r i ser i ng  u t f ö rd  av  ENSR (European  Network  for  SME Res earch)  def in ie rades  dessutom 
Sveriges näringsliv, tillsammans med sex av EU:s övriga medlemsstater, som storföretagsdominerat. 
Fyra stater dominerades av mikroföretag respektive små- och medelstora företag ( ENSR 1997, s49, 
336-338). 
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rige 1994, men de tio största företagen svarade för 22% och de hundra största för 
54% av varuexporten61. Inom verkstadsindustrin var andelarna ännu högre, 37% re
spektive 67%, och de stora företagens dominans är större på de mer avlägsna 
marknaderna: De tio största företagen (samtliga branscher inräknade) stod för 12% 
av exporten till EFTA, 20% till EG och 39% till Nordamerika62. 

Om betraktelsen utgår från de mindre företagen finns det emellertid även i denna 
sektor en långt ifrån obetydlig utlandsverksamhet. Eurostatdata presenterade i Euro
pean Observatory for SMEs gav ett samband mellan storlek och exportandel, och en 
omfattande paneuropeisk studie av tillverkande företag med 1-499 anställda i sju 
mindre västeuropeiska stater visade att mellan 55-93% av företagen var exportörer 
199363. Även här visade sig dock andelen stiga med företagsstorleken genom fem 
storleksklasser. Exportörernas genomsnittliga utlandsförsäljning varierade mellan 26-
44% (från de minsta till de största företagen). Den genomsnittliga exporten för samt
liga företag var i Sveriges fall 20%64. En dansk studie (Danmark ingick inte i ovan) 
gav lägre nivåer men liknande samband mellan storlek och export85. 

Internationella direktinvesteringar. 
De internationella direktinvesteringarna (ofta behandlade genom den engelska för
kortningen FDI) är visserligen små i jämförelse med värdet av handeln, men den ge
nomsnittliga årliga ökningen på 27% 1986-1990 och 12% 1991-1996 var klart högre 
än ökningstakten för världshandeln66. Liksom vad gäller handeln domineras investe
ringsflödet av de rikaste länderna. Detta gäller särskilt utflödet. Under perioden 1987-
1992 uppgick investeringar från OECD-länderna till 1,11% av BNP medan de in-
åtriktade motsvarade 0,82%67. EU 12 som helhet hade också ett nettoutflöde, där 
andelarna (ut 1,55%; in 1,16%) indikerar att investeringarna är av större betydelse 
för EU än för genomsnittet av övriga OECD-länder. Bakom EU:s genomsnitt döljer 
sig emellertid mycket stora skillnader mellan de rikare och fattigare medlemmarna68. 

Världens riktigt fattiga länder befinner sig dock i en helt annan situation. Investe
ringsflödet till de s.k. LDC (least developed countries) är mycket litet och består hu
vudsakligen av bistånd69. Det enda icke OECD-landet bland världens tio största 
mottagare av investeringskapital (FDI) åren 1985-1995 var Kina, på fjärde plats efter 
USA, Storbritannien och Frankrike70. Nio av EU:s 14 nuvarande medlemmar (Belgien 
och Luxemburg räknade som en) fanns bland de 20 största mottagarna, med Sveri
ge som 12:e land71. Den europeiska centraliteten blir minst lika markerad om inflödet 

61 SCB, februari 1996(a), sid 1 och tabell 3. 
62 SCB, februari 1996(a), tabell 4. 
63 ENSR 1997 resp. Boter & Holmquist 1996, tabell 4. Datamaterialet innehöll 1758 företag. 
64 Boter & Holmquist 1996, tabell 3 och not 3. 
65 Erhvervsfremme Styrelsen 1996, s13-15. 
66 Världens FDI uppskattades till 347 Mdr USD 1996 (WTO 1996(b) och UNCTAD 1996(c) för definitio
ner och översiktliga behandlingar). Förändringarna beräknade på utflöden (UNCTAD 1997, s4). 
67 Inom OECD avvek Japan genom ett inflöde som endast uppgick till 0,03% av BNP. USA var däremot 
nettomottagare (0,53 respektive 0,84%; Hoeller & Louppe 1994, s44). 
68 Hoeller & Louppe 1994, s44. 
69 1988-1994 var 98% av det finansiella flödet (netto) till denna kategori stater bistånd (UNCTAD 
1996(b)). 
70 WTO 1996(b), tabell 1. 
71 Uppgifterna om investeringar är sannolikt betydligt osäkrare än handelsstatistiken. Bl.a varierar defi
nitionerna av FDI mellan länder. 

127 



DEN EUROPEISKA INTEGRATIONSPROCESSEN 

beräknas per capita - med Sverige som den fjärde största mottagaren av utländskt 
investeringskapital72. 

Som uppgifterna har indikerat är handels- och investeringsmönstren likartade och till 
stor del kompletterande73. Sambandet belyses än tydligare när det totala beståndet 
av utlandsinvesteringar, uppskattat till ca 3.200 Mdr USD 1996, tas i beaktande. Som 
tidigare angivits har försäljningen från (dessa) utlandsägda bolag beräknats översti
ga världshandeln74. Även här visas Europas centralitet genom att 50% av de ca 
44.500 multinationella företag som anges i UNCTAD:s statistik hade sitt säte inom 
EU75. 

Investeringsflöden kan uppvisa betydligt större fluktuationer än handelsflöden och 
skulle bl.a. därför kunna användas som indikation på förväntningar och förberedelser 
i samband med den inre marknadens förverkligande. Investeringsdata är dock rela
tivt osäkra och enstaka större företagsuppköp ger stora utslag. I det följande visas 
emellertid tillgängliga data på direktinvesteringsflöden från och till Sverige under pe
rioden 1982 till 1997 (utflöden anges med negativa tal). Det första diagrammet visar 
bl.a. de mycket stora utflöden som skedde under 80-talets sista år, fram till lågkon
junkturen och kronfallet. Den överväldigande andelen av dessa investeringar skedde 
inom EG 12 (markerat genom den mörkaste ytan) och passar väl i tiden för förbere
delser inför "Europas enhetliga marknad". Som synes är investeringarna utanför 
OECD-länderna relativt försumbara i detta sammanhang. 

Figur 6-6: Svenska direktinvesteringar i utlandet 1982-1997 (Mkr)76. 

• EG 12 
• USA/Kanada 

• Övriga Västeuropa 
•Övriga världen 

I nästa figur visas de utländska direktinvesteringarna i Sverige för samma period. 
Här är tidsmönstret delvis annorlunda: En första topp inträffade 1991, när utflödena 
var på väg nedåt, medan de senare topparna, 1995 och 1997, sammanfaller med 
utflödestoppar. Båda figurerna visar även att investeringsflödena 1995 och 1997 i 
mycket hög grad gäller Nordamerika (USA)77. 

72 WTO 1996(b). 
73 Dunning 1993, s291; Strandeil 1997(a), s47; WTO 1996(a). 
74 UNCTAD 1997. 
75 Endast 30 företag var baserade i Afrika (UNCTAD 1997, s6). 
76 Källa Riksbanken. Återinvesterade vinster ej medräknade. 
77 Se även Strandell 1997(b) och Braunerhjelm & Oxelheim 1994. 
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Figur 6-7: Utländska direktinvesteringar i Sverige 1982-1997 (Mkr)7 
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I den tredje och sista figuren kan investeringsflöden mellan Sverige och EG 12 
särgranskas för perioden 1982-1997. Flöden i båda riktningarna visas och de svens
ka investeringarna (d.v.s. utflöden) anges i diagrammets undre del. Ett växande 
nettoutflöde under andra hälften av 80-talet, visat genom den streckade linjen mellan 
de två övriga, följdes av en relativ balans 1991 till 1995 och två år med nettoinflöde 
från EG 12 1996-1997. 

Figur 6-8: Direktinvesteringsflöde mellan Sverige och EG 12 1982-199779. 
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C. FRAN ÅTGÄRDER TILL EFFEKTER. 
En problematisering av integrationsprocessen. 
I och med genomgångarna av teori bakom internationellt ekonomiskt utbyte, den in
stitutionella utvecklingen samt faktiskt ekonomiskt utbyte har nödvändiga delar för 
förståelsen av den europeiska integrationen klarats av. Innan integrationsåtgärderna 

78 Källa Riksbanken. Återinvesterade vinster ej medräknade. 
79 Källa Riksbanken. Återinvesterade vinster ej medräknade. 
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inom inre marknadsprojektet beskrivs kommer den studerade processen och dess 
betydelse för (faktisk) integration att problematiseras. 

Inledningen av kapitlet bör ha visat att en förståelse av integrationsprocessen som 
inbäddad i ett mer komplext sammanhang är av största betydelse. I mycket överens
stämmande med den beskrivning som gavs spelar i många betraktelser av den väst
europeiska integrationen efter andra världskriget mänskliga aktörer och ageranden 
huvudrollerna i en medvetet styrd process80. Initiativ av enskilda individer (som 
Marshall, Churchill och Monnet) förs fram tillsammans med institutionella arrange
mang baserade på avsiktliga överenskommelser mellan regeringar (som OEEC eller 
EKSG). 

En sådan beskrivning måste kompletteras från två håll. För det första påverkas integ
ration av faktorer som inte styrs direkt av människor i processen. Hit hör geografins, 
historiens, kulturernas och teknologins betydelse för vilken sammanfogning som är 
möjlig samt när, hur och mellan vilka territorier den kan ske. För det andra är age
randen som vare sig syftar till något åtskiljande eller sammanlänkande av exempel
vis sektorer eller territorier helt avgörande för processen. Utan enskilda handlingar 
(av individer, grupper eller organisationer) som kanske hellre kan förklaras av ege-
nintresse skulle ingen ekonomisk integration av betydelse kunna uppnås. En analogi 
kan göras till arbetsfördelning, välfärd och Adam Smiths "osynliga hand": 

"...genom att styra sin verksamhet i en sådan riktning att värdet av dess produk
tion skall bli så högt som möjligt, syftar han bara til l sin egen vinning, och han 
leds i detta, liksom i många andra fall, av en osynlig hand till att främja ett ända
mål som inte har haft någon del i hans syfte."81 

Observera passusen "liksom i många andra fall". Sådana handlingar är väsentliga 
inslag i en integrationsprocess och kan gälla resande, migration, affärsöverenskom
melser, utveckling av teknologi m.m. Den politiskt inducerade integrationsprocessen 
kan ses som ett motsvarande egenintresse på statsnivå. 

En fråga av särskild vikt i detta arbete gäller distinktionen mellan å ena sidan politis
ka initiativ och beslut (vilka leder till förändrade förutsättningar för företag) och å and
ra sidan förändringar i ekonomiska aktörers beteende. Dessa skeenden äger rum på 
två olika plan varför formell integration inte är identiskt med faktisk ekonomisk integ
ration. Det är bl.a. något om vägen mellan formell och faktisk integration som be
handlas i detta avsnitt. 

Även med denna studies ekonomiska perspektiv är det europeiska integrationspro
jektet i allra högsta grad även politiskt. Till den inte alltid så självklara ekonomiska 
rationaliteten måste därför även hänsyn tas till politiska processers rationalitet. För 
en förståelse av integrationens förutsättningar, genomförande och konsekvenser kan 
en beskrivning av integrationsprocessen som rymmande initierande, implementeran-
de och förverkligande faser vara tillämplig. 

Initierande, implementerande och förverkligande faser. 

I den mån en rationell analys låter sig göras kan ett initierande av handlingar med 
integrerande konsekvenser ske utifrån politiska ambitioner eller vara en del av en

80 Vilket inte endast är vanligt i historiska betraktelser utan även i hur vi betraktar nutiden. 
81 Smith 1994/1776, bok IV, kapitel II, punkt 9. 
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skilda individers, företags eller andra organisationers ageranden82. Fokus är här på 
integration sprungen ur medvetna politiska strävanden och beslut inom ramarna för 
EG/EU; avsiktlig integration studeras och det funktionella i processen betonas83. En 
avgränsning har gjorts till en av EG och ekonomisk teori definierad gemensam 
marknad. 

Ett rationellt initierande kan sägas utgå från en av beslutsfattare upplevd eller hör
sammad diskrepans mellan ett faktiskt och ett önskat tillstånd84. I detta perspektiv 
startade den betraktade integrationsprocessen mycket som en reaktion på krigen i 
Europa. Målen var fred och välstånd, medlet var integration. Under senare år har det 
önskade tillståndet i huvudsak handlat om att öka dynamiken och tillväxten i Europa 
genom att ytterligare integrera de olika nationella marknaderna, d.v.s. att fullfölja det 
i (E)EG-fördraget stadgade, samt att driva samarbetet längre mot en europeisk uni
on; ett mål som tog vid då förverkligandet av den inre marknaden närmade sig. 

Implementerandet av integrationsmålen gäller bl.a. nya juridiska ramar för ekonomisk 
verksamhet, tillskapandet av institutioner för utveckling och styrning av integrationen 
samt upprättandet av procedurer för samordning och harmonisering av ekonomisk 
politik och ekonomiska strukturer. Till de mest betydande inslagen i den långa och 
omfattande ekonomiska integrationsprocessen hör EG-fördraget, EG-kommissio-
nens vitbok om den inre marknadens förverkligande och det närmande mellan EG 
och EFTA som resulterade i EES-avtalet. Till detta kommer en lång rad direktiv, för
ordningar, program m.m. 

Ambitionen att överbrygga skillnader mellan det faktiska och det önskvärda leder 
dock inte automatiskt till implementering. Fysiska och ekonomiska förutsättningar, 
teorier om möjliga och bästa vägar samt styrkan i resurskonkurrerande eller på annat 
sätt konflikterande mål inverkar på de slutliga målformuleringarna som kan sägas 
vara porten till implementeringsprocessen. Sådana samband och kedjor av samband 
låg bakom EEG-avtalets lagtext och skapandet av institutioner, men ligger även bak
om varje större steg som tas (eller som inte tas). Konflikterna finns dessutom både 
på förhandlingsnivå (över- och mellanstatlig) och på implementerings- och tillämp
ningsnivå (i stor utsträckning nationella administrationer). Till det senare kan läggas 
att tillämpning och övervakning till övervägande del är medlemsstaternas egna an
svar och att gemenskapen i de flesta fall ej har sanktioner att tillgå (konkurrenspoli
tiken är ett viktigt undantag). Homogenisering på denna nivå försvåras av institutio
nella skillnader mellan medlemsstaterna85. 

Över till integrationens förverkligande fas är det ofta vanskligt att avgöra huruvida 
eller när verklig integration uppkommer86. Åtgärder som planeras och beslutas inom 
EU:s ramar innebär i stor utsträckning endast potentiell ekonomisk integration samt 

82 Maktelitens egenintresse, vilket bl.a. skulle kunna studeras genom den s.k. public choice-skolan, är 
ett viktigt men försummat område för analys (Lundgren 1994). 
03 Någon tolkning av avsikter görs dock ej; utgångspunkten är den faktiska reglering och avreglering 
som beslutas. 
84 De avtal, beslut o.dyl. som arbetet utgår från h ar rationella motiv och ingår i rationellt motiverade 
strukturer. Detta innebär emellertid inte att allt agerande som berör integrationen är rationellt, kanske ej 
ens tillskapandet av de rationellt motiverade strukturerna och besluten. Här görs dock en (kritisk) ana
lys av IM som en rationell process. 
85 Buigues & Sheehy 1998/1995, 245-247. 
86 D.v.s. när man vill relatera uttryck av integration till specifika orsaker. 
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potentiella förändringar i ekonomiska aktörers beteende, varför välfärdseffekter drö
jer eller uteblir. Med ett politiskt eller juridiskt perspektiv kan ett institutionellt arran
gemang (som EU eller IM) i sig självt ses som integration, medan det med ett eko
nomiskt perspektiv i huvudsak ger förändrade förutsättningar för olika aktörer Med 
detta arbetes perspektiv var den inre marknaden (givetvis) inte förverkligad den 1/1 
1993; detta upphaussade datum var inte mycket mer intressant än flera andra. Även 
tidpunkterna för Sveriges anslutning till den inre marknaden respektive den Europe
iska unionen ska ses som punkter inbäddade i en process. Vid vissa tillfällen sker 
dock större förändringar i en process, och 1/1 1994, då den svenska marknaden blev 
en del av den inre marknaden som strukturellt arrangemang, är därför ändå ett da
tum av särskild vikt. 

För att potentiella ekonomiska effekter ska realiseras kräver emellertid flertalet integ
rationsåtgärder inom inre marknadsprojektet materialiserande ageranden. Även om 
denna studie utgår från den inre marknaden som ett institutionellt arrangemang är 
det faktisk ekonomisk integration på lägre nivåer som är av primärt intresse. Det kan 
därför vara av värde att definiera två typer av effekter: Sådana som inträder 
(omedelbart) i och med att integrationsåtgärder genomförs samt effekter för vilka det 
krävs att marknadsaktörer handlar för att de ska uppnås87. Exempel av det förra sla
get är att företag gör besparingar när enhetliga standarder eller förenklade gräns-
eller certifieringsprocedurer införs för produktområden där handel i utgångsläget be
drivs. Likaledes minskar borttagna statsstöd direkt intäkterna (eller ökar kostnader
na) för berörda företag. 

Att en åtgärd på detta vis har omedelbara konsekvenser innebär dock inte nödvän
digtvis att de eftersträvade integrationseffekterna uppkommer, eller att de uppkom
mer direkt. Åtgärder för att underlätta export och import behöver inte medföra att en 
handelsökning verkligen sker eftersom uppskattade svårigheter fortfarande kan be
traktas som alltför stora eller fördelarna som alltför små. En förenklad reglering kan 
stanna som ökade vinster i oförändrat nationella företagssektorer, utan större pris-
eller handelseffekter (ett sådant scenario kan motsvara ett övergångstillstånd - innan 
en anpassning mot ökad konkurrens och lägre priser eventuellt sker). För att konkur
rensen ska öka i en sektor, genom ökat inhemskt företagande, import eller etable-
ringar av utländska företag, räcker inte åtgärder som harmoniserade produktföre
skrifter, etableringsfrihet, infrastruktursatsningar eller fria kapitalrörelser. Det krävs 
även att ekonomiska agenter förändrar sina beteenden, exempelvis att nya aktörer 
finner marknaden intressant och väljer att träda in på scenen88. 

Integrationsprocessens struktur. 
Det redovisade sättet att betrakta integrationsprocessen ska ses som en illustration 
av dess komplexitet, där de olika nivåerna, och de olika steg där resultaten kan av
göras, är av stor betydelse för förståelse av processen. Resonemanget kring den 
huvudsakligen politiska, juridiska och administrativa (och slutligen ekonomiska) pro
cessen sammanfattas i figur 6-9. Av värderingar, idéer om önskade tillstånd, synen 
på möjligheter, resurser m.m. tar en ambition form vilken artikuleras i mål. Här är till
skapandet av en gemensam marknad för varor och tjänster det primära målet. 

87 Det finns givetvis även effekter med otydliga eller samverkande orsaker. 
88 Buigues & Sheehy 1998/1995, s248. 
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De institutionella medlen för detta har organisatoriska och juridiska sidor, d.v.s. be
slutsstrukturer och regelverk. I beslutsstrukturen är rådet (som beslutsfattare), kom
missionen (som pådrivare) och domstolen (som uttolkare) de främsta aktörerna me
dan regelverket kan indelas i primärrätt (fördrag samt anslutningsakter) samt sekun
därrätt (beslut och åtgärder som kompletterar, preciserar eller utvidgar EG-rätten)89. 
Rättsakter av båda dessa former kan vara direkt tillämpbara i nationella domstolar. 
Vad gäller fördraget beskriver Evans EG-rättens status på följande sätt90: 

"...where a provision of the Treaty is sufficiently clear and precise for judicial ap
plication and establishes an unconditional obligation, the obligation is complete 
and legally perfect and its implementation is not dependent on measures being 
subsequently taken by Community institutions or Member States.. 

Därav följer att nationella domstolar och myndigheter måste tillämpa EG-rätten di
rekt, d.v.s. utan att den först implementerats i svensk rättsordning91. Exempel från 
fördraget på sådan lag är förbudet mot kvantitativa importrestriktioner (art. 28 EG) 
och förbudet mot konkurrenshämmande avtal (art. 81.1 EG)92. Vid konflikt med na
tionell lag har EG-rätten företräde93. Då primärrätten inte är direkt tillämplig produce
rar institutionerna (främst rådet) olika typer av rättsliga instrument på basis av primär
rätten. Då de instrument som skapas av rådet inte är direkt tillämpliga i nationella 
domstolar måste implementerande beslut även ske på nationell nivå. 

Av gemenskapens beslutsfattande är tre former, i enlighet med fördragets artikel 249 
(tidigare art. 189), av intresse här. Förordningar är fullständigt bindande och direkt 
tillämpliga i alla medlemsstater. För att tydliggöra EG-rättens företräde får inte för
ordningar införlivas i nationell rätt94. Även direktiv är bindande men kräver normalt 
implementerande åtgärder i respektive medlemsstat. Dessa kan väljas efter vad som 
anses lämpligt med avseende på nationella rättssystem och administrativa struktu
rer. I Sverige kan bestämmelser i direktiv fördelas på lagar, förordningar och före
skrifter95. Medan EU:s direktiv vanligtvis anknyter till en produktkategori eller liknande 
baseras den svenska tillsynen på skyddsintressen. Detta gör att ett direktiv kan falla 
inom en mängd myndigheters områden. Hettne exemplifierar med det s.k. maskindi
rektivet (89/392/EEG) vilket bl.a. berör Arbetarskyddsstyrelsen, Vägverket, Elsäker-
hetsverket, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Konsumentverket, Socialstyrel
sen, Sjöfartsverket och Strålskyddsinspektionen96. Detta svenska system med relativt 
självständiga myndigheter tillhör inte det vanliga inom EU/EES. 

89 Se Allgårdh & Norberg 1995, s92-93. 1989 upprättades till stöd för domstolen en förstainstansrätt 
som bl.a. handlägger konkurrensärenden. 
90 1994, s102. 
91 Genom målen 26/62 1963 "Van Gend en Loos" och 6/64 1964 "Flaminio Costa mot ENEL" definiera
de domstolen EG-rättens överstatliga status. 
92 Tidigare art. 3 0 resp. 85. 
93 Se ovan nämnda mål (26/62 1963 och 6/64 1964) samt Allgårdh & Norberg 1 995, s118-123. För 
resonemang kring nationell självständighet kontra internationellt beroende, se Baldwin 1994 och Lund
berg 1994. 
94 EU-medlemskapet innebar att vissa till svensk lagstiftning genom EES-avtalet inkorporerade b e
stämmelser upphävdes (Fritz & Hettne 1994, s109). 
95 Se regeringsformens 8:e kapitel (SFS 1985:866). 
96 Hettne 1994, s77. 
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Den tredje typen av gemenskapsreglering, beslut, är fullständigt bindande för de som 
beslutet är riktat till. Detta kan vara en medlemsstat, en juridisk person eller indivi
der97. Ytterligare en form av gemenskapsaktivitet av intresse här är program, inte 
minst de olika initiativen inom strukturfonderna. I flera av dessa är mindre företag 
prioriterade och ett av initiativen gäller specifikt små och medelstora företag, där 
målet är att särskilt ge stöd till företag i eftersatta regioner "...à s'adapter au marché 
unique et vise à leur permettre d'acquérir une compétitivité sur le plan internatio
nal.'68 

I följande figur illustreras processens delar och (därmed) integrationseffekters upp
komst. Liksom i texten har processen delats in i initierande, implementerande re
spektive förverkligande komponenter och skeden. Vid sidan av de processinterna 
komponenterna listas några av de faktorer utanför modellen som är avgörande för 
integrationens styrka i relation till andra mål och processer". Dessa två rutor (t.h. i 
figuren) ska för det första betona att processen som sådan och de strukturer som 
verkar i den är beroende av de förutsättningar som ges (exempelvis politisk avspän
ning, tillräcklig politisk enighet mellan staterna och gynnsamma ekonomiska förut
sättningar för integration). För det andra är också utfallet av processen, även om för
utsättningarna för integrationsprojektet som sådant är fördelaktiga, beroende av 
med- och motverkande faktorer. Åtgärder som lyckas politiskt, juridiskt och administ
rativt leder således inte nödvändigtvis till ekonomisk integration och materialiserade 
effekter. 

Figur 6-9: Integrationsprocessens struktur 
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97 Mathijsen 1990, s115. 
98 "Initiative PME" (94/C 180/03), i Commission européenne 1994, s91. Se även Europeiska kommis
sionen 1998(b), S42-44. 
991 verkligheten är det givetvis ofta svårt att skilja ut orsak och verkan, olika processkeden eller pro
cessinterna respektive externa faktorer. 
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I kapitel ett definierades ekonomisk integration som det gradvisa awecklandet av 
ekonomiska gränser mellan stater. Figuren som helhet illustrerar denna process, 
men som figurens undre del visar kan integrationens förverkligande betraktas på två 
huvudnivåer. Den ena och i figurens termer lägsta nivån gäller materialiserade ef
fekter (exempelvis ökad handel), vilket ofta inbegriper företags ageranden. Den and
ra nivån, dem formella integrationen, är strukturell och kan sägas gälla potentiell in
tegration. Här finns förändringar i företags förutsättningar, oavsett om förändringar i 
agerande har ägt rum. Detta gäller exempelvis integrationsåtgärder som möjliggör 
verksamhet i större skala eller ökad konkurrens. Den lägsta nivån, företags ageran
den som svar på integrationsåtgärder eller effekter, har studerats empiriskt i detta 
arbete medan den strukturella nivån studeras både teoretiskt och empiriskt. 

En komplicerad och komplex process. 

En av verklighetens avvikelser från den skisserade processen gäller sekvensen. 
Även om det som nedtecknas i officiella dokument vanligtvis antyder en förnuftsmäs-
sig följd från problemidentifiering via en rationell utvärderingsfas till steg för förverkli
gande torde processens steg i många fall se helt annorlunda ut100. Säkerligen skulle 
perspektiv som Lindbloms "muddling through", makt och organisationsteorins s.k. 
soptunnemodell med framgång kunna appliceras på dessa processer. 

Vid en ytlig betraktelse av processen kan det också tyckas som att de olika rollerna 
är relativt klara och uppdelade under olika skeden: Initiativen och besluten på politisk 
nivå (som dessutom är över- eller mellanstatlig) resulterar i olika lagar och förord
ningar med juridisk och administrativ innebörd (till stora delar på nationell nivå) var
efter slutligen företag och konsumenter (på bransch-, sektors- eller lokal nivå) har att 
agera efter detta. Denna bild ger en betydelsefull del av sanningen, men aktörsgrup
per spelar roller även i andra skeden än de skisserade. Företag är exempelvis in
blandade i förberedelserna inför beslut om produktföreskrifter, både som påtryckare 
utanför den traditionella demokratiska processen och i den officiella processen101. 

Ett annat mycket betydelsefullt exempel är den realpolitiska hanteringen av de 
(politiskt tillkomna) juridiska spelreglerna. Även med ett ekonomiskt perspektiv är den 
Europeiska unionen såväl en mycket politisk som en mycket juridisk företeelse. Poli
tiken slutar heller inte alltid där juridiken tar vid, vilket gör att politiken spelar roll även 
på den lägsta nivån i processen enligt figur 6-9. Ett exempel på detta med Sverige 
inblandat är hur man undvek frågan om alkoholmonopolen såväl inför EES-avtalet 
som under inträdesprocessen till EU (förhandlingarna + folkomröstningskampan
jen)102. Av politiska skäl tog varken regeringen eller kommissionen tag i frågan utan 
en enskild person prövade den svenska lagstiftningen gentemot fördraget103. Ett lik

100 Vissa samband (i figurens mitt) dock juridiskt nödvändiga. 
101 Greenwood rn.fl. (1992) behandlar hur organiserade intressen p åverkar den europeiska integratio
nen (med industrin i fokus). 
102 Till EES-avtalet, som stipulerar samma förutsättningar som EU-medlemskapet, bifogades end ast 
denna deklaration: "Without prejudice to the obligation s arising under the Agreement , Finland, Iceland, 
Norway and Sweden recall that their alcohol monopolies are based on important health and social 
policy considerations. " (Utrikesdepartementets handelsavdelning 1992(c), s976). 
103 Se EG-domstolens Mål C 189/95 "Franzén". Domstolen fann 2 3/10 1997 att detaljhandelsmonopo
lets tillståndssystem och avgifter inte var proportionerliga och därför stred mot art. 28 och 30 
(dåvarende art. 30 resp. 36; domskäl 76-77; EES-avtalets art. 11 resp. 13). Däremot fann domstolen 
att monopolet var kompatibelt med art. 31 (dåvarande art. 37 EG och art. 16 EES). 
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nande och än mer betydande exempel är den politiska behandlingen av EMU-frågan 
(vilken berördes i kapitel 1). Fler exempel på politiska ageranden som fortsätter att 
vara avgörande sedan juridiskt bindande ramar har tillskapats skulle kunna ges. 
Konkurrenspolitiken, och den administrativt politiska behandlingen som kommissio
nens arbete utgör, är särskilt intressant och berörs i ett följande avsnitt. Detta till trots 
går detta arbete ut ifrån de juridiska ramarna utan större spekulationer om framtida 
realpolitisk hantering och administrativ tolkning av dessa. 

D. INTEGRATIONSATGÄRDER. 
Sveriges ekonomi är mycket internationell och, som bl.a. redovisningen i avsnitt 6B 
visade, framför allt väl integrerad med länder i närområdet. Med dessa delar vi 
mycket av historia och kultur, har närliggande språk m.m. Även om en liknande be
skrivning kan göras för flertalet av EU:s nuvarande medlemsstater finns skillnader 
mellan staterna/marknaderna som kan beskrivas som konkurrenshinder, och man 
kan hävda att vinster finns att hämta om ekonomierna närmar sig varandra ytterliga
re104. Likheten och närheten är i sig också drivkrafter till ytterligare utbyten och integ
ration, och de ger även förutsättningar till att integration ska lyckas. 

Valet av förnuftsmässigt grundade åtgärder för ytterligare integration styrs i princip 
av (a) de mål som önskas uppnås, (b) hinder som faktiskt existerar samt (c) ekono
miska och politiska bedömningar av möjligheten att utföra olika åtgärder och (d) dito 
bedömningar av effektiviteten i olika åtgärder. I detta avsnitt behandlas den inre 
marknaden som juridiskt institutionell struktur och därigenom i huvudsak a och b 
ovan. Punkterna c och d berörs indirekt genom en redovisning av valda åtgärder. 
Bedömningar av såväl insatser som utfall kan givetvis vara föremål för debatt och 
konflikt. 

Den europeiska integrationens mål och principer. 
Då ekonomiska konsekvenser av den inre marknaden behandlas är EEG-fördraget 
den självklara startpunkten. Tillskapandet av en gemensam marknad utgår från ge
menskapens övergripande mål, som "...economic and social progress...", i fördragets 
ingress. Här uttalas även flera icke-ekonomiska målsättningar, men det var en i hög
sta grad ekonomisk gemenskap som 1957 fick sin avtalsmässiga kärna105. Målen 
förtydligades och de huvudsakliga medlen angavs i avtalstextens artikel 2, från vilken 
återstoden av artiklarna kunde härledas106. I EG-fördragets lydelse har artikel 2 ut
vidgats och omformulerats något. Främst gäller det att gemenskapen även skall ha 
till uppgift att upprätta en ekonomisk och monetär union. Målen uttrycks som att 
främja: 

"...en harmonisk, väl avvägd och hållbar utveckling av näringslivet inom gemen
skapen som helhet, en hög nivå i fråga om sysselsättning och socialt skydd, jäm

104 Skillnaderna mellan många av de väst- och nordeuropeiska länderna är dock relativt små. Ett bely
sande exempel ges i Working Group on Economic Cooperation of the Barents Euro-Arctic Council 
(1998, s49 och 57) där mycket stora skillnader redovisas mellan å ena sidan de nordiska gränserna 
och å den andra sidan hindren mot utbyten mellan Norden och Ryssland. 
105 Se exempelvis Mine 1992 eller European Commission/London Economics 1997, s24-25. 
106 Även om den gemensamma marknaden i grunden betecknas som ett medel kommer den i fortsätt
ningen i huvudsak att behandlas som ett mål (vilket beror på skillnaden mellan EG-gru ndarnas sam
hällsekonomiska och mitt företagsstrategiska perspektiv). 
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ställdhet mellan kvinnor och män, en hållbar och icke-inflatorisk tillväxt, en hög 
grad av konkurrenskraft och ekonomisk konvergens, en hög nivå i fråga om miljö
skydd och förbättring av miljöns kvalitet, en höjning av levnadsstandarden och 
livskvaliteten samt ekonomisk och social sammanhållning och solidaritet mellan 
medlemsstaterna. " 

Avtalet reglerar uttryckligt vad Tinbergen benämnde negativ integration men ger i 
huvudsak principer för positiv integration107. I detta avseende är EG-avtalet ett ram
avtal; det anger mål som kräver implementerande beslut för att kunna realiseras. 
Följaktligen kan även en huvuddel av avtalets åtgärder för realiserandet av den ge
mensamma marknaden placeras i den första kategorin, vilken gäller förbud mot vissa 
typer av aktiviteter eller borttaganden av restriktioner mot aktiviteter108. Den integra
tion som eftersträvas preciseras och utvecklas genom sekundärrätt baserad på för
draget, och därutöver öppnar artikel 308 för åtgärder som ej motsvaras av fördrags
text om sådana åtgärder skulle visa sig nödvändiga för den gemensamma markna
dens funktion109. 

Utöver vissa skillnader i substans avviker EG-rätten från 'vanliga' bi- eller multilate
rala avtal på två väsentliga punkter. Dels innebär ett gemensamt beslutsfattande (där 
enhällighet ej krävs) att de konflikter och det harmoniseringsbehov som utgår från 
existensen av nationella strukturer minskas, dels innehåller den inre marknaden in
stitutioner och procedurer som kan motverka vissa avtalsbrott. Brott mot internatio
nella avtal följs annars vanligtvis av mycket långsamma rättsskipningsprocedurer 
eller inga alls, och handelstvister resulterar ofta i att den drabbade parten svarar med 
egna protektionistiska åtgärder110. Bristfälliga tvistlösningsmekanismer reducerar gi
vetvis värdet av handelsavtal. På det globala planet förstärktes dock GATT som ett 
resultat av Uruguayrundan, dels genom en tvistlösningsmekanism, dels genom den 
institutionella förändringen som i praktiken innebar att sekretariatet fick en organisa
tions status (d.v.s. världshandelsorganisationen, WTO)111. 

Former för reglering och avreqlerina. 

För att uppnå integrerade och effektivt fungerande marknader inom EU/EES gör be
slutande och implementerande institutioner/aktörer i princip fyra typer av drag. För 
områden där (nationell) reglering i utgångsläget finns tas vissa särskilda regler, eko
nomiska pålagor eller andra hinder bort om det anses nödvändigt för marknadens 
funktion och om det ej finns synnerliga skäl mot detta som kan åberopas. I många 
fall tillskapas dessutom gemensamma regler, procedurer, avgiftsnivåer etc. Dessa 
drag utgör negativa respektive positiva åtgärder. I det förra fallet har primärrätten 

107 Tinbergen 1965, s77f. 
108 Se Quitzow 1995, s45. 
109 Tidigare art. 235. Artikeln har bl.a. använts för att ge skydd till im materiella tillgångar, vilka inte be
rörs av EG-fördraget (Allgårdh & Norberg 1995, s309). 
110 Handelspolitiska hämndåtgärder kan t.o.m. kodifieras, som anti-dumpingregler (för W TO, se Kleen 
1996, S44-52. För EU, se Rådsförordning EEC/ 2423/88 (EGT nr L 209, 02.08.1988, s.1-17). För pro
blem i internationell rätt, se Akehurst 1987, s5f. 
111 Den stärkta statusen indikeras av a tt WTO efter endast 234 år hade mottagit sin 100:e tvist för be
handling medan GATT totalt behandla de ca 300 dispyter (WTO 1997(b), s1). För uppgifter om WTO 
och dess tillskapande, se GATT 1994(a och b ) samt http://www.wto.org/wto/legal/finalact.htm (1999. 
04.12). 
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varit avgörande medan omfattande sekundärrätt har tillskapats för att nå gemen
samma regler (främst direktiv och förordningar utfärdade av ministerrådet). 

Avregleringsstegen gäller i huvudsak diskriminerande nationella förhållanden, av 
typen subventioner eller annat stöd till inhemska industrier (för vilket artikel 87 EG är 
den huvudsakliga källan), införselhinder för utländska varor (art. 28 EG) och etable-
ringshinder för utländska varu- eller tjänsteproducenter (art. 43 och 49 EG). Även 
restriktioner mot kapital- och personrörelser mellan medlemsländer avskaffas och 
förbjuds (se exempelvis art. 56 och 39 EG) Avregleringen inom dessa två områden 
var dock ej särskilt långtgående i EEG-fördraget112. 

Positiv integration behöver ej medföra en avreglering i strikt mening utan innebär att 
man inför gemensamma bestämmelser för exempelvis en varas tekniska utformning, 
konsumenters säkerhet eller tillåtna mängder av miljöfarliga ämnen. Denna samreg
lering kan vara mer eller mindre omfattande än tidigare nationell reglering, men den 
har för produktrörlighet fördelen att ett regelverk ersätter ett flertal nationella113. Däri
genom skapas förutsättningar för en mer höggradigt integrerad marknad. Ett speciellt 
fall av harmonisering är då principen om ömsesidigt erkännande tillämpas. Denna 
metod gäller i princip då tillräckliga skäl ej anses föreligga för att EG/EU skall besluta 
om gemensamma regler och behandlas senare i kapitlet. En mängd ny reglering till
skapas dessutom under gemenskapens kontroll; bl.a. i och med att medlemsstaterna 
har överfört ansvaret för, och rätten till, beslut som berör den inre marknaden till ge
menskapens institutioner. Allt arbete sker dock inte inom gemenskapen. En stor del 
av arbetet för utformande av produktregler utförs exempelvis av nationella experter 
och branschorgan samt av europeiska standardiseringsorgan. 

En gemensam marknad. 
För att uppnå en gemensam marknad betraktas allmänt upprättandet av en tullunion 
som ett nödvändigt steg114. Denna syn anammades även av de avtalsslutande par
terna, vilket kan förstås av fördragets artikel 3, punkterna a och b: Inre tullar, kvanti
tativa restriktioner och "alla övriga åtgärder med motsvarande verkan" skulle elimine
ras varefter gemensamma externa tullar skulle upprättas och en gemensam han
delspolitik föras. På den gemensamma marknaden skall därefter fri rörlighet för va
ror, tjänster, kapital och människor råda med nationell likabehandling som grundläg
gande princip115. 

Att fria varurörelser är det första av gemenskapens politikområden som behandlas i 
EG-avtalet kan ses som en indikation på den vikt som varuhandeln har för med
lemsländerna och för hela EG/EU-samarbetet. För att uppnå en fri varucirkulation 

112 De artiklar som refereras i stycket hade tidigare nummer 92, 30, 52, 59, 73b resp. 48 EG. 
113 Observera att GATT (artikel XXIV) endast tillåter regional integration om arrangemange t innefattar 
ett borttagande av handelshinder på i huvudsak all handel mellan avtalsparterna och inte innebär en 
höjning av den genomsnittliga yttre nivån av handelshinder (GATT 1986; WTO 1998/1995). 
114 Se exempelvis Balassa 1962 (EES utgör dock ett undantag). Observera att behandlingen i första 
hand gäller varumarknader. 
115 De uppräknade "fyra friheterna" behandlas ibland som sex, då anställda separe ras från egna nä
ringsidkare och betalningar från kapital (se fördraget samt Mathijsen 1990, s126). Förbudet mot dis
kriminering på grundval av nationalitet anges i artikel 12 EG (tidigare art. 6; Se Quitzow 1995, s47f. 
eller Allgårdh & Norberg 1995, s101-102) och har en motsvarighet i GATT:s princip om "mest gynnade 
nation" (GATT 1986, artikel I). 
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måste avskaffandet av tullar och avgifter kompletteras med metoder för administra
tivt samarbete. Mathijsen nämner enhetlig tolkning, harmonisering av förtullnings-
regler samt förenklingar av kontroller och formaliteter som nödvändiga steg mot en 
fungerande tullunion116. Detta leder över till de, sedan tullunionens förverkligande, 
väsentligaste artiklarna för fria varuflöden: 28 (avseende importhinder, och därför 
den i praktiken mest relevanta) och 29 (exporthinder; tidigare art. 34). Dessa artiklar 
förbjuder kvantitativa restriktioner mellan medlemsstaterna samt alla motsvarande 
åtgärder117. I det vägledande rättsfallet "Dassonville" fastställde domstolen att förbu
det skulle täcka: 

"All trading rules enacted by M ember States which are capable of hindering, di
rectly or indirectly, actually or potentially, intra-Community trade"118 

Med "trading rules" menas "legislative rules and administrative provisions as well as 
administrative practices'*™. Domslutet i Dassonvillefallet kan fungera som exemplifie
ring: 

"The requirement of a Member State of a certificate of authenticity which is less 
easily obtainable by importers of an authentic product which has been put into free 
circulation in a regular manner in another Member State than by importers of the 
same product coming directly from the country of origin constitutes a measure ha
ving an effect equivalent to a quantitative restriction as prohibited by the Trea
ty."120 

Diskriminering behöver inte föreligga för att artikel 28 ska vara tillämplig men dom
stolen har visat att undantag kan medges om inhemska producenter påverkas likvär
digt121. I princip är dock åtgärder som kan försämra avsättningsmöjligheterna för pro
ducenter från andra EU-länder, och där offentliga organ är inblandade, otillåtna. Ett 
exempel på detta var en kampanj på Irland för att få konsumenterna att köpa in
hemska produkter122. Sålunda ska avtalet gälla även när import görs onödigt svår, 
och blotta existensen av ett potentiellt hinder mot gränsöverskridande handel är till
räckligt; ett faktiskt förhindrande av en aktuell transaktion behöver ej bevisas123. Vida
re har förbudet s.k. direkt effekt, vilket innebär att det kan åberopas av enskilda. 
Detta är fallet varje gång som "...a Community rule imposes an obligation upon a 
Member State, an Institution or a natural or legal person.,r]24 

116 1990, s130. 
117 Detta kan även betecknas icke-tariffära hinder (Quitzow 1995, s19). 
118 Mål 8/74 1974, domskäl 5. 
119 Kapteyn & Verloren van Themaat 1989, s377. Detta har en motsvarighet i GATT:s artikel Vlll(4) mot 
"fees, charges, formalities and requirements imposed by governmental authorities in connection with im
portation and exportation" (GATT 1986). 
120 Mål 8/74 1974, domens första punkt (målet gällde Belgiska krav på ursprungscertifikat för skotsk 
Whisky som parallellimporterades från Frankrike; se domskäl 3). Ett annat väsentligt rättsfall är "Cassis 
de Dijon" (120/78 1979). 
121 Se mål C 267-268/91 1993, "Keck och Mithouard", domskäl 16, samt Hettne 1994, s64-65 och 
Quitzow 1995, s116 och 122. 
122 Mål 249/81 1982, "Buy Irish", domskäl 26-30. 
123 Mathijsen 1990, s132. Under den ovan berörda irländska kampanjen hade t.o.m. marknadsandelen 
för de inhemskt producerade produkterna fallit (Mål 249/81 1982, domskäl 22). 
124 Mathijsen 1990, s113 och 307-310. Ibland används "direkt verkan" (Quitzow 1995, s20). "Direkt 
tillämplighet" betyder däremot att en regel direkt ska tillämpas i varje medlemsstat utan nationell imp-
lementering (Allgårdh & Norberg 1995, s111f.). 
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Quitzow bedömer att domstolens tolkning av artikel 28, även om den inte följer nå
gon klar linje, innebär "...ganska betydande inskränkningar i medlemsstaternas be
fogenheter att tillgodose nationella intressen när det kan få återverkningar på sam
handeln.'*26 Vissa grunder för undantag från fria varurörelser ges emellertid då en 
reglering i fråga kan visas falla under artikel 30 EG. Här uttrycks att förbuden mot 
kvantitativa restriktioner och åtgärder med liknande effekt ej ska hindra restriktioner 
för import, export eller transitering som grundas på hänsyn till: 

"...allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda 
människors och djurs hälsa och liv, att bevara växter, att skydda nationella skatter 
av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde eller att skydda industriell och 
kommersiell äganderätt."126 

Samma artikel understryker dock att frihandelsprincipen är grundläggande: 
"Sådana förbud eller restriktioner far dock inte utgöra ett medel för godtycklig 
diskriminering eller innefatta en förtäckt begränsning av handeln mellan med
lemsstaterna." 

Bevisbördan ligger på den stat som vill hävda undantaget och mycket långtgående 
krav ställs härvidlag. Quitzow skriver att kravet på nödvändighet (för att tillgodose det 
nationella skyddshänsyn som åberopas) exempelvis innebär "...att ett förbud mot 
handel med genmanipulerade läkemedel som införts mot bakgrund av moralisk
etiska överväganden inte kan berättigas genom att åberopa skydd för människors 
och djurs liv och hälsa."127 Det måste i ett sådant fall föras i bevis att en verklig fara 
föreligger. Vidare måste det, om artikel 30 används, råda en "proportionalitet" mellan 
de nationella åtgärderna och det ändamål som hävdas. Det innebär att den åtgärd, 
för att tillgodose det relevanta skyddsändamålet, som har den minsta handelshind-
rande effekten ska väljas128. 

Domstolens bedömning av enstaka fall kan ge en viss osäkerhet för ekonomiska 
aktörer129. Å andra sidan kan existensen av artikel 30 utgöra ett nödvändigt skydd för 
andra värden än de strikt ekonomiska. Framgångsrik positiv integration ska dock 
över tiden reducera betydelsen av denna artikel, allteftersom gemensamma reglers 
kvantitet och kvalitet ökar. Möjligheten till undantagen är i princip borta när rådet har 
antagit regler för ett visst produktområde: 

"L'existence d'une directive d'harmonisation ne permet pas aux Etats membres de 
se prévaloir de l'article 36 du Traité CE pour justifier des mesures restreignants les 
exportations."130 

Dörren öppnas dock något av artikel 95.4, vilken stadgar följande: 

125 1995, s196. 
126 Tidigare art. 36. Innehållet överensstämmer till sto ra delar med GATT:s artikel XX ("General Excep
tions", GATT 1986). 
127 1995, s237. 
128 Se mål 104/75 1976, "De Peijper", domskäl 17-18 (målet gällde parallellimport av läkemedel till 
Nederländerna); Se även Quitzow 1995, S240-244. 
129 Detta har erkänts av kommissionen (COM(85) 19 final, s5). 
130 Kommentar till mål C 5 /94 i European Commission 1996(c), s10 (observera att kommentaren syftar 
på nuvarande art. 30). Skyddshänsyn som de i artikel 30 uppräknade ska därefter tillgodoses genom 
innehållet i de relevanta förordningarna och direktiven. Se även Hettne 1994, s66 och Quitzow 1995, 
s245. 
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"Om en medlemsstat efter det att rådet eller kommissionen har beslutat om en 
harmoniseringsåtgärd anser det nödvändigt att behålla nationella bestämmelser 
som grundar sig på väsentliga behov enligt artikel 30 eller som avser miljö- eller 
arbetsmiljöskydd, skall den till kommissionen anmäla dessa bestämmelser samt 
skälen för att behålla dem."131 

Den sedan Amsterdamfördraget något omformulerade och betydligt mer detaljerade 
artikeln behandlar därefter bl.a. kommissionens bedömning av huruvida bestämmel
serna . .utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller innebär förtäckta handels-
hinder mellan medlemsstaterna samt huruvida de kommer att utgöra ett hinder för 
den inre marknadens funktion.1,132 

Även den tionde punkten i artikel 95 pekar på medlemsstaternas möjligheter att fort
farande, men provisoriskt, hävda "...en eller flera av de icke-ekonomiska grunder 
som anges i artikel 30". I detta fall genom att möjliggörande klausuler ska inkluderas 
i harmoniseringsåtgärder där det bedöms nödvändigt. Om det skyddsvärda som av
ses i artikel 30 är harmoniserat bör dock nationella myndigheters möjligheter vara 
uttömda. Detta har bl.a. fastslagits i en dom 23/5 1996 (se ovan) där domstolen även 
slog fast att det inte har någon betydelse om det saknas procedurer för övervakning 
och sanktionering av avsteg från skyddsnormerna i ett direktiv133. 

När gemensamma regler för produktion och marknadsföring av en produkt däremot 
inte är givna finns ytterligare en grund för undantag från förbudet i artikel 28. Denna 
grund är snarlik artikel 30 men utgår från fallet "Cassis de Dijon"134. Enligt denna 
doktrin kan undantag medges om de är nödvändiga för att tillgodose "tvingande hän
syn"135. Om sådana hänsyn, vilka måste gälla icke-ekonomiska allmänintressen, kan 
hävdas angavs i domen att "...it is for the Member States to regulate all matters rela
ting to the production and the marketing of [det behandlade produktområdet] on their 
own territory.'*36 

Konkurrens. 

En avgörande aspekt i marknadens funktion är konkurrensen, och redan i avtalets 
artikel 3 punkt g markeras att "en ordning som säkerställer att konkurrensen inom 
den inre marknaden inte snedvrids" måste skapas. Kommissionen har det övergri

131 Tidigare art 100a.4. Bestämmelsen tolkades för första gången i mål C 41/93 "Frankrike mot kom
missionen". Målet gällde ett förbud mot användning av en giftig kemikalie, men domen kom endast att 
beröra procedurfrågor. Se även Quitzow 1995, s340-345 och Allgårdh & Norberg 1995, s253-254. 
132 Art. 9 5.6 EG. 
133 Mål C 5/94, domskäl 1 8 och 19. Målet gällde det brittiska jordbruksminis teriets vägran att bevilja 
exportlicenser för levande djur ti ll Spanien, där man inte bed ömdes leva upp till ett dire ktiv om djurens 
behandling (domens grunder 3-7). 
134 Mål 120/78 1979. Quitzow (1995, s301) pekar dock på en begränsning i Cassisdomen, i det att 
skillnader mellan nationella regler och inte handelsrestriktioner behandlas ( se även S295-301). Enligt 
Mathijsen är en avgörande skillnad att undantagen i art. 30 alltid kommer att finnas medan tvingande 
hänsyn endast kan hävdas då inga gemensamma regler finnes (1990, s133). 
135 Hettne 1994, S67-69 och Quitzow 1995, S300-302. Tvingande hänsyn ha r erkänts i ett antal fall 
rörande hälsa, konsumentskydd, antiinflatoriska åtgärder, miljöskydd , skattemyndigheters verksamhet, 
rättvisa i kommersiella transaktioner samt "legitimate elements" i social och ekonomisk politik 
(Mathijsen 1990, s133). 
136 Mål 120/78 1979, domskäl 8.1 citatet skall stå "alcohol and alcoholic beverages Målet gällde tyska 
regler om en lägsta alkoholhalt för spritdrycker, vilken inte uppnåddes av en importerad fransk likö r (se 
domskäl 1-4). 
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pande ansvaret för att detta system fungerar, och dess officiella syn på konkurrens 
och vikten av konkurrenspolitik kan betecknas som klassisk: "...cartels and restrictive 
agreements would...deny the customer the full benefits of healthy, competitive 
markets which are generally a wider choice of goods and services available at the 
lowest possible prices'*37. Betoningen på konsumentintresset, som görs både i pri
märrätten och av domstolen138, är emellertid inte entydig. Exempel på hur producen
ter sätts i första rummet är bl.a. tillämpningen av antidumpingreglerna139 och jord
brukspolitiken140. 

Observera att gemenskapens lagstiftning, när ärendet ifråga bedöms ha en gemen
skapsdimension, har företräde vid konflikter med nationell lagstiftning. Detta gäller då 
konkurrensen inom den gemensamma marknaden påverkas, faktiskt eller potentiellt, 
och då det s.k. samhandelskriteriet uppfylls: Utifrån "objektiva faktorer" ska det "vara 
möjligt att med en tillräcklig grad av sannolikhet förutse att förfarandet direkt eller 
indirekt, faktiskt eller potentiellt påverkar handeln mellan medlemsstaterna,r141. Om 
det inte bedöms vara så gäller naturligtvis nationell rätt, i Sveriges fall konkur
renslagstiftningen från 1/7 1993, vilken i sina huvuddelar är en kopia av EG-rätten142. 
De centrala paragraferna 6 och 19 motsvarar art. 81 respektive 82 EG143. Liksom 
EG-rätten innehåller de svenska bestämmelserna även regler för företagsförvärv och 
en lag om offentlig upphandling144. 

De delar av gemenskapens regelsystem som mest konkret avser konkurrens riktar 
sig dels mot statsstöd, dels mot marknadsaktörers konkurrenshämmande aktiviteter. 
De förra behandlas i artiklarna 87-89 EG, och utgångspunkten är att statsstöd som 
hotar konkurrens och som kan påverka handeln mellan medlemsstater i princip är 
otillåtna (art. 87.1 EG)145. Trots fördragets principiella förbud är statliga stöd och sub
sidier inte obetydliga inom gemenskapen: 1988-1990 uppskattades de i gemenska
pens egna beräkningar till 2% av EG:s sammanlagda BNP, vilket var ungefär dubbelt 
så mycket som EG:s budget146. Till orsakerna bakom detta hör politikens djupa för
ankring i historien, i medvetanden och i privilegier, existensen av konflikterande mål 
men även att fördraget, också i detta avseende, fastställer olika möjligheter till un
dantag (art. 87.2 och 87.3 EG). Undantag kan ges bl.a. då sociala eller regionala 
skäl kan åberopas samt när det gäller 'utveckling i hela EU:s intresse'. Artikel 87.3e 
ger dessutom rådet möjlighet att utvidga undantagen. Vad gäller mindre och medel

137 Den officiella hemsidan för DGIV (kommissionens konkurrensdirektorat: http://europa.eu.int/pol/  
comp/info_en.htm; 1999.04.12). En liknande syn ligger bakom den svenska konkurrenslagstiftningen; 
se SoU 1997:20, s43. 
138 Se art. 81:3 och 82(b) och exempelvis mål 322/81, domskäl 30, samt mål 100-103/80 1983, dom
skäl 104. 
139 Evans 1994, S258-261. 
1401 mål C 280/93 1994, '"banandomen", konstaterade också domstolen att målsättningarna inom jord
brukspolitiken har företräde framför konkurrenspolitiken (se domens domskäl 60-62 samt Rundegren 
1994, s100-104). 
141 Allgårdh & Norber g 1995, s337 (m.a.p. art. 8 1 EG. Även art. 82 omfattas av samhandelskriteriet; 
ibid. s351). 
142 SFS 1993:20. 
143 Tidigare art. 85 resp. 86. 
144 §34-44 i konkurrenslagen respektive SFS 1992:1528. 
145 Tidigare art. 92 -94. 
146 Hoeller & Louppe 1994, s28 och 51; Molle 1990, s73. 
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stora företag kan stöd medges, särskilt beroende på att det är mindre troligt att så
dant stöd snedvrider konkurrensen och påverkar handeln147. 

Utöver statsstöd behandlar fördraget statliga monopol och statsföretag i art. 31 och 
86 medan den angränsande frågan om offentlig upphandling regleras genom ett 
antal direktiv148. Efter det upphandlingsavtal som resulterade av GATT:s Uruguay
runda utarbetades kompletterande direktiv som skulle ta dessa utvidgningar i beak
tande149. 

Konkurrensbegränsande avtal. 

Företags konkurrenshämmande beteende, som i detta arbetes terminologi faller un
der "marknadsinducerade konkurrenshinder" (MH), gäller dels avtal, dels domineran
de ställning150. Varje beslut, avtal eller förfarande med fler än ett företag inblandat 
som kan påverka handeln mellan medlemsstaterna, och därmed uppnåendet av en 
gemensam marknad, och som har till syfte eller resultat att påverka konkurrensen är 
förbjudet enligt art. 81.1 EG151. Det är således tillräckligt med en potentiell verkan på 
handeln och både beslut tagna i företagssammanslutningar (som branschföreningar) 
och s.k. samordnade förfaranden ingår152. Ett avtal e.dyl. måste dock för att vara för
bjudet störa konkurrensen "to an appreciable extent'*5*. 

Ett mål i EG-domstolen som i sammanhanget kan vara intressant för mindre företag 
är 23/67, "Brasserie de Haecht". Det gällde ett låneavtal från ett bryggeri till ett kafé 
förbundet med en stipulering att låntagarna endast skulle köpa drycker från långivar
na. Fallet belyser exklusivavtal med olika starka avtalsparter samt huruvida ett enskilt 
avtal med ett mindre företag inblandat kan falla under gemenskapens konkurrensrätt. 
Låntagarna hävdade att avtalet var konkurrensbegränsande medan långivarna (det 
större företaget, som dock endast hade 4,6% av den belgiska ölmarknaden) hävda
de att fördragets kriterier om påverkan på handel och konkurrens inte uppfylldes154. 
Den prejudiciella frågan var huruvida det ekonomiska sammanhanget, med existen
sen av många liknande kontrakt, skulle tas i beaktande eller om endast marknad

147 Under en viss gräns på stödet ("de minimis") bedöms att e n sådan påverkan knappast sker. D etta 
och riktlinjer för stöd som i allmänhet godtas ges i EGT nr C 213, 19.08.1992, sid. 2f. 
148 Artiklarna 31 och 86 var tidigare 37 resp. 90 EG. Reglerna för offentlig upphandling anges i 
93/36/EEG (varor; EGT nr L19 9, 09.08.1993), 92/50/EEG (tjänster; EGT nr L209 24.07.1992, ändrat 
genom rådsdirektiv 93/36/EEG), 90/531/EEG (bygg- och anläggningsarbeten; EGT nr L297, 
29.10.1990, ändrat genom rådsdirektiv 94/22 /EG), 93/37/EEG (bygg- och anläggningsarbeten; EGT nr 
L199, 09.08.1993) och 93/38/EEG (vatten, energi, transport och telekommunikation; EGT nr L199, 
09.08.1993). 
149 Detta Government Procurement Agreement (GPA) trädde ikraft inom EU den 1:a januari 1996. Se 
Rådets beslut 9 4/800/EEG, 1994.12.22. (I: European Commission 1998, s21) och medförde tillägg, 
bl.a. genom direktiv 97/52/EG (EGT nr L328, 28.11.1997). 
150 Detta täcks i huvudsak av fördragets artikel 81 och 82, med procedurregler i förordnin g 17 (EGT nr 
13, 21.02.1962; se även Mathijsen 1990, s217-220) samt fusionsregler i förordning 4064/89 (EGT nr L 
257, 21.09.1990). Vad gäller det inbördes förhållandet mellan artiklarna 81 och 82 resonerar domstolen 
om detta i mål 6/72 1973 "Continental Can" och fastställer att de tjänar samma mål (se domskäl 25). 
151 Se mål 56/65 1966, "Société Technique Minière", domens punkt 2. 
152 Vägledande rättsfall är "Consten & Grundig" (mål 56 och 58/64 1966) och "ICI m.fl." (mål 48,49,51-
57/69 1972). 
153 Mål 56/65 1966, domens punkt 3; Mål 100-103/80, domskäl 85; Mathijsen 1990, s201; Evans 1994, 
s175. 
154 Nisser & Krokstäde 1995, s93-95. 
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seffekterna av det omtvistade kontraktet i sig skulle bedömas155. Domstolen bedöm
de, i ett s.k. förhandsbesked till en belgisk domstol, att hänsyn skulle tas till den ku-
mulativa effekten av många liknande avtal. Emellertid strider avtal med exklusiva 
klausuler mot artikel 81 endast i de fall där de hindrar marknadsinträde genom att 
exempelvis en stor mängd kaféer är avtalsbundna under lång tid framåt156. 

Ett annat fall som belyser avtal och kan vara av betydelse för många mindre företag 
är 86/82 "Hasselblad". Målet gällde selektiva återförsäljaravtal, inklusive förbud för 
återförsäljare i ett land att exportera kameror till andra medlemsstater. Domstolen 
hävdade här att Hasselblads kameror, bl.a. beträffande format, återgivningens kva
litet, pris och rykte, inte kunde jämföras med andra kameror157. Därför påverkades 
handeln och konkurrensen även om vare sig Hasselblads produktion eller de berörda 
återförsäljarnas verksamheter var särskilt omfattande158. 

Åter till artikel 81 i dess allmänhet kan undantag medges, även om konkurrensen 
störs, om avtal el.dyl. bidrar till förbättrad produktion, distribution eller liknande och 
om konsumenterna får del av vinsten (art. 81.3 EG). Individuella undantag kan be
viljas av kommissionen medan kategorier av konkurrensstörande beteenden (vilka 
kan ges s.k. gruppundantag) bedöms av rådet och kommissionen. Ett exempel på 
det senare är gruppundantaget för försäljning och service av bilar159. Kommissionen 
har även utfärdat meddelanden där man indikerar att bl.a. samarbeten mellan mindre 
och medelstora företag samt underleveransavtal där mindre och medelstora företag 
ingår inte är att betrakta som berörda av konkurrenspolitiken160. Även den svenska 
konkurrensmyndigheten bedömer f.ö. att samarbeten mellan mindre företag inte i 
första hand ska beröras av förbudet i §6161. Samverkan mellan mindre företag som 
stärker konkurrenskraften gentemot större företag, och som inte omfattar en alltför 
stor del av marknaden, kan istället leda till positiva samhällsekonomiska effekter162. 

I oktober 1997 antog kommissionen ett nytt meddelande med definitioner av avtal 
som ej bedöms märkbart påverka konkurrensen eller handeln mellan medlemsstater 
och som därför i princip ej omfattas av förbuden i artikel 81.1163. Meddelandet inne
bär bl.a. att kommissionen inte ska ingripa mot företag med högst 250 anställda och 
en årsomsättning understigande 40 MEcu eller balansomslutning understigande 27 
MEcu. Översatt till den ungefärliga valutakurs som gällde vid årsskiftet 1995/96, 
d.v.s. vid tiden för den andra enkätundersökningen ingående i detta arbete, motsva
rar dessa värden ca 360 respektive 240 Mkr. Utgående från omsättningen skulle en
dast ett av de ca 200 företag som svarade på enkäten kunna beröras (huvuddelen 
låg mycket långt under denna gräns; se kap. 4). Meddelandet innehåller även trös

155 Mål 23/67 1967, sid 414-415. 
156 Ibid., sid 415 och Generaladvokatens slutsats, i: Nisser & Krokstäde 1995, s95. 
157 Mål 86/82 1984, domskäl 20-22. 
158 Ibid.; Nisser & Krokstäde 1995, S108-116. 
159 Kommissionens förordning 1475/95 (EGT nr L 145, 29.06.1995; i Europeiska kommissionen 
1997(b), s25. 
160 EGT C 231, 1986.09.12 (uppdaterat i EGT nr C 368, 23.12.1994, sid. 20) . Detta meddelande är 
emellertid inte bindande utan ska endast ge riktlinjer (liksom meddelandet om statsstöd til l mindre fö
retag). 
161 SoU 1997:20, s80-86 samt bilaga 3: KKVFS 1993:2. 
162 SoU 1997:20, S74-75. 
163 EGT nr C 29, 30.01.1997, sid. 3 (förslag). Antagande t kommenterat i Europeiska kommissionen 
1997(c), s3. 
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kelvärden för marknadsandelar vid horisontella respektive vertikala avtal samt grun
der för undantag från de allmänna riktlinjerna om konkurrensen ändå märkbart skulle 
kunna påverkas. 

Även relativt små marknadsandelar kan dock komma ifråga för förbud; dock särskilt 
då de företag som ingår i det eventuellt konkurrenshämmande förfarandet är stora. I 
målen 100-103/80, vilka gällde ett distributionsnätverk för det japanska företaget Pi
oneer, bedömdes att en angiven marknadsandel på drygt 3% var tillräcklig för att ett 
konkurrensbegränsande avtal skulle vara oförenligt med den gemensamma markna
den164. Medveten om svårigheten att bedöma vad som utgjorde avgränsningen för 
den relevanta produkten (hemelektronik) resonerade domstolen på följande vis: 

"... the market in Hi-Fi products in France and the United Kingdom is very large 
but [that] it is markedly divided between a very great number of brands, so that 
the percentages stated by the applicants exceed those of most of their competitors. 
If regard is had solely to imported brands, it even seems that the two applicants 
were amongst the largest suppliers of the two markets. In those circumstances, re
gard being had to their absolute turnover figures, it cannot be denied that conduct 
by those undertakings seeking to restrain parallel imports and therefore to parti
tion national markets was capable of exercising an influence on the pattern of tra
de between Member States in a way capable of hindering the attainment of the 
objectives of a Single Market.1,165 

Resonemanget kan ses som ett skydd för såväl konsumenter som mindre företag, 
särskilt distributörer och återförsäljare. Detta förtydligas i domens domskäl 104: 

"...prohibitions on exports and imports constitute the most serious infringe
ments since they deprive consumers of all the benefits resulting from the elimina
tion of customs duties and quantitative restrictions; they hinder the integration of 
the economies of the Member States and leave distributors and retailers in a posi
tion of subordination towards producers."166 

Dominerande ställning. 

Via betydelsen av företags storlek är man även inne på det andra huvudinslaget i 
den del av konkurrenslagstiftningen som avser företag: Missbruk av en dominerande 
ställning på en väsentlig del av marknaden, vilket är förbjudet enligt art. 82 EG167. Till 
sådant beteende hör "... oskäliga inköps- eller försäljningspriser eller andra oskäliga 
affärsvillkor" (art. 82 punkt a), att "begränsa produktion, marknader eller teknisk ut
veckling till nackdel för konsumenterna" (b), att " tillämpa olika villkor för likvärdiga 
transaktioner med vissa handelspartner " (c) samt att "ställa som villkor för att ingå 
avtal att den andra parten åtar sig ytterligare förpliktelser som varken till sin natur 
eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet" (d). Ett hu
vudproblem som artikel 82 reser gäller vad som är en dominerande ställning. Enligt 
domstolen föreligger en sådan då företaget kan "...behave to an appreciable extent 

164 Kommissionen bedömde dock att den totala marknadsandelen för Pioneers produk ter var i närheten 
av 10% i två av EG:s medlemsländer ("SA Musique Diffusion Française m.fl. mot Kommissionen", 
domskäl 81-83). 
165 Mål 100-103/80 1983, domskäl 86. 
166 Ibid., domskäl 104. 
167 Tidigare art. 86. 
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independently of its competitors and customers...'*6* Därmed torde mindre självstän
diga företag i första hand kunna beröras av artikel 82 då de tillhör de förfördelade169. 
Vad gäller dotterbolags agerande tas även dess relation till moderbolaget i beaktan
de170. 

Ett andra bedömningsproblem i artikel 82 gäller vad som utgör lagtextens 'en väsent
lig del av marknaden'. Detta har uppenbarligen betydelse för möjligheten att utnyttja 
skalfördelar, och bedömningen som görs måste utgå från typen av vara eller tjänst 
och kan innebära mycket detaljerade och invecklade resonemang. Exempel på så
dana ges i fallen "Continental Can" och "Tetra Pak", där domstolen resonerade kring 
huruvida det fanns skilda marknader för olika typer av förpackningar, medan man i 
"United Brands", bl.a. utgående från efterfrågans korselasticitet, bedömde banan
marknaden som skild från övriga fruktmarknader171. Andra väsentliga mål där konkur-
renshämmande beteende och produkters utbytbarhet behandlades är "Hoffmann-La 
Roche" (vitaminer) och "Michelin" (däck)172. 

Processen mot Tetra Pak är intressant av flera skäl173. Från Elopak Italias anmälan 
till kommissionen fram till dom i oktober 1994 gick 11 år. En bötessumma på 75 
MEcu utdömdes, den största någonsin174. I två domar belystes dessutom domine
rande ställning, relevant marknad (produkt- och geografisk), underprissättning, oskä
liga avtalsvillkor, uppdelning av marknaden samt uppköp av konkurrent och förvärv 
av patent175. De delvis häpnadsväckande villkor som ingick i Tetra Paks avtal med 
sina kunder kan ses som ett kartotek på förhållanden som ett mindre, resurs- och 
förhandlingssvagt, företag kan behöva acceptera. I följande s.k. kopplingsförbehåll, 
vilka i huvudsak bedömdes oförenliga med artikel 82, förbjöd Tetra Pak företag som 
använde deras maskiner att: Använda andra förpackningar än de som tillverkats och 
levererats av Tetra Pak, flytta maskinerna eller använda dem tillsammans med andra 
maskiner eller köpa reservdelar eller maskinservice från andra än Tetra Pak176. Tetra 
Pak förbehöll sig dessutom rätten att utföra inspektioner, underhåll, personalutbild
ning och teknisk uppdatering utan kundens begäran. 

Vanligtvis är dominans och väsentlig del av marknaden betydligt svårare att bedöma 
än i Tetra Pak-fallet. Den geografiska aspekten tillmäts dock självständigt en bety
delse och konkurrensbegränsningar eller monopol i mindre delar av Europa torde ej i 

168 Mål 322/81 1983, "Michelin mot Kommissionen", domskäl 30. 
1691 mål 322/81 exemplifieras en sådan situation genom en däckförsäljare som ansåg att Michelin till-
lämpade otillbörliga rabatt- och bonussystem. 
170 Mål 6/72 1973, domskäl 15. 
171 Ibid., mål T 51/89 1990 och T 83/91 1994 (bägge Tetra Pak) respektive mål 27/76 1978, domskäl 
28-30. I det första av dessa mål, domskäl 32-33, ges följande kriterier för relevant produktmarknad: 
"...the possibilities of competition can only be judged in relation to those chara cteristics of the products 
in question by virtue of which those products are particularly apt to satisfy an inelastic n eed and a re 
only to a limited extent interchargeable with other products. " (mål 6/72 1973, domskäl 32). 
172 Mål 85/76 1979 resp. 322/81 1983. 
173 Se Rundegren 1994, s92-100 och Nisser & Krokstäde 1995, s199-216. 
174 T 83/91 1994, domskäl 247. Böterna uppskattades till 2,2% av företagets årsomsättning. Förordning 
17 ger dock möjlighet att utdöma böter motsvarande 10% av omsättningen (art. 15.2, EGT nr 13, 
21.02.1962). 
175 Mål T 83/91 1994, bl.a domskäl 20, och (vad gäller d e två sist uppräknade aktiviteterna) mål T 
51/89 1990, domskäl 1. 
176 Mål T 83/91 1994, domskäl 12. Se även Nisser & Krokstäde 1995, s207-208. 

146 



DEN EUROPEISKA INTEGRATIONSPROCESSEN 

första hand komma att beröras av avtalet177. Statsgränser har en stor betydelse, bå
de på grund av företags organisation och beroende av behovet av statistik och över
vakning178. Statsgränsernas betydelse understryks av kriteriet att handel mellan med
lemsstaterna måste påverkas, aktuellt eller potentiellt, för att konkurrenslagstiftning
en ska vara tillämplig. 

Ett rättsfall med ett mindre företag inblandat som belyser kriteriet rörande handeln 
mellan medlemsstaterna är företaget Hugins vägran att leverera reservdelar till före
taget Lipton179. Fördraget bedömdes i detta mål ej som tillämpligt p.g.a. att den kon-
kurrenshämmande effekten inte skulle nå utanför Liptons närområde (London)180. 
Här hade den drabbade verksamhetens natur en avgörande betydelse: 

"The maintenance, repair and renting out of cash registers and the sale of used 
machines cannot constitute profitable operations beyond a certain area around the 
commercial base of an undertaking."181 

Ytterligare en central bedömning kring artikel 82 gäller givetvis vad som ska räknas 
som missbruk. I Continental Can-målet öppnades för tolkningen att varje agerande 
som har strukturell inverkan på branschförhållanden kan komma att räknas som 
missbruk182. Detta kan inbegripa köp av andra företag, och sedan december 1989 
kan sammanslagningar och uppköp som leder till en dominerande position även 
blockeras eller tvingas till förändringar av kommissionen183. Den relevanta förord
ningen (4064/89) gäller företag och konstellationer som överskrider minsta specifice
rade omsättningsnivåer, vilket även i detta fall gör att mindre företag främst bör berö
ras av indirekta konsekvenser. 

Antalet sammanslagningar i Europa, åtminstone sådana med stora företag inblanda
de, hade vid förordningens ikraftträdande varit på uppgång under ett antal år. Den 
andel av sammanslagningarna som skedde mellan företag baserade i olika med
lemsstater hade också ökat184. Detta kan indikera anpassning till en gemensam 
marknad och materialisering av skalfördelar. Under femårsperioden från enhetsak
tens ikraftträdande fram till inre marknadsprogrammets närmast magiska "1992" 
skedde 2299 sammanslagningar där minst ett av gemenskapens 1000 största före
tag ingick185. Nära hälften, 46%, ägde rum inom en medlemsstat medan 37% involve
rade företag i mer än en medlemsstat. I resterande 17% deltog även företag utanför 
gemenskapen. 

177 Evans 1994, s179-180. 
178 Se bl.a. målen 104-75, 120/78 och 100-103/80. 
179 Mål 22/78 1979. 
180 Lipton försökte visserlig en få leveranser från Hugins leverantörer i andra medlemsländer, men vär
det på sådana leveranser bedömdes som alltför ringa av domstolen (Ibid., domskäl 21-24). 
181 Ibid., domskäl 19. Märk att domstolens resonemang även belyser förutsättningar som kan utgöra 
naturliga konkurrenshinder, behandlade i avsnitt 5C. 
182 Evans 1994, s181. 
183 EGT nr L 257, 21.09.1990. 
184 Från 21% 1984-85 till 41% 1989-90, för att därefter falla något (skilda från sammanslagningar mel
lan företag m ed samma 'nationalitet' samt d är företag från tredje land ingår; Hoeller & Louppe 1994, 
s45). 
185 Ibid., s45. "1992" anspelar bl.a. på art. 14 EG. Se även European Commission/London Economics 
1997, s197. 
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Om mängden fusioner och uppköp indikerar anpassning till, eller konsekvenser av, 
den gemensamma marknaden kan indikationen på det institutionella vakandet över 
konkurrensen tyckas vara svagare. Av de 136 beslut som kommissionen tog 1997 på 
grundval av koncentrationsförordningen innebar endast en (1) att transaktionen ifrå
ga förbjöds186. Detta kan jämföras med åren innan, då 3 av 125 (1996) respektive 2 
av 109 (1995) behandlade transaktioner förbjöds187. Förutom att mycket få koncent
rationer hindras medger kommissionen "...att ett avsevärt antal företagskoncentra
tioner med betydande gränsöverskridande effekter inte når upp till de tröskelvärden 
som föreskrivs i koncentrationsförordningen...,r188 

Den gemensamma marknadens förverkligande. 

I EG-kommissionens s.k. vitbok 1985 gavs en rad förslag för att Romfördragets in
tentioner om marknadernas integration skulle förverkligas189. Flertalet av förslagen 
blev direktiv (221 av 275st) - d.v.s. sådana som måste införlivas i nationell lagstift
ning190. I vitboken behandlades hindren i tre kategorier, och det som i dokumentets 
terminologi benämns nedmontering av fysiska hinder innebär bl.a. ett avskaffande av 
regelmässiga kontroller vid statsgränserna, vilket gäller såväl varor som personer191. 
Syftet är att minska behovet av administrativt arbete, korta transporttiderna och sän
ka företags kostnader. Gränskontrollerna för varutransporter var avskaffade enligt 
tidsplanen, 1/1 1993, och ersatta med temporära system för momsuppbörd och sta
tistik. 

Även om en gemensam marknad kan förväntas minska den administrativa bördan 
för företag verksamma i och mellan olika medlemsstater tillskapar förändringarna 
även vissa administrativa problem medan andra förblir oförändrade. Därför har bl.a. 
"beredskapsstyrkan" BEST och programmet SLIM, med liknande uppgifter, initie
rats192. Det senare, Simpler Legislation for the Internal Market, går ut på att "small 
informal teams of experts from national administrations, users of the legislation and 
the Commission identify problems with the existing rules and suggest solutions to 
these problems.,r193 

För personrörelser har de största stegen formellt tagits utanför EG/EU:s ramar, ge
nom den s.k. Schengenöverenskommelsen194. Överenskommelsens snåriga utveck
ling kan användas för att illustrera de målkonflikter som uppkommer vid integrations
arbetet195. Stora problem kvarstår för hur narkotika, annan brottslighet och invandring 
ska kontrolleras samt för hur personlig integritet och offentlighetsprincip ska förenas. 

186 Europeiska kommissionen 1998(a), s51. 
187 Europeiska kommissionen 1997(b), s51 (i ett mindre antal fall ändrades villkoren eller avbröts trans
aktionen). 
188 Ibid., punkt 139. 
189 COM(85) 310 final. 
190 Monti 1997, s22-25; European Commission 1996(b), s3. 
191 Utrikesdepartementets handelsavdelning 1990(a), s23-32. 
192 Se Europeiska kommissionen 1998(c), s2-4, Europeiska kommissionen 1998(c), s3-4 och COM(96) 
559 final. 
193 European Commission 1997(b), s4-5. Se även Närings- och handelsdepartementet 1997. 
194 BeNeLux-länderna, Frankrike och Västtyskland beslutade 14/6 1985 att avskaffa alla personkon
troller vid gränserna. Den 16/4 1998, då samarbetet ännu inte ingick i EU, röstade Sveriges riksdag för 
en anslutning. 
195 Andra gäller hög sysselsättning/in flationsbekämpning, effektiv resursallok ering/försvar av nationella 
branscher eller lokala arbetsmarknader, lokalt inflytande/mellanstatlig samordning o.s.v. 
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Medan de flesta sannolikt anser att en hög rörlighet för exempelvis turister, arbets
kraft och (huvuddelen av) varor är positivt torde motsatsen vara fallet vad gäller öns
kan om rörlighet för kriminella personer och kriminaliserade transaktioner. En samti
dig optimering av dessa mål är dock i princip omöjlig. 

När det gäller vitbokens andra kategori, fiskala hinder, förbjuder artikel 95 skatte-
eller avgiftsmässig diskriminering av varor från andra medlemsstater. En särbehand
ling kan dock vara möjlig om den baseras på objektiva kriterier, exempelvis om en 
vara tillverkas på olika sätt i två länder196. En annan del av skatteproblemet gäller 
"unfair competition for other Member States' tax revenuesvilket kan innebära "a 
process of fiscal degradation'*97. Detta erkänns av EU och medlemsstaterna som 
störande för den gemensamma marknaden men även som förstärkt av integrationen: 
"The growing mobility of economic factors was putting strain on tax systems, which 
had both to be non-discriminatory and to prevent tax loss through evasion and avoi
dance.1,198 

Emerson m.fl. bedömde att skillnader i indirekta skatter mellan medlemsstaterna låg 
bakom en betydande andel av prisskillnaderna inom gemenskapen199. Försöken till 
avveckling av fiskala hinder har dock mött relativt begränsad framgång, bl.a. beroen
de på de stora skillnaderna i skattestrukturer, exempelvis momsens andel av olika 
staters inkomster, och Kommissionen erkände redan i vitboken att man förväntade 
sig problem på detta område200. En illustration på detta är att en överenskommelse 
mellan finansministrarna så sent som i december 1997 betecknades som ett genom
brott. Uppgörelsen innehöll visserligen en uppförandekod men var inte ämnad att 
"...be the start of a process of wholesale tax harmonisation, which would be incom
patible with the subsidiarity principle.'C01 Å andra sidan står stora skattemässiga skill
nader i motställning till en gemensam marknad och är oförenliga med EMU202. 

Vitbokens tredje och största kategori av konkurrenshinder är s.k. tekniska handels
hinder203. Till denna kategori fördes diskriminerande offentlig upphandling, etable-
ringsregler och krav för en produkts form, konstruktion eller egenskaper som skiljer 
sig mellan länder och som medför kostnader eller svårigheter för import eller för ett 
företag som tillhandahåller importerade varor204. I en mycket stor enkätundersökning 
som ingick i "the costs of non-Europe" där olika hinder skulle bedömas gavs tekniska 
standarder och regleringar den största betydelsen, följda av administrativa hinder 
och gränsprocedurer205. Emerson m.fl. fann också att prisskillnaderna inom gemen
skapen var större för produkter där skillnaderna i teknisk reglering eller standarder 

196 Hettne 1994, s70. 
197 European Commission 1996(b), s8. 
198 Kommissionären för den inre marknaden och skatter, Mario Monti, 17/11 1995, refererad i European 
Commission 1996(b), s8. Se även Mine 1992, s154f. och European Commission 1997(b), s9. 
199 1988, s150. 
200 Ex. punkt 14 (COM(85) 310 final). Se även Emerson m.fl. 1988, s58-59 och Hoeller & Louppe 1994, 
s11 och 38. 
201 European Commission 1997(b), s9. 
202 Se Emerson m.fl. 1988, s58. 
203 Av förslagen i EG-kommissionens vitbok gällde 16 3 av 285 tekniska hinder, 9 7 fysiska hinder och 
25 fiskala hinder (Utrikesdepartementets handelsavdelning 1990(a), bilaga 1-3). 
204 Emerson m.fl. 1988, s21; European Commission/W.S. Atkins 1998, s269; Nicolas & Repussard 
1995, s63. 
205 Emerson m.fl. 1988, s32. 
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var betydande och/eller där den offentliga sektorn var stor på köparsidan206. Diskri
minerande offentlig upphandling befanns vara betydelsefullt inom vissa sektorer men 
berörde främst större företag207. 

Tekniska specifikationer, vilka kan utgöra handelshinder, definierades enligt följande 
i rådsdirektiv 83/189/EEG, artikel 1: 

"...a specification contained in a document which lays down the characteristics 
required of a product such as levels of quality, performance, safety or dimensions, 
including the requirements applicable to the product as regards terminology, sym
bols, testing and test methods, packaging, marking or labelling"208 

Tekniska handelshinder kan delas in i regleringar som bestäms av myndigheter, de 
jure eller de facto, och i icke regulativa hinder, exempelvis "imposed by users' 
groups, trade associations, institutions, insurance bodies, or by non-mandatory go
vernment guidelines and advice to customers'*09. Den första typen är således poli
tiskt tillskapade (PH) medan den andra i huvudsak är marknadsinducerad210. 

I en konsultundersökning 1996 på kommissionens uppdrag uppskattades att 79% av 
intra-EU-handeln och 75% av tillverkningsindustrins förädlingsvärde omfattades av 
någon typ av tekniska regleringar utfärdade av myndigheter. Icke regulativa hinder 
uppskattades påverka 57% av internhandeln och 45% av förädlingsvärdet medan 
19% respektive 24% bedömdes vara utan några tydliga hinder211. Några år tidigare 
hade Emerson m.fl. slagit fast att tekniska hinder kan orsaka följande nackdelar för 
företag212: 

-en nödvändig dubblering av FoU, 
-omställningar som minskar produktionseffektiviteten, 
-ökade lager- och distributionskostnader, 
-en begränsad nationell bas som ger konkurrensnackdelar på världsmarknaden. 

För företag kan tekniska hinder innebära trösklar mellan marknader som bl.a. påver
kar möjligheten att nå den produktionstekniskt optimala skalan samt ökar kostnader 
och behovet av administrativ kapacitet. För ett handelsområde som helhet förväntas 
färre eller lägre tekniska hinder medföra större konkurrens och betydande ekonomis
ka vinster213. 

Även om samtliga dessa förhållanden innebär välfärdsförluster (andra förhållanden 
obeaktade) indikerar uppräkningen att tekniska hinder i princip även kan vara till för
del för mindre företag. Harmonisering ger förutsättningar för verksamhet i stor skala 
medan fragmentisering av marknader möjliggör småskalig verksamhet. Den före
tagsenkät som ingick i kommissionens IM-utvärdering ex post pekade på att erfaren
heterna var mer positiva i de större företagen214. 

206 Ibid., s151. 
207 Ibid., s36 och 47-57. 
208 EGT nr L 109, 26.04.1983. 
209 European Commission/WS Atkins 1998, s1; se även S269-270. 
210 Med standarder menas en icke bindande teknisk specifikation utfärdad av ett godkänt standardise
ringsorgan (Ibid., S270-271). 
211 Ibid., s246. 
212 Emerson m.fl. 1988, s36 och 41. 
213 Ibid., S39-47; Molle 1990, s15 och 103; Begg m.fl. 1991, s621f. 
214 European Commission/WS Atkins 1998, s242. 
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I sammanhanget är regleringar som kan innebära att (faktiska eller potentiella) ex
portprodukter måste provas och certifieras mer än en gång av särskilt intresse. Om
fattningen av tekniska hinder samt varuhandelns fundamentala betydelse för funktio
nen av den inre marknaden gör kategorin till den sannolikt mest betydelsefulla med 
denna studies fokus215. Omfattningen och betydelsen motsvaras också av EG/EU:s 
ansträngningar på detta område för att förverkliga en inre marknad. Att minskandet 
av tekniska handelshinder är av största betydelse för genomförandet och upprätt
hållandet av en inre marknad syns i gemenskapens policy och dess utveckling216. 

Tekniska produktregleringar. 
Tekniska specifikationer är i hög grad ett resultat av en långtgående arbetsfördelning 
och är något som krävs i det industriella produktionssystemet. Produkter är vanligtvis 
sammansatta av insatsmaterial och komponenter från en mängd leverantörer och 
ska dessutom ofta vara kompatibla med andra produkter. Utöver politiska beslut är 
således även företags handlingar och inbördes organisation orsaker bakom före
komsten av konkurrenshämmande s.k. tekniska handelshinder. Omfattningen av 
tekniska produktregleringar beror inte minst på att de är under ständigt skapande 
genom utveckling och differentiering av produkter, men de påverkas även av föränd
rade värden, exempelvis kring miljö och hälsa217. Av skäl anförda i avsnittet om kon
kurrenshinder i kapitel 5 är politiskt tillskapade hinder av särskilt intresse. 

Till argumenten för statsmakters användning av tekniska specifikationer o.dyl. hör 
förekomsten av externa effekter samt de faktum att aktörer nås av imperfekt infor
mation och besitter otillräcklig informationsbehandlingskapacitet. Det senare försvå
rar bl.a. bedömningar av varors kvalitet för konsumenterna. Det bör betonas att tek
niska standarder och normer kan hindra konkurrens men att regleringar även kan 
leda till sociala eller miljömässiga framsteg. Idealt motiveras skillnader i regleringar 
just med sådant som skydd av konsumenter, arbetare eller miljö218. Det är också i 
dessa avseenden som avtalet tillåter undantag från varors fria rörelser. 

Gemenskapens politik för avskaffandet av tekniska hinder. 

Elimineringen av tekniska handelshinder har att göra med åtgärder av såväl negativ 
som positiv karaktär. De senare åtgärderna, som orsakar de största problemen, ut
går från EG-avtalets artikel 94 (tidigare 100), där det anges att rådet skall utfärda 
direktiv för: 

"... tillnärmning av sådana lagar och andra författningar i medlemsstaterna som di
rekt inverkar på den gemensamma marknadens upprättande eller funktion." 

EG/EU har försökt lösa problemet med de tekniska regleringarnas mångfald genom 
en harmonisering av nationella föreskrifter vilket har inneburit detaljerad gemensam 
reglering. Harmoniseringsstrategin påbörjades seriöst 1968 när ett allmänt program 

215 Om betydelsen för genomförandet av den inre marknaden: Quitzow 1995, s339; European Com-
mission/WS Atkins 1998. 
216 Se exempelvis Nicolas & Repussard 1995, s62f. Områdets vikt uppmärksammas även av svenska 
myndigheter; se Närings- och handelsdepartementet 1997. 
217 Hindren uppstår om reglerande myndigheter/institutioner verkar nationellt. Enbart de europeiska 
standarderna som offentliggörs är cirka fem varje dag (Europeiska kommissionen 1997(a), s5). 
218 Detta behandlas av Pelkmans i European Commission 1997(c). 
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för detta område föreslogs219. De därav följande åtgärderna, som är exempel på po
sitiv integration, stötte på problem i en lång och besvärlig beslutsprocess, den stora 
mängden existerande nationell reglering och frågan om auktoritet och kompetens för 
normgivning, provning och certifiering220. Dessa tre problem indikerade även var lös
ningarna kunde sökas: Integrationsåtgärder måste väljas och implementeras snab
bare, på grund av omfattningen och variationen i detaljerad nationell reglering kunde 
inte gemenskapen förlita sig på progressiv harmonisering och integrationsåtgärder 
måste riktas exklusivt till områden där integration tydligt skulle innebära gemensam
ma fördelar. 

Kommissionen konstaterade i sin vitbok 1985 att gemenskapens metod för harmoni
sering av nationell lagstiftning inte hade lyckats och att den gemensamma markna
den inte kunde genomföras med oförändrade principer och procedurer. Bland de 
faktum som Kommissionen pekade på (i ett annat dokument samma år) var: Att re
sultat inom vissa sektorer var närmast försumbara, att direktiv som tagits ofta endast 
täckte vissa tekniska aspekter av produkterna samt att den teknologiska utveckling
en är alltför snabb för rådets och gemenskapens harmoniseringsprocedurer och be
slutsprocesser221. Som problemens kärna uttryckte kommissionen att offentliga myn
digheter "too often allocate to themselves competences in the area of detailed defini
tion of technical specifications of products which belong more naturally to the stan
dardization organizations". Vidare uppkommer problem även av rutinen att försöka 
harmonisera "detailed technical construction specifications in statutory texts rather 
than from an obligation of performance.,Q22 

Två andra faktorer som begränsade möjligheterna för harmoniseringsmodellen att 
lyckas var kravet på enhälliga beslut (i den tidigare art. 100 EG) och den ofta före
kommande motsträvig heten hos nationella regeringar i implementeringen av tagna 
direktiv. Kommissionen betonade särskilt det förra och exemplifierade med att 15 
harmoniseringsdirektiv som antogs i september 1984 i genomsnitt hade processats i 
9 1 /2 år 223. Så ledes vädrades ett tydligt missnöje över beslutsprocessen och kom
missionen föreslog "new approaches, resulting in quicker and less troublesome pro
gress" och att rådet inte ska "allow the unanimity requirement to obstruct progress 
where it could othenwise be made.'*2* Resultatet blev att artikel 100a (numera 95) 
lades till avtalet genom Enhetsakten. Denna förändring kom att påverka hela proces
sen för förverkligandet av den gemensamma marknaden; före enhetsakten hade alla 
medlemsstater vetorätt medan artikel 100a (95) införde beslut med kvalificerad majo
ritet för etablerandet av den inre marknaden (med undantag för skatter, personrörel
ser och arbetsrätt; art 95.2). 

En ny harmoniseringsmodell. 

Bland annat på grund av det tidigare nämnda Cassis-målet (120/78) föreslog Kom
missionen en ny modell för teknisk harmonisering och standarder samt att "ömse

219 Vilket ungefär sammanföll med att tullunionen hade uppnåtts. 
220 Kommissionen angav byråkratisk tröghet, kortsiktiga överväganden och skillnader i administrativa 
och rättsliga traditioner som orsaker till den gamla strategins magra resultat (i Mathijsen 1990, s139). 
221 COM(85) 19 final, s3f. 
222 Ibid., s4-5. 
223 Ibid., s4. 
224 COM(85) 310 final, punkt 61. 
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sidigt erkännande" skulle bli en ti Häg g sstateg i225. Det senare innebär att en produkt, 
när den är lagligen tillverkad och såld i ett medlemsland, även skall tillåtas i övriga 
medlemsländer. Detta kan finna sitt stöd redan i fördraget, då det förbjuder nationella 
åtgärder med oberättigade effekter på varurörelsers frihet226. Vidare kan principen för 
nationell likabehandling eventuellt tolkas som att en vara som godkänns i ett land 
skall vara godkänd i alla avtalsländer om inte dess skadlighet bevisas av den part 
som vill hindra införsel227. För enskilda företag kan detta innebära en stor förändring, 
då modellen innebär att bevisbördan för att en produkt uppfyller gällande krav skiftar 
från exportören till importlandet228. 

Den nya strategin innebar att områden inom vilka harmonisering inte behövde tillgri
pas skulle pekas ut. Detta gällde då harmonisering "is not considered essential from 
either a health/safety or an industrial point of view", då det fastslogs att "immediate 
and full recognition of differing quality standards, food composition rules, etc must be 
the ruie.,(m Som Hettne påpekar skulle givetvis en harmonisering inom alla områden 
vara förödande ur medborgerlig och kulturell synvinkel230. 

Artikel 100b, som infördes genom EU-fördraget och som numera är upphävd, stad
gade att icke harmoniserade lagar, regleringar och dylikt som faller under den inre 
marknaden (och artikel 100a/95) ska inventeras vartefter rådet kan besluta att en lag 
el.dyl. "must be recognised as being equivalent to those applied by another Member 
State."231 Detta kompletterades senare med "un méchanisme de transparence", in
nebärande att medlemsstater sedan 1/1 1997 måste meddela kommissionen om 
man vidtar åtgärder som begränsar rörligheten för varor som erkänts i en annan 
medlemsstat232. Ända sedan 1985 har medlemsstaterna, genom den s.k. notifie-
ringsproceduren, varit skyldiga att underrätta och samråda med kommissionen om 
planerade tekniska föreskrifter och standarder233. Detta ger företag möjlighet att 
framföra synpunkter och att förbereda sig inför förändringar. 

Ett ömsesidigt erkännande ansågs emellertid ej ensamt kunna leda till alla önskade 
fördelar från den gemensamma marknaden eftersom industrin, åtminstone på kort 
sikt, skulle bestå relativt fragmenterad i avseende till tekniska metoder och produkt
lösningar. Detta indikerades också i den av kommissionen initierade uppföljande un
dersökningen 1996: "...where there are significant technical regulations, MRP only 
seems to work if there is either a formal mutual recognition arrangement or 
mutually recognised standards have been developed...'C34 Den följande analysen 
illustrerar hur valet av integrationsmodell kan påverka balansen mellan individ, stat 
och marknad: 

225 COM(85) 19 final och COM(85) 310 final. 
226 Efter Cassisdomen gjordes en omtolkning av relationen mellan artiklarna 28 och 94 (dåvarande 30 
och 100), så att den förra skulle gå före den senare och ej tvärtom (Quitzow 1995, s304). 
227 COM(85) 19 final. 
228 Price 1998/1996, s419. 
229 COM(85) 310 final, punkt 77. 
230 1994, s71. 
231 Den tidigare art. 100b. 1 För det bristfälliga genomförandet av detta, samt jämförelse mellan denna 
artikel och ömsesidigt erkännande, se Quitzow 1995, S342-343. 
232 Efter rådsbeslut 23/11 1995 (European Commission 1996(b), s2). 
233 EGT nr L 109, 26.04.1983. Se även Allgårdh & Norberg 1995, s253. 
234 European Commission/WS Atkins 1998, s2. MRP= Mutual Recognition Principle, ömsesidigt erkän
nande. 
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"Where there are serious concerns about the health and safety hazards (e.g. pesti
cides, fortified foods and drinks) there tend to be divergent approaches and MRP 
fails, unless there is a strong industrial logic (dominant multinational firms, strong 
gains from trade, high economies of scale) in developing voluntary arrangements 
for common standards or mutual recognition arrangements"235 

Sådana fall som beskrivs i citatet ovan ger argument för harmonisering, och i vitbo
ken nämns vikten av särskilda harmoniseringsinsatser inom vissa sektorer236. Inbe
gripet konsultationer med experter från medlemsstaternas regeringar, representanter 
från industrin och standardiseringskretsar, och med användning av en 'general refe
rence to standards approachkom kommissionen fram till följande nya principer för 
harmoniseringen av tekniska handelshinder237: 

-Gemenskapens beslutsfattande ska begränsas till "the adoption of essential 
requirements in the general interest" (främst säkerhet, hälsa och teknisk kompati
bilitet). Produkter som uppfyller sådana krav ska ha fri rörlighet inom hela av
talsområdet. 
-Uppgiften att ta fram de tekniska specifikationer som behövs för att produkter ska 
möta de krav som ställs lämnas till organisationer som är kompetenta inom stan
dardiseringsområdet. 
-Medlemsländernas myndigheter måste erkänna att produkter som uppfyller har
moniserade standarder, eller provisoriskt nationella standarder, också uppfyller 
"essential requirements". 

Gemenskapens institutioner ska alltså sätta upp vissa kriterier som produkter måste 
uppfylla, men tekniska karakteristika avgörs av europeiska eller nationella standardi
seringsorgan. Detta hade prövats med framgång tidigare inom en sektor för elektrisk 
utrustning och det direktivet skulle nu utgöra grund för framtida reglering238. Den nya 
kombinerade metoden för avveckling av tekniska handelshinder (harmonisering och 
ömsesidiga erkännanden) skulle dock kräva: (1) Alla medlemsstaters erkännande av 
likvärdigheten i målen som gäller hälsa och säkerhet, (2) närvaron av certifieringsor-
gan och laboratorier som försäkrar förtroendet mellan berörda myndigheter samt (3) 
procedurer som försäkrar medlemsstaternas myndigheter tillräckliga möjligheter för 
skydd av medborgarnas hälsa och säkerhet239. 

Med avseende på den första punkten deklarerade rådet (d.v.s. representanter för 
medlemsstaternas regeringar, i ett mer politiskt än realistiskt uttalande) att medlems
staternas mål för skydd av hälsa och säkerhet var "...equally valid in principle even if 
different techniques are used to achieve them. ,C4° För provning och certifiering fast
lades bl.a. principerna "...l'utilisation généralisée des normes européennes relatives 
à l'assurance de la qualité..." och "la promotion d'accords de reconnaissance réci
proque en matière de certification et d'essais entre organismes qui opèrent dans le 

235 European Commission/WS Atkins 1998, s2 (se även s240). 
236 Informationsteknologi och telekommunikation, p.g.a. behovet av kompatibilitet; bygg- och konstruk
tionssektorn, där konkurrensen be höver ökas i väldigt nationella marknader, samt livsmedel, där nöd
vändiga hälso- och säkerhetskriterier bör fastställas. 
237 COM(85) 19 final, s6f.; COM(85) 310 final: punkt 65 och 68. 
238 Rådsdirektiv 73/23/EEG (EGT nr L 77, 26.03.1973). 
239 COM(85) 19 final, s5f.; European Commission/WS Atkins 1998, s3. 
240 16/7 1984 (I: COM(85) 19 final, s6). 
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domaine non réglementaire...'ß41 För arbetet med europeiska standarder gav kom
missionen mandat till standardiseringsorganisationer242 medan nationella standarder 
(för ömsesidiga godkännanden) vanligtvis måste passera en gemenskapsproce
dur243. Principen om ömsesidigt erkännande betyder att tekniska analyser, laborato
rieprov och liknande inte i onödan får krävas om prover redan har utförts i ett annat 
medlemsland244. I möjligaste mån ska myndighetsgodkännande ersättas av tillverka
ransvar och certifiering ske genom privaträttsliga organ245. 

En av gemenskapens avgörande uppgifter är att se till att det finns gemensamma 
förhållanden och förehavandekoder för laboratorier och certifieringsinstitut. Godkän
da s.k. anmälda organ ska därefter i princip konkurrera om uppdragen246. Standarder 
ska ge en kvalitetsgaranti med avseende på "essential requirements" men direktiven 
som har utformats enligt den nya modellen öppnar för alternativa vägar att uppnå 
dessa krav247. 

Den typ av kontroll som krävs i ett visst fall är beroende av vilka skyddshänsyn som 
sammanhör med produkten ifråga248. I det enklaste fallet är det tillverkaren som själv 
ska försäkra att produkten uppfyller de krav som ställs i det relevanta direktivet. 
Detta markeras genom s.k. CE-märkning, vilken kompletteras med ett produkt
ansvarsdirektiv249. Det slutliga ansvaret för skydd och säkerhet relaterat till produkt
utföranden åligger fortfarande myndigheterna i respektive stat250. Då s.k. tredjeparts-
bedömning krävs ska den göras av ett anmält organ; detta kan vara vilket som helst 
inom den inre marknaden251. 

Tekniska regleringar: Avslutande kommentarer 

Som tidigare nämnts har det uppskattats att 4/5 av EU:s internhandel 1996 omfatta
des av tekniska regleringar med ursprung i myndigheters beslut. Störst betydelse 
hade fortfarande den gamla detaljerade harmoniseringsmodellen: 33% av internhan
deln berördes av denna medan 28% omfattades av ömsesidiga erkännanden och 

241 Från rådets principer för "une politique d'évaluation de la conformité" i en förordning från 21/12 1989 
(EGT nr C 10, 16.01.1990). Se även Allgårdh & Norberg 1995, s252. 
242 Comité Européen de la Normalisation (CEN) samt sektoriella standardiseringsorgan nämndes 
(COM(85) 310 final, punkt 68). Till de senare hör CENELEC (Comité Européen de Normalisation Elect-
rotechnique) och ETSI (European Telecommunications Standards Institute). 
243 Se "A global approach to conformity assesment" (bl.a. EGT nr C 10, 16.01.1990 och EGT nr L 220, 
30.08.1993, s23) och European Organisation for Testing and Certification (EOTC, etablerad 1990 av 
Kommissionen, EFTA och europeiska standardiseringsorgan. "The EOTC acts as a focal point for 
conformity assessment issues in Europe but does not itself test or certify products/services." 
(http://www.eotc.be/AboutUs/index.htm; 1999.04.12). 
244 Mål 272/80 "Frans-Nederlandse", domskäl 14. 
245 Hettne 1994, s73. 
246 Ibid. 
247 Quitzow 1995, s338; European Commission/WS Atkins 1998, s4. 
248 Hettne 1994, s73. 
249 Se direktiv 92/59/EEG om produktsäkerhet (EGT nr L 228, 11.08.1992), 85/374/EEG om produk
tansvar (EGT nr L 210, 07.08.1985) och 93/68/EEG om enhetliga regler för C E-märkning (EGT nr L 
220, 30.08.1993, s1). 
250 Samlade bestämmelser för marknadskontroll ha r inte funnits inom gemenskapen (Hettne 1994, 
s76). Se även COM(85) 310 final, s7. 
251 S WED AC (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) har huvudansvaret för 
tillsynen i Sverige. 
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17% av direktiv enligt den nya metoden252. De relativt stora skillnaderna mellan de tre 
modellerna kan både ha administrativa konsekvenser för företagen och konsekven
ser för marknadsintegration och konkurrens på medellång sikt. 

Politiskt innebär den nya metoden en centralisering trots att den tekniskt/administra
tivt innebär mindre centraliserat beslutsfattande och en betydande regelförenkling i 
jämförelse med de äldre direktiven253. De nya direktiven har istället nackdelen att de 
spänner över stora fält och därför kan vara svåra att tillämpa254. Det ömsesidiga er
kännandet kan innebära att marknadsintegrationen och de ekonomiska vinsterna 
initiait begränsas255 medan man över en något längre period kan anta att produktio
nen kommer att ske i enlighet med färre nationella standarder och att vinster från 
skalfördelar nås. 

Trots deklarationer från gemenskapen om skydd av miljö och människors hälsa och 
säkerhet (som i art. 95.3) f inns en risk a tt resulterande standarder kommer att vara 
de med lägre skyddande karakteristika då det ofta sammanfaller med lägre (totala) 
produktionskostnader256. Detta kan särskilt motiveras i en allt mer global ekonomi där 
stater och regioner konkurrerar om de multinationella företagens investeringar257. 
Harmoniseringsprocessen är dessutom politisk i en mer allmän betydelse, vilket bl.a. 
innebär att kompromisser måste nås och att lösningar måste vara tekniskt och admi
nistrativt möjliga i alla länder. 

Marknadsintegrationens takt begränsas av att man i många företag har funnits vara 
omedvetna om såväl meningen som funktionen av det ömsesidiga erkännandet258. I 
slutsatserna i kommissionens utvärdering av tekniska handelshinder i den inre mark
naden beskrivs industrin som positiv men oförberedd inför den gemensamma mark
naden och det system som fortfarande betraktas som 'nytt', "which entail significant 
transition costs for some firms, particularly those SMEs which are not involved in tra
de and have not previously been concerned about attestation nor had to adapt to 
new standards. 'C59 

Fullbordandet av den gemensamma marknaden. 
Ur den redogörelse som har givits framträder särskilt två aspekter i den gemensam
ma marknaden och i politiken för dess fullgörande. De kan uttryckas som en rumslig 
eller geografisk dimension och en substansdimension, rörande objekten för ekono

252 European Commission/WS Atkins 1998, s6 och 247-249. Motsvarande andelar för tillverkni ngsin
dustrins förädlingsvärde var 33, 21 respektive 22%. 
253 Införandet av art. 100a (d.v.s. nuvarande art. 95 ) innebar att den centrala makten ökade medan den 
nya harmoniseringsmodellen i övrigt, inklusive det ömsesidiga erkännandet, innebär att en mindre 
andel av regelutfomningen sker centralt ( se Quitzow 1995, S331-347). Quitzow (1995, s310) skriver 
dessutom att "Cassis-doktrinen i kombination med stadgandet om ömsesidigt erkänn ande av varor 
är det medel som domstolen kunde använda för att tänja ut tillämpningsområdet [för ] artikel 30 så 
långt att medlemsstaterna blev nödsadgade att igångsätta en omfattande regelharmonisering, vid 
äventyr att deras inhemska regler annars i praktiken skulle bli verkningslösa. "(!) 
254 Hettne 1994, s73. 
255 Men om detta är den enda framkomliga vägen är invändningen irrelevant. 
256 Mine 1992, s150-151; Quitzow 1995, s306 och 333-334.1 mål C 155/91 "Kommissionen mot rådet", 
domskäl 13, bedömde dock domstolen att miljöskydd går före varors fria rörlighet. 
257 Dunning 1993, s401; Eriksson 1997, s28. 
258 European Commission/WS Atkins 1998, s258. 
259 Ibid., s8. 
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miska transaktioner. Bl.a. har integrationsmålen beskrivits som fri rörlighet (inom den 
geografiskt definierade gemensamma marknaden) för varor, tjänster, arbete och ka
pital (substanser). Integration syftar och leder till homogenisering av förhållanden i 
rummet, och som medel för att uppnå homogenisering, och/eller som resultat av 
denna, påverkas möjligheterna till utformning av produkter, tjänster och produktions
resurser. Vidare är marknads- och produktresonemangen fundamentala i konkur
renspolitiken och tekniska handelshinder påverkar utförandet av en produkt och möj
ligheterna för den geografiska försäljningen av produkten. 

Även om den övervägande andelen av de hinder som vitboken tog upp, d.v.s. med
räknat andra än tekniska hinder, även avskaffades före utsatt datum (1/1 1993) före
kommer fortfarande konkurrenshinder av dessa typer. Den 21 :a november 1995, 
d.v.s. inför genomförandet av den andra enkätundersökningen i detta avhandlings
arbete och nära två år efter det i art. 8a (numera art. 14) fastslagna fullbordandet av 
den inre marknaden, rapporterades att 87,8% av de 221 vitboksdirektiven hade 
överförts till nationell lagstiftning i den 'långsammaste' av EU:s medlemsstater (Ös
terrike). Danmark hade nått längst med 99,1% medan Sverige med 96,4% (redan) 
låg över gemenskapens genomsnitt260. 

Kommissionen betraktade vid denna tidpunkt implementeringen som särskilt be
kymmersam inom följande sektorer: Offentlig upphandling, försäkringar, fri rörlighet 
för personer, ny teknologi och audiovisuella tjänster samt immaterialrätt. Särskilt be
tonades problem i det först nämnda området "...aussi bien en terme de retard pour la 
communication des mesures de transposition qu'en terme de la qualité de la trans
position. 'G61 I sin rapport om den inre marknadens funktion 1995 identifierade kom
missionen, utöver brister i den nationella implementeringen, problem i den fortsatta 
existensen av tekniska handelshinder och en alltför byråkratisk användning av lag262. 

Efter mer än ett decennium av lagstiftning, produktutveckling, förändrad syn på hälsa 
och säkerhet m.m. är det otillräckligt att endast beakta vitbokens direktiv (oaktat att 
endast politiskt inducerad formell integration betraktas här). Den 18:e februari 1998 
identifierade kommissionen inte 221 utan 1356 inre marknadsdirektiv varav 90,5% 
var implementerade i det långsammaste landets lagstiftning (Belgien)263. Sverige låg 
högst med 97,5%. Ca 1/4 av direktiven hade inte implementerats i alla medlemssta
ter, vilket föranledde kommissionens missnöje: "...many Member States' attitude is 
unacceptably lax because they fail to respect infringement procedure deadlines or 
fail to reply at all.,<264. 

När inre marknadsdirektiven delas upp på 25 sektorer, med en genomsnittlig formell 
implementering på 93,8%, var den offentliga upphandlingen fortfarande sorgebarnet 
- med 67,4% (bland andra problemområden fanns transporter)265. Sektorsjämförelsen 
ska dock inte ges alltför stor betydelse då man kan lyckas skapa olika många och/ 
eller olika långtgående direktiv inom olika sektorer. En högre implementeringsgrad 

260 European Commission 1996(b), s3. 
261 Ibid. 
262 Ibid. (Special insert). Samma bedömning gjorde Buigues & Sheehy 1998/1995, S249-250. 
263 European Commission 1998, s6. 
264 Inre marknadskommissionären Mario Monti, i European Commission 199 7(b), special feature, si. 
Den 1/11 1997 var 359 av 1339 direktiv ej implementerade i minst en medlemsstat (samma källa, sl-ll). 
265 Den 18:e februari 1998 (European Commission 1998, s6). 

157 



DEN EUROPEISKA INTEGRATIONSPROCESSEN 

skulle således i princip kunna bero på mindre framgång i integrationsprocessens ti
digare steg. 

Om de för tillverkningsindustrin så betydande tekniska handelshindren betraktas sär
skilda ansågs integrationsåtgärder ha implementerats framgångsrikt för produkter 
utgörande 64% av EU:s internhandel 1996266. Samma undersökning uppskattade att 
2/3 av dessa produkter, eller 46% av internhandeln, fortfarande omfattades av icke 
regulativa hinder För 17% av handeln var integrationsåtgärder inte lyckosamma eller 
genomförda medan 19% av handeln inte bedömdes beröras av några tekniska hin
der. 

I samband med det s.k. Amsterdamfördragets utarbetande utformades även en 
handlingsplan för den inre marknadens fullgörande267. Medlemsstaterna förband sig 
bl.a. att implementerà de kvarstående direktiven samt att upprätta kontaktpunkter i 
administrationen till vilka bl.a. företag kan vända sig med klagomål (i Sveriges fall 
Kommerskollegium). Trots allt fanns indikationer på att inte heller den nya målsätt
ningen att fullgöra implementeringen 1/1 1999 skulle uppnås268. Det är dock möjligt 
att den formella och juridiska implementeringen av den inre marknaden har nått så 
långt att politiskt tillskapade hinder inte längre är de mest avgörande för den gräns
överskridande konkurrensen i flertalet branscher. I kommissionens IM-utvärdering ex 
post (konkurrensdelen) skrev man i detta sammanhang att: 

"Any real obstacles that we observe are of a more behavioural nature. If further 
progress is to be achieved then it is through measures that have a direct impact on 
behaviour of firms and governments."269 

266 European Commission/WS Atkins 1997, s251. 
267 Europeiska kommissionen 1997(a). 
268 European Commission 1997(b) , special feature, sl-ll; Europeiska kommissionen 1997(a), s13 och 
17. 
269 European Commission/London Economics 1997, s251. 
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7. DEN INRE MARKNADENS TEORETISKA EFFEKTER. 

A. BAKGRUND, PERSPEKTIV OCH INTEGRATIONENS BAKSIDOR. 
Ett frigörande av förklaringsfaktorer bakom internationell handel. 
I detta kapitel redogörs för förväntade konsekvenser från genomförandet av den inre 
marknaden1. Det ska betonas att genomgången, särskilt i avsnitt 7B, utgår från integ
rationsteorin och att denna i huvudsak behandlar välfärdseffekter (medan detta ar
bete ska leda fram till företagsstrategiska effekter). Inre marknadsprojektet har moti
verats av de välfärdseffekter som förväntas i integrationsteorin och bygger på han
delsteoretiska antaganden och en modell där fri handel och konkurrens - med vissa 
undantag - är centralt2. Dessa samband avspeglas i kapitelstrukturen: Konsekvenser 
antas följa av åtgärder som redovisades i avsnitt 6D vilka i sin tur har baserats på 
teori som behandlades i avsnitt 5B och riktats mot hinder behandlade i avsnitt 5C. 

Ekonomisk integration, i detta fall genom borttagandet av konkurrenshinder, betyder i 
princip att de förklaringar till internationella utbyten som redovisats tidigare, och som 
i många fall förutsatte att inga konstruerade konkurrenshinder fanns, tillåts verka fullt 
ut eller på ett annat sätt. Detta förklarar underrubriken ovan och därmed är vi inne på 
integrationsteori, eller teori om handelsområden, i vilken särskilt tullunioner (TU) har 
behandlats3. 

Utöver TU-teori skiljer Norman ut en andra och en tredje huvudsaklig ansats och 'fas' 
i integrationsteorin - med konkurrens och marknadsintegration respektive ekonomisk-
geografiska samband i fokus4. Dessa ansatser relaterar han f.ö. tidsmässigt ungefär
ligen till lanseringen respektive implementeringen av det europeiska inre marknads
programmet. Inre marknadsprogrammet, och den integration som studeras här, ge
nomförs visserligen efter att alla inre tullar har avvecklats i Europa men TU-teorin är 
ändå belysande och tas i det följande upp tillsammans med kompletterande förkla
ringar. Vissa alternativa förklaringar aktualiseras särskilt här då teorin vänds mot ett 
företagsstrategiskt perspektiv. I det följande berörs dessutom negativa konsekvenser 
av integration, varav flertalet vanligtvis inte behandlas i ekonomiska arbeten. Inled
ningsvis kan det därför vara av värde att åter bredda perspektivet något. 

Integrationsprojektets effekter utgår från bakomliggande värderingar. 
En lämplig utgångspunkt för en grundlig betraktelse över den europeiska integratio
nens effekter är i de värderingar som ligger till grund för samarbetets mål. Även om 
värderingar givetvis är föränderliga och kan vara svåra att avläsa ligger de sannolikt i 
detta fall nära de övergripande målen i EG-avtalets artikel 2, där tillväxt och syssel
sättning är centrala. Detta tydliggörs också i sammanhang som utredningen bakom 
inre marknadsprogrammet ("The Economics of 1992", här även betecknad kommis

1 Redogörelsen sker på en nivå där företagsspecifika skillnader inte behandlas. Från och med kapitel 
8, där faktiska tec ken på segregering och integration som har sökts i företagen presenteras, förskjuts 
perspektivet något mot ett tydligare företagsstrategiskt sådant. 
2 Se Emerson m.fl. 1988 och Cecchini m.fl. 1988. 
3 Exempelvis arbeten av Viner 1998/1950, Balassa 1962 och Tinbergen 1965. För översikter, se 
McDonald & Dearden 1994, Hitiris 1992, Molle 1990 eller Ethier & Horn 1989/1984. 
4 Norman 1998/1995, s361. Ethier & Horn (1989/1984) behandlar integrationsteorins brister och ut
vidgningar. 
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sionens undersökning ex ante) och ett av gemenskapens viktigare policydokument 
från senare år ("Growth, Competitiveness, Employment: The challenges and ways 
forward into the 21st century") där man säger sig vara medveten om att de riktlinjer 
som ges huvudsakligen är ekonomiska5. 

Utgående från målformuleringar, medel och förväntade effekter hör onekligen tillväxt, 
modernisering och marknadslösningar till de centrala värdekomponenterna i inre 
marknadsprojektet6. Detta kan ses som exempel på hur medel i det moderna sam
hället har blivit till mål7. Det mångfacetterade och svårdefinierade målet "välfärd" har i 
hög grad ersatts med hög och växande konsumtion - i svensk ekonomisk politik, i det 
europeiska integrationsprojektet och som en globalt dominerande värdering. Med 
största sannolikhet har även föreställningen om välbefinnandet infiltrerats av välfär
dens mätning, genom avkastnings- och omsättningsmått (vinst, BNP, tillväxttal 
o.s.v.) och uttrycksformer (lönearbete, konsumtion, transportering m.m.). 

Förvisso gäller Europasamarbetets målformuleringar också annat än ekonomisk ak
tivitet, och samarbetets mål har breddats så att det i EG-fördraget och i EES-avtalet 
både finns miljömål och sociala mål8. Flertalet medel och åtgärder är dock ämnade 
att öka varu-, tjänste- och resursrörligheten med ökad ekonomisk aktivitet som resul
tat. Mål som inte är produktions- och konsumtionsinriktade har inte lika tydligt 
operationaliserats i medel eller kunnat uppmärksammats eller konstaterats som 
konsekvenser9. 

I enlighet med resonemang i kapitel 3 sker i det följande behandlingen av effekter på 
en nivå där exempelvis förändringar i försäljning eller konkurrens ses som centrala 
konsekvenser. Den analys som görs gäller i huvudsak det traditionella ekonomiska 
perspektiv där företaget är en vinstmaximerande enhet och ett 'objektivt' värde av 
företagets verksamhet ryms i prismekanismen (det spelar ingen roll vad ett företag 
producerar eller hur detta produceras så länge som avsättning finns och verksam
heten är laglig). På grund av begränsningarna i detta synsätt ges nedan en komp
letterande genomgång av några av perspektivets tillkortakommanden samt något om 
integrationens negativa konsekvenser. Redogörelsens relativa bredd ska i någon 
utsträckning kompensera omfattningen och djupet i den mer traditionella ekonomiska 
analysen som detta arbete utgör i övrigt. 

Problem och nackdelar med handel och integration. 
Brister i ett traditionellt ekonomiskt perspektiv. 

I ekonomisk teori och därav följande ekonomiska politik och handelspolitik finns i vis
sa avseenden bristfälliga och otillräckliga antaganden med allvarligt negativa kon
sekvenser för individer, samhälle och natur. För en betraktare med en icke

5 Emerson m.fl. 1998, s2; European Commission 1993, s4. 
6 Se Mine 1992, s102-106. 
7 Jämför med resonemang hos Habermas 1971, Horkheimer 1987, Marcuse 1969 och von Wright 
1986. 
8 För miljörelaterade resonemang i primärrätten, se art. 2, 30, 95a.4 och 174-177 EG. 
9 En betydande andel av de beräknade vinstema från inre marknadsprojektet ligger i en ökad konsum
tion (se Emerson m.fl. 1988 samt Buigues & Sheehy 1998/1995, s247). Kommissionens I M-utvärdering 
ex post, 'The Single Market Review", ger ett exempel på den mycket starka betoningen på traditionell 
ekonomisk analys (de 39 titlarna kan betraktas på http://europa.eu.int/comm/dg15/en/update/im- 
pact/index.htm; 1999.04.12) 
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ekonomisk syn och terminologi är det t.ex. tydligt att materiella värden ges högre 
prioritet än andliga, sociala eller estetiska inom EU:s samarbete och i WTO. Integra
tionen ska i första hand höja välfärden vad gäller nivån på inkomst och konsumtion 
och inte inom andra områden av en bredare välfärdsupplevelse. EU och WTO är 
ekonomiska (eller möjligtvis ekonomisk-politiska) projekt, och betoningen på materi
ella värden och konsumtion är systematisk i ekonomin (och i EU-projektet). 

Att endast det som kan utnyttjas för exploatering eller konsumtion samt (normalt som 
en följd därav) är monetärt prissatt värderas är ett allvarligt problem med det traditio
nella ekonomiska synsättet. Även om ekonomi är läran om hushållning med resurser 
så är det användningen av resurser som värdesätts. Därför får vanligtvis, men absurt 
nog, ett stycke natur ett högre värde om huvuddelen av det biologiska livet utplånas 
varefter området omvandlas till parkeringsplats10. Samhällets tillstånd anses därefter 
som förbättrat eftersom förödelsen betecknas som förädling, förövarna som syssel
satta och händelsen sänder ut monetära belopp i ekonomin (som kan investeras vi
dare). Parkeringsplatsen ingår dessutom i ett system med positiv monetär värdering 
av aktiviteter som även bidrar till miljöförstöring och fysisk ohälsa (väl kända men lågt 
prioriterade externa effekter)11. I sammanhanget är individers betalningsvilja ingen 
neutral metod för att tillvarata andra värden då den systematiskt överskattar sådant 
som i högre grad kan konsumeras individuellt (och nu) medan exempelvis allmänna 
tillgångar (som luft), biologisk mångfald och sådant som utgör värden för andra ge
nerationer underskattas12. 

En annan betydelsefull brist inom ekonomisk teori och politik är att marginalnyttan för 
ökad konsumtion och handel vanligtvis antas vara konstant eller åtminstone positiv. 
Två enheter legalt producerade, exporterade eller konsumerade varor anses vara 
bättre än en enhet. En utomparadigmatisk ståndpunkt behöver inte intas för att häv
da att förhållandet många gånger kan vara omvänt. Detta gäller allt från vapen och 
droger till sådant som resurser förbrukade i en bilkö och de enheter av livsmedel
skonsumtionen som leder till välfärdssjukdomar. En icke oväsentlig andel av den s.k. 
förädlingsprocess som exempelvis svenska mindre tillverkningsföretag är delaktiga i 
skulle därför behöva omvärderas om begrepp som "nytta" och "välfärd" ska (åter-) 
ges relevans. 

Negativa föijder av integration. 

Ett grundläggande problem som inte behandlas inom det ekonomiska paradigmet, 
men som förstärks av dess användning, är att såväl syfte som resultat med ekono
misk integration är att öka den ekonomiska verksamhetens totala omfattning. Detta 
innebär ett ökat resursutnyttjande och en ökad entropi; en accelererad omvandling 
av träd och mineraler till sopor och avgaser13. Detta ska dessutom ske från en myck
et problematisk utgångspunkt: Som ett exempel beräknas mänskligheten sedan 
1960-talet ha förbrukat lika mycket fossila bränslen som under hela den tidigare 

10 Detta kan relateras till den teknologiska rationaliteten som berördes i kapitel 3 (se exempelvis Ha
bermas 1971, s82 och 88-89). 
11 Exempel på motbilder: Daly 1996, Hermeie 1995 och von Wright 1986 och 1993. 
12 Se Siebert 1998/1991, s750. 
13 Detta erkändes av kommissionens 'Task-force on the Environment and the Internal Market" (I Weale 
& Williams 1998/1993, s768). För en behandling av entropi och ekonomi: Georgescu-Roegen 1971. Se 
även von Wright (1995, s331) och Daly 1996, s61f. 
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världshistorien, och förbrukningen i Sverige uppgår nu till över två ton, räknat som 
kol, per person och år14. 

En uppvaknande medvetenhet om detta från EG/EU:s sida, exempelvis manifesterad 
genom formuleringen i artikel 2 EG "en hög nivå i fråga om miljöskydd", har dock 
hittills varit underordnad de traditionella tankarna. I en analys av den inre marknaden 
och miljöpolitiken skriver Weale & Williams att: 

"...those concerned with environmental policy seek to appropriate the language of 
economic modernisation and harness it to the cause of environmental protec
tion."15 

En effektivare resursanvändning innebär endast att tillväxttakten på den ackumule
rade miljöskulden avtar, eftersom både konsumtionen och antalet människor ökar16. 
Vissa innovationer och effektiviseringar skapar därtill en ökad användning; exempel
vis reser vi längre och oftare med förbättrade vägar, fordon och flygförbindelser. 
Ökade transporter är f.ö. en betydande konsekvens av öppnade gränser. I en av 
kommissionens egna undersökningar bedömdes lastbilstrafiken över gränserna öka 
med 30-50% på grund av den inre marknaden17. Till konsekvenserna av detta som 
endast delvis ryms i prismekanismen hör utsläpp, buller, exploatering av mark samt 
trafikolyckor med följande personskador. 

En annan typ av problem som hör samman med den ökade ekonomiska aktiviteten 
gäller den snabbare strukturomvandling som integration syftar och leder till. Utöver 
vissa lösningar skapar detta också regionala och sociala problem. Vissa sådana be
rörs i den traditionella teorin även om anpassningen till lönsamma aktiviteter antas 
vara omedelbar och kostnadsfri i TU-teori18. Åtminstone de regionala problemen er-
känns av EU, både i ord och i handling; transfereringar och stöd inom struktur-, regi
onal- och jordbrukspolitiken utgör mer än fyra femtedelar av gemenskapens utgif
ter19. Baksidan av den eftersträvade ökade dynamiken är att verksamheter och bran
scher slås ut och att kunskaper och investeringar blir inadekvata. För att både mini
mera de därav följande transfereringsbehoven och öka dynamiken i ekonomin inbe
griper den eftersträvade resursrörligheten rörlighet på arbetsmarknaden. Även denna 
rörlighet har emellertid en minussida - med avfolkningsproblem för vissa områden 
(åldrande befolkning, försämrad service) och förtätningsproblem i andra (sociala 
problem, transporter, miljöförstöring)20.1 kommissionens IM-utvärdering ex post skrev 
man följande: 

14 Tiberg 1993, s31-34. 
15 Weale & Williams 1998/1993, s 768. 
16 Se exempelvis Livi-Bacci 1992 och Tiberg 1993. 
171 Weale & Williams 1998/1993, s 768-769. 
18 Se exempelvis Balassa 1962 och Jovanovic 1998(d)/1992, S321-322. 
19 European Commission 1999. För en översikt över de s.k. strukturfonderna, däribland ett SMF-
initiativ, se Commission européenne 1994. Omställningskostnader berörs även i Emerson m.fl. 19 88, 
S28-30. 
20 Von Wright använder begreppet social entropi i ett närliggande resonemang (199 5, s331). Krugman 
(1994) ger en bred behandling av förtätning. 
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"...there should be no strong reasons to expect the elimination of regional pro
blems and the centre-periphery pattern through the free interplay of market forces. 
On the contrary, such problems could be aggravated."21 

Rapporten beskriver därefter de centrala regionernas fördelar som bestående i höga 
befolkningskoncentrationer, lokaliseringen av huvuddelen av Europas finansiella och 
administrativa centra, tillgång till bättre transporter och telekommunikationer samt 
tillgång till stora skaror kvalificerad arbetskraft. Rapporten fortsätter: 

"...on the whole, these advantages involve external economies of scale and favour 
the further concentration of firms and industries in the central regions. The increa
sing global and footlose nature of international production and other activities, due 
to both the single market programme and the globalization phenomenon, may be 
likely to reinforce and accelerate patterns of 'circular and cumulative causation' 
within countries and/or regions."22 

På en högre geografisk nivå har ett handelsområde även konsekvenser för resten av 
världen (s.k. tredje land). Medan man från ett deltagande lands horisont (exempelvis 
Sverige i den inre marknaden) i huvudsak ser öppnade gränser betraktas handels
områden i den traditionella TU-teorin som ett diskriminerande arrangemang, en "näst 
bästa lösning"23. Följaktligen innehåller GATT villkor för tillåtande av handelsområ
den24. Avsteget från (den globala) frihandelsprincipen behandlas som en minuspost i 
Viners klassiska beskrivning, där en tullunions nettoeffekt (för världens välfärd) i hu
vudsak bestäms av skillnaden mellan den handel som skapas inom avtalsområdet 
och den handel som försvinner gentemot utomstående länder25. Viner skrev t.o.m. 
att: 

"...with respect to most custom union projects the protectionist is right and the 
free-trader is wrong in regarding the project as something, given his premises, 
which he can logically support."26 

En angränsande sannolik konsekvens är att tullunionens 'terms of trade' förbättras 
gentemot övriga världen27. Detta ser f.ö. Jovanovic som "one of the major goals of 
integration of trade in manufactures in western Europe.'** 

Effekterna av EG/EU:s tullunion beräknade enligt Viners modell har dock vanligtvis 
utfallit med svarta siffror, men siffrorna har varit relativt små och variationerna mellan 
branscher och länder är stora29. Här rymmer också den ekonomiska teorin en intres
sant brasklapp nämnd av bl.a. Balassa: Marginalnyttan bör rimligtvis antas vara åt
skilligt högre i ett fattigare land (utanför EU) än i EU-staterna30. Stöd, subventioner 
och andra konkurrenshinder inom EU är dessutom särskilt riktade mot produktion 

21 European Commission/Economists Advisory Group Ltd 1997, s26. 
22 Ibid. S26-27. 
23 Se exempelvis Lipsey 1998/1960 eller Ethier & Horn 1989/1984. 
24 Se avtalets artikel I och XXIV (GATT, 1986). 
25 Viner, med The Customs Union Issue (Carnegie Endowment for International Peace, New York 
1950) anses allmänt som en föregångare inom området. 
26 1998/1950, s168. 
27 Viner 1998/1950, s177-178. 
28 1998(d)/1992, s320. 
29 Balassa 1998/1967; Buigues & Sheehy 1998/1995; Mayes 1989/1978. 
30 Balassa 1962, s13. 
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och handel i verksamheter som i många fall utgör huvudnäringar i de fattigare län
derna (bl.a. textilier och jordbruksprodukter). Detta gäller relativt allmänt i världen, 
vilket har uppmärksammats av UNCTAD: 

"...trade diversion effects may still be significant in certain sectors where tariffs 
remain high, which include sectors of interest to developing countries, notably ag
riculture and textiles, and in the area of government procurement."31 

Utöver att, i EU:s fall, innebära högre skatter samt högre priser på berörda varor in
om gemenskapen leder importhinder till minskad export och lägre inkomster i det 
fattigare landet. Det senare förstärks av EU:s exportstöd vilket påverkar världsmark
nadspriserna på vissa varor nedåt32. Detta rimmar inte med EU:s uttalade mål (i in
gressen till EG-fördraget) och förpliktelser (gentemot WTO/GATT) att bidra till en li
beralisering av världshandeln - vilket kan tjäna som illustration till de målkonflikter 
som finns. Ruigrok belyser detta när han skriver att "The free trade doctrine's policy 
recommendations are based solely on a welfare analysis of international trade flows, 
and abstract from any other possible rationality.'63 Frihandelsteorins välfärdsargu
ment är vidare "...valid in its own right, but only because it systematically ignores the 
determinants of trade barriers...,64 

Detta berör synen på hälsa, säkerhet och miljö i olika länder vilken ofta leder till kon
flikter vid fria varurörelser. Här finns en risk att normer och reformhastighet styrs från 
mitten eller bakre delen av kön35. Frånsett rent praktiska orsaker till att utfallet blir på 
detta vis vid kompromissande gäller ofta att strängare regler är företagsekonomiskt 
mindre fördelaktiga och därför svårare att genomdriva. En övergång till politiskt moti
verade produktförändringar blir ofta (kortsiktigt) dyrare än ett bibehållande av tidigare 
standard. Ett anslutande möjligt problemområde gäller den institutionella konkurren
sen, vilken sannolikt till betydande del ligger bakom Europas välstånd och globala 
ekonomiska position. I en betraktelse över varför det blev Europa som växte fram 
som världens teknologiska och ekonomiska centrum från 1600-talet skriver Kennedy 
i "The Rise and Fall of the Great Powers": 

"...there existed no uniform authority in Europe that could effectively halt this or 
that commercial development; no central government whose changes in priorities 
could cause the rise and fall of a particular industry; no systematic and universal 
plundering of businessmen and entrepreneurs by tax gatherers, which so retarded 
the economy in Mogul India."36 

Ökad konkurrens är visserligen en central del i inre marknadsprojektet men harmoni-
sering och skalfördelar kan leda till ett minskande av tävlan mellan konkurrerande 
lösningar (vad gäller processer, miljöförbättringar, konsumentbehov etc.) och innebä
ra en negativ dynamisk effekt. 1900-talet har dock varit USA:s, med en stor relativt 

31 UNCTAD 1996(a), kapitel 1, punkt 14. 
32 Jovanovic 1998(e)/1997, s685. 
33 1990, s11. 
34 Ruigrok 19 90, s12. 
35 Ett utförligt resonemang om detta förs av Price 1998/1996, s419-423. 
36 Kennedy 1989, s19-20. Se även Rosenberg & Birdzell 1991 och Lundgren 1994, s121. 
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homogen marknad, och detta har ofta föranlett jämförelser från gemenskapens 
sida37. 

Nationella skillnader i synen på hälsa, säkerhet och miljö berör ett annat mycket be
tydelsefullt område under omvandling på grund av den ökade internationella rörlig
heten: Spänningsfältet politik - ekonomi. Staternas utgifter som andel av BNP tycks 
visserligen inte ha påverkats i någon större omfattning sedan liberaliseringarna in
leddes38, men ett av internationaliseringens främsta kännetecknen hittills är kapitalets 
rörlighet och de transnationella företagens växt och spridning39. Därmed minskar den 
politiska demokratins betydelse i förhållande till den makt som finns hos storföreta
gens ledningar och de största aktörerna på de finansiella marknaderna. Detta, samt 
att kapitalägarnas makt även har ökat i relation till majoriteten av arbetskraften, be
lystes polemiskt i journalisterna Martin & Schumanns uppmärksammade "Globalise-
ringsfällan" 199740. I sak överensstämmer den mycket kritiska bild som de målade 
upp relativt väl med UNCTAD:s beskrivning av statens roll i en global ekonomi: 

".. .the role of government is progressively shifting towards providing an appro
priate enabling environment for private enterprise, and facilitating and fostering 
the establishment and expansion of private business."41 

The Economist har pekat på arbetskraftens immobilitet (som skattebetalare) jämfört 
med kapitalets som en central komponent i denna process, vilken har inneburit en 
relativ minskning av företagsbeskattningen inom OECD42. Om denna nya statsroll blir 
dominerande finns en risk för att nivån på sådant som miljö- och arbetsmarknadslag
stiftning pressas nedåt. Regeringar frestas att konkurrera om etableringar med mer 
tillåtande lagstiftning, subventionerad energi, lägre skatter och liknande43. Från offici
ellt håll (kommissionen, Sveriges regering) hävdas visserligen att anspråken på soci
alpolitik och miljöskydd inte ska sänkas; den dominerande synen är istället att inter
nationell konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt är förutsättningar för ambitioner inom 
andra områden44. Statsmaktens autonomi och dess valmöjligheter i den makroeko-
nomiska politiken minskas dock av såväl globalisering i allmänhet som av regionala 
eller multilaterala avtal. 

B. EFTERSTRÄVADE OCH FÖRVÄNTADE FÖRDELAR MED EN GEMENSAM MARKNAD. 
Genomgången ovan avsågs uppmärksamma att ekonomin är inbäddad i ett sam
manhang som i avgörande avseenden inte är ekonomiskt och som ej heller neutralt 
kan inordnas i eller styras av ekonomiska modeller. I praktiken behandlas emellertid 
icke-ekonomiska aspekter och värden i stor utsträckning som underordnade, såväl i 

37 Bl.a. konstaterades i studierna bakom inre marknadsprojektet att US A:s produktivitet var högre i en 
mängd sektorer (Emerson m.fl. 1 988, s14). I underlaget till en konkurr enspolitik för EU:s industri några 
år senare är jämförelserna med USA och Japan centrala (European Commission 1994(c)). 
38 ENSR 1997, s57; The Economist 1998. 
39 Se bl.a. UNCTAD 1997, WTO 1996(b) och The Economist 1998. 
40 I sammanhanget kan även kritisk teori vara en intressant utgångspunkt ( se exempelvis Marcuse 
1987). 
41 UNCTAD 1996(a), kapitel 1, punkt 22. Se även citatet från Eriksson (1997, s28) i avsnitt 5C. 
42 1998. 
43 Ofta anförs kritik mot s.k. social dumping i tredje världen, med barnarbete, obefintlig m iljölagstiftning 
m.m. Trots betydligt mindre skillnader finns även inom EU problem med skattekonkurrens. 
44 Exempel: European Commission 1994(c). 

165 



DEN INRE MARKNADENS TEORETISKA EFFEKTER 

enskilda individers beslut som i samhällsplanering och i internationella överenskom
melser som WTO och EU. Det ekonomiska perspektivets styrka och attraktionskraft 
gör det särskilt angeläget att påvisa dess tillkortakommanden, även om - eller kan
ske därför att(!) - detta arbete i fortsättningen endast har inomdiskursiva ambitioner. 
Oavsett beslutsnivå bör ekonomiska analyser användas tillsammans med problem
beskrivningar och konsekvensbedömningar med andra relevanta perspektiv. 

När behandlingen nu åter blir inomparadigmatisk och koncentreras till teorierna bak
om internationellt ekonomiskt utbyte och till integrationsåtgärders 'frigörande' av de 
förklaringsfaktorer som gavs i kapitel 5 kan några resonemang kring likheter och 
skillnader mellan tullar och övriga konkurrenshinder vara nödvändiga. Integrationste
orin har nämligen i hög grad behandlat tullunioner medan den västeuropeiska integ
rationen sedan mitten av 80-talet har gällt avveckling av icke-tariffära hinder. 

En skillnad mellan tullar och icke-tariffära hinder som kan vara av betydelse i en 
välfärdsanalys (men av mindre betydelse här) gäller fördelningen av kostnader och 
fördelar mellan konsumenter, producenter och stat45. Tullar är i detta avseende spe
ciella då de inbegriper en omfördelning från/till staten. En skillnad för företagen är att 
tullar i stort sett alltid är direkt relaterade till den volym eller det värde som handlas 
(d.v.s. rörliga proportionella kostnader) medan icke-tariffära hinder vanligtvis medför 
en blandning av fasta och rörliga kostnader46. Detta kan bl.a. innebära att erfarenhet 
får större betydelse i det senare fallet. I det fall som studeras här förekommer dock 
tullar endast gentemot varor producerade i tredje land. Liksom fördelningen av kon
sekvenser mellan branscher kommer sektorsbedömningar endast att ges ett begrän
sat utrymme i det följande. 

Bland de mest betydande likheterna mellan tullar och icke-tariffära hinder är att alla 
typer av hinder är tvåsidiga och även innebär ett skydd för inhemska producenter 
gentemot producenter/varor från andra länder. Om det finns effektivare s.k. världs
marknadsproducenter (d.v.s. företag utanför landet eller avtalsområdet) medför hin
der högre priser och lägre konsumtion på den skyddade marknaden. För hemma
marknadsproducenterna möjliggör skyddet bl.a. att vinster över det teoretiskt nor
mala kan tas ut och/eller att mindre effektiva företag kan fortsätta sin verksamhet. 

För en bedömning av integrationseffekter gäller en av de huvudsakliga skillnaderna 
mellan olika hindertyper huruvida hindret är absolut eller kostnadshöjande47. Till den 
förra kategorin kan kvoteringar och vissa typer av etableringshinder läggas, och des
sa kan innebära större välfärdsförluster än kostnadshöjande hinder (om kvoten e.dyl. 
är snål i förhållande till efterfrågan). En tillräckligt hög tull eller annan importkostnad 
kan dock motsvara en nollkvot, d.v.s. ett fullständigt importhinder. Detta resonemang 
är särskilt relevant i ett företagsperspektiv, eftersom de faktiska konsekvenserna av 
ett kostnadshöjande hinder varierar med företags förmåga att lösa problem och bära 
kostnader. 

45 Huruvida hinder ger staten en inkomst kan vara en relevantare distinktion än mellan tullar och övriga 
hinder (European Commission/Centre for Economic Policy Research 1997, s8-9). 
46 European Commission/London Economics 1997, s20. 
47 Denna gränsdragning kan dock vara otydlig. En kort genomgång av skillnader mellan hinder i detta 
avseende ges i Emerson m.fl. 1988, s22-23. 
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När allmänna konsekvenser för företag behandlas är skillnaderna mellan välfärds-
perspektivet och företagsperspektivet inte så stort; till det väsentliga i företagsanaly
sen hör frågorna huruvida gränsskydd sänks så att konkurrens uppstår eller förstärks 
och huruvida marknader öppnas så att ny försäljning möjliggörs. Det är sådana för
ändringar för företag som ger upphov till de välfärdseffekter som behandlas i integra
tionsteorin. I EG:s egna bedömningar inför den inre marknadens genomförande, 
"The Costs of non-Europe", skriver Emerson m.fl. följande: 

"The consequences of completing the internal market will originate at the most di
saggregated microeconomic level. The agents will be firms: the removal of many 
different non-tariff barriers will compel them to rethink their development strate
gies, to adapt to a new situation of increased competition and to exploit the op
portunities thus created."48 

Statiska och dynamiska effekter. 
Nästa lämpliga steg i behandlingen av integrationseffekter är en teoretisk åtskillnad 
mellan statiska och dynamiska effekter49. Både på aggregerad nivå och för enskilda 
företag kan effekter vara av engångstyp eller inträda över en tidsperiod. De dyna
miska effekterna antas vanligtvis vara mer betydande än de statiska, men de anses 
även vara svårare att uppskatta50. Svårigheterna beror inte minst på att effekterna 
växer fram över en längre tidsperiod och (bl.a. därför) är mer avhängiga olika aktörs
gruppers beteenden (konsumenter, företag, politiker). Dynamiska effekter kan dock 
inte vara permanenta och i verkligheten är ibland gränsdragningen gentemot statiska 
effekter otydlig. 

Både problemen och värdet med indelningen framhävs när olika förväntade effekter 
behandlas i teorin. Lipsey, en av de tidiga och inflytelserika integrationsforskarna, 
pekade på fem olika orsaker bakom välfärdseffekter vid bildandet av en tullunion51: 

- specialisering på grundval av komparativa fördelar, 
- skalekonomier, 
- effektivitetsökningar genom ökad konkurrens från utlandet, 
- ökad tillväxt, och 
- förändringar i 'terms of trade'. 

Till dessa både statiska och dynamiska faktorer kan man lägga administrativa bespa
ringar till följd av att både företags behov av provning och certifiering och behovet av 
bevakning och hantering i samband med gränsöverskridande transaktioner minskar. 
Detta täcker in en huvuddel av de förklaringsfaktorer till internationellt ekonomiskt 
utbyte som behandlades i kapitel 5 och utgör även en relevant utgångspunkt för en 
beskrivning av integrationens företagsstrategiska effekter. 

Specialisering och komparativa fördelar är vad som särskilt har behandlats i TU-
teorin, och då som statiska effekter52. P.g.a. att specialisering är förknippat med väx
ande förmåga, påpekat redan av Adam Smith, kan dock en åtskillnad göras mellan 

48 1988, S193. 
49 En indelning som görs av bl.a. Balassa 1962, Baldwin 1998/1993 och Sapir 1992. 
50 Baldwin 1998/1993; European Commission/Centre for Economic Policy Resear ch 1997, s8-9; Molle 
1990. 
51 Lipsey 1998/1960, s212 (de förväntade välfärdseffekterna motiverar i sin tur den inre marknaden). 
52 Se Lipsey 1998/1960 och Molle 1990. 
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statiska arbetsfördelningseffekter och dynamiska specialiseringseffekter. Den effekti
vare arbetsfördelningen/resursallokeringen motsvaras på företagsnivå av kost
nadspåverkan (främst sänkta kostnader i samband med internationell verksamhet 
inom avtalsområdet) och marknadsöppning (d.v.s. att marknader görs mer lättill
gängliga för export och etablering). Lägre kostnader och lättare marknadstillträde 
kan i sin tur leda till dynamiska specialiseringseffekter avseende erfarenhetsutveck
ling samt koncentration av kunskap och teknologi, vilket kan resultera i ökad effekti
vitet och innovationer. Observera att dynamik vanligtvis används för aggregat medan 
det för enskilda företag givetvis kan innebära utslagning. 

Den typ av skalfördelar (Lipseys andra konsekvenstyp) som oftast behandlas före
kommer när företags marginalkostnader faller inom ett givet produktionsintervall53. 
Dessutom har skalfördelar främst behandlats som en dynamisk effekt54, men Pomfret 
har en poäng i att anse beteckningen som ett mysterium och även denna potentiella 
integrationskonsekvens betraktas sannolikt bäst som både statisk och dynamisk55. 
Den statiska delen möjliggörs i princip om potentiella marknader öppnas genom in
tegrationen och den s.k. minsta effektiva skalan (MES) är större än den volym som 
efterfrågades före förändringarna. Den dynamiska delen av skalekonomier repre
senterades i Emerson m.fl. av lär- och erfarenhetseffekter56, men kan även bestå i 
informations- och teknologispridning och är beroende av konkurrensintensiteten. 
Konkurrens kan likafullt behandlas som ett självständigt konsekvensområde, och 
denna Lipseys tredje kategori utgör då en förväntat dynamisk effekt både på före
tagsnivå och på aggregerad nivå. 

De fjärde och femte kategorierna, tillväxteffekten och relativpriserna för export och 
import, kommer inte att behandlas direkt i det följande då detta bedöms svårgenom-
förbart med ett företagsperspektiv och detta arbetes problemställning57. Tillväxt på
verkar visserligen företags avsättningsmöjligheter, och integration kan förväntas 
medföra lägre priser, eventuellt ett breddat utbud, och därmed en efterfrågeeffekt av 
engångstyp58. Ett ökat konkurrenstryck och effektiviseringar i den större marknaden 
kan även öka ti llväxttakten i den ekonomiska aktiviteten och ge en snabbare struk
turomvandling. 

De konsekvensområden som betraktas som centrala här, kostnader, marknadstillträ
de, skalfördelar och konkurrens, överensstämmer relativt väl med de huvudområden 
bakom ekonomiska vinster som identifierades i EG-kommissionens egen kon
sekvensundersökning ex ante. I den mikroekonomiska analys av den inre markna
dens välfärdsvinster som ingick i denna studie beräknades vinster av två huvudtyper 
i sammanlagt fyra steg enligt följande59: 

53 Jovanovic 1998(d)/1992, s311. 
54 Exempelvis av Baiassa 1962 och Appleyard & Field 1995. 
55 Pomfret 1989/1986, s51. 
56 Emerson m.fl. 1988, s137. Undersökningens statiska effekter avsåg endast den tekniskt bestämda 
produktionsskalan (ibid. s126-127). 
57 Tillväxteffekten behandlas delvis tillsammans med andra effekttyper. Fö r 'terms of trade', se bl.a. 
Baiassa (1962, s23-24, 62-68) och Viner (1998/1950, S177-178). 
58 Emerson m.fl. (1988) behandlar detta i kapitel 10. 
59 Ibid., s196 (se även sid 24-26). 
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I. Reducering av hinder 
steg 1 : Direkt handelspåverkande kostnader 
steg 2: Produktionspåverkande kostnader 

II. Marknadsintegration 
steg 3: Skalekonomier genom strukturomvandling och ökad produktion 
steg 4: Minskad monopolistisk makt och x-ineffektivitet genom konkurrens 

Den första huvudtypen av effekter är huvudsakligen statisk och uppkommer bl.a. ge
nom borttagandet av gränshinder och realiserandet av komparativa fördelar. Den 
andra typen är i högre grad dynamisk och gäller 'verklig' integration av marknaderna. 
Samtliga effekter är relevanta även med ett företagsperspektiv och indelningen utgör 
utgångspunkten förföljande behandling av integrationseffekter. 

Huvudtyper av integrationseffekter. 
Ett ökat utnyttjande av komparativa fördelar. 

Om en hemmamarknad skyddas med handels- och etableringshinder gentemot 
kostnadseffektiva re producenter kan hemmamarknadsföretag erbjuda konsumenter
na en större andel av den efterfrågade kvantiteten än vad som hade varit fallet vid 
frihandel. Detta 'extra' inhemska utbud produceras till en högre kostnad (och med 
större resursåtgång) än om det hade producerats av en konkurrenskraftig världs
marknadsaktör. Eftersom priset inom landet blir högre efterfrågas också en mindre 
kvantitet (samma resonemang gäller för en tullunion (EU) i relation till effektivare 
världsmarknadsaktörer). 

Minskandet av gränsformaliteter sänker i första hand direkt handelsrelaterade kost
nader, bl.a. de som är förknippade med administration och förseningar60. Detta un
derlättar import och export och möjliggör ökad specialisering och skalfördelar på 
motsvarande sätt som vid avvecklingen av tullar61. Traditionellt illustreras konsek
venser av dessa slag genom resonemang som bl.a. utgår från Ricardo och Viner62. 

I figur 7-1 visas i en partiell jämviktsanalys hur länders komparativa fördelar bättre 
kan utnyttjas genom en gemensam marknad. Exemplet visar den statiska effekten 
för en homogen vara under antagande om perfekta konkurrensmarknader. Före in
tegrationen mellan land A och en grupp andra (redan integrerade) länder produceras 
varan effektivare i "den övriga gemenskapen". Skillnaden i effektivitet, markerad ge
nom produktionsfunktionen (utbudskurvan, U), ger potential för vinster av arbetsför
delning och kan bero på naturliga eller förvärvade fördelar samt vara landbundna 
eller företagsbaserade. 

Borttagandet av hinder medför att varan kan importeras till A från G. Om ingen typ av 
hinder kvarstår leder detta slutligen till ett nytt gemensamt jämviktspris (p.g.a. anta
gandet om perfekt konkurrens och en homogen vara). G-producenterna ökar sitt ut
bud från KQI ti ll KG2u medan de mindre effektiva producenterna i A minskar sin pro
duktion till KA2U på grund av det nya priset P2. Efterfrågan (E) påverkas i motsatt rikt

60 Ibid., s196. 
61 Lundberg 1990(b); Emerson m.fl. 19 88, s23. Märk att gränskontroller även kan utnyttjas för lastbil s
förares nödvändiga vila. 
62 För en genomfång av vad som hände mellan Ricardo och Viner, se Pomfret 1989/1986 och Viner 
1937. 

169 



DEN INRE MARKNADENS TEORETISKA EFFEKTER 

ning; den ökar i A men minskar i G. Skillnaden mellan efterfrågan och produktion i G 
(KG2U - KG2E) exporte ras till A och täcker där motsvarande underskott (K^E - K/^U). 
Effekten betecknas efter Viner handelsskapande63. 

Figur 7-1 : IM och komparativa fördelar*4. 
Anslutande land (A) Den övriga gemenskapen (G) 

Pris (P) 

A1 

Kvantitet (K) ^A2E VA2U 

Enligt modellen uppstår vinster om länderna producerar samma vara, och vinsten blir 
större ju större de initiala skillnaderna i produktionskostnader är65. Välfärdseffekterna 
i exemplets land A ligger hos konsumenterna som vinner mer än vad de inhemska 
producenterna förlorar, närmare bestämt motsvarande den triangulära ytan b. I G blir 
producentöverskottet på motsvarande vis större än vad konsumenterna förlorar (d)66. 
Av detta följer två slutsatser av särskilt intresse. Endast beaktat den totala konsum
tionens (produktionens) volym och pris vinner både det anslutande landet och ge
menskapens tidigare medlemmar (sammantagna) på integrationen, men effekterna 
fördelas olika på sektorer och länder. Den sammanlagda välfärdsvinsten är vad som 
motiverar politiskt inducerad integration, men omfördelning av välfärd är ett betydel
sefullt inslag som ger upphov till nya behov av företags- och regionalstöd, omskol
ning m.m.67 

För enskilda företag som före integrationsåtgärderna är i en situation liknande ex
emplets G-producenter ger reduktionen av hinder en marknadsöppnande effekt som 
kan stimulera export. Kommissionen bedömde f.ö. att mindre företag skulle ha mest 
att vinna på minskandet av gränsformaliteter, bl.a. på grund av en lägre administrativ 
kapacitet68. För företag i situationen motsvarande A (d.v.s. i utgångsläget skyddade 
från utländsk konkurrens genom marknadsinducerade eller politiskt tillskapade kon
kurrenshinder) innebär detta sannolikt att mindre effektiva producenter slås ut. Till 
det som avgör detta 'i den verkliga världen' hör tre avvikelser från modellens anta
ganden: Att förändringar normalt inte är omedelbara, vilket gör att icke optimala 
strategier är möjliga en tid, samt att produktionsfaktorer ofta är trögrörliga och under-
sysselsatta. 

63 Viner 1998/1950. På grund av att endast en icke differentierad v ara behandlas i exemplet blir han
delsströmmen enkelriktad. 
64 Modellen finns bl.a. i Emerson m.fl. 1988, s25, och i McDonald & Dearden 1994. 
65 Lipsey 1998/1960, s215. 
66 A-konsumenterna tjänar a+b medan A-producenterna förlorar a. G-konsum enterna förlorar c medan 
G-producenterna tjänar c+d (se exempelvis Emerson m.fl. 1998, s25). 
671 "The cost of Non-Europe" förutspåddes kortsiktiga minskningar av antalet anställda i Europa varef
ter en kraftigare ökning skulle ske (2-5 milj. inom 6 år; Ibid., s217). 
68 Ibid., s37. 
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I undersökningarna bakom rapporten av Emerson m.fl. fanns förväntningar på för
säljningsökningar i andra länder inom gemenskapen i 67% av företagen medan en
dast 3% förväntade att exporten till EG-länder skulle minska69. Förväntningarna på 
hemmamarknadsförsäljning var däremot relativt neutrala. I en majoritet av företagen, 
56%, ansåg man att den inre marknaden utgjorde en möjlighet medan 7% ansåg att 
riskerna övervägde70. 

I en undersökning av spanska företag fann däremot Jarillo & Martinez ingen möjlig
hetsbild av den inre marknadens genomförande, med bedömningen att detta berod
de på att spanska företag hade haft ett närmast fritt tillträde till EG-marknaderna se
dan 70-talets mitt71. "For the group of firms that have an 'active' orientation towards 
international activities, 1992 is much of a non-event."72 Hotbilderna förekom i första 
hand när den internationella verksamheten var sekundär i förhållande till aktiviteter 
på hemmamarknaden, där konkurrensen förväntades tillta, samt när konkurrensför
delar sammanföll med komparativa fördelar (som billig råvarutillgång)73. 

Observera att analysen hittills har varit statisk och att exempelvis anpassning mot en 
ökad konkurrens kan ha positiva effekter i A. Kurvorna är över en tid ej opåverkade 
och de reducerade kostnaderna kan förväntas sprida sig till andra verksamheter 
(exempelvis som billigare insatsmaterial). På kortare sikt bör efterfrågan i första hand 
påverkas för verksamhet med betydande inslag av transaktioner över den inre mark
nadens statsgränser eller med mycket höga initiala hinder. För inhemsk verksamhet 
kan vissa nödvändiga omställningar på kort sikt vara kostnadshöjande och möjligen 
efterfrågedämpande. 

Till de faktorer som har betydelse för verklighetens konsekvenser hör länders stor
lek74. Om ett land med mycket stor efterfrågan öppnar sina marknader för ett land 
med förhållandevis liten produktionskapacitet påverkas inte priserna eller efterfrågan 
nämnvärt i det större landet. Däremot kan producenterna i det lilla landet göra stora 
vinster, men det kräver å andra sidan att det genomförs större investeringar i det 
mindre landet vilket gör deltagandet i en tullunion mer riskabelt75. Analogt kan stora 
investeringar krävas för att (mindre) företag ska kunna materialisera de möjligheter 
som den inre marknaden ger. 

Kommissionens undersökning ex ante belyste en annan betydande skillnad mellan 
länder; kostnaderna för gränsöverskridande transaktioner skilde sig betydligt inom 
gemenskapen. Av de sex länder som undersöktes var såväl import- som exportkost
naderna klart högst för de italienska företagen, hela 5-6 gånger högre än för de bel
giska76. Bland olika förklaringar som kan ligga bakom detta finns det sannolikt såda
na som kan betecknas naturliga konkurrenshinder. En tänkbar sådan gäller administ

69 Ibid., S166. 
70 Ibid., s171. 
71 Jarillo & Martinez 1998/1991, S376-377 (i studien ingick 35 internationellt inriktade medelstora före
tag). 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Pomfret 1989/1986, s46. 
75 Jovanovic 1998(c)/1992, S353-355. Enligt Jovanovic är en tullunion lämpligast mellan länder med 
stora likheter, inte minst avseende ekonomisk storlek. Se även Krugman & Venables (1998/1990). 
76 Emerson m.fl. 1988, S37-38 (BRD, F, NL och UK ingick också i undersökningen). 
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rativa strukturer och traditioner, vilket gränsar till eller kan vara betingat av kulturella 
faktorer. En annan förklaring kan ligga i geografiska förhållanden - i skillnaden mel
lan Italiens och Belgiens lägen och transportvägar gentemot den övriga gemenska
pen. 

Den negativa konsekvens av tillskapandet av ett handelsområde som har upptagit 
mest intresse i teorin gäller vad som händer i relation till tredje land. När hinder en
dast tas bort inom ett avtalsområde eller minskas i relation till yttre hinder är, utöver 
de beskrivna handelsskapande effekterna, handelsomfördelning en normal konsek
vens. Denna aspekt, som har betraktats som helt avgörande i en välfärdsanalys, in
nebär att importpriser för en anslutande stat (A) förändras till tredje landsproducen
ters nackdel varigenom import omfördelas till handelsområdet (G). Det har visserli
gen hävdats att en tullunions externa (gemensamma) tariff kan utformas så att ingen 
handelsomfördelning sker, men detta torde dock främst vara möjligt i teorin. Utom
stående länder påverkas dock inte enbart negativt av ett handelsområdes tillkomst. 
En inre liberalisering och standardisering (gällande enhetliga produktkrav etc.) inne
bär reducerade kostnader och ökade exportmöjligheter även för företag från tredje 
land. 

Många bedömare har uppskattat omfördelningseffekterna som relativt små - med 
jordbruket som ett undantag77. I kommissionens egen utvärdering ex post bedömde 
man att EU-marknaderna hade blivit mer öppna för import från tredje land inom de 
flesta sektorer. Inom tillverkningsindustrin uppskattades den inre marknaden ha or
sakat ett fall i hemmamarknadsföretagens marknadsandelar på 2,3% medan övriga 
EU-producenter hade ökat andelarna med 0,5% och tredjelandsproducenter med 
hela 1,8%78. Man fann dock också att denna öppning mot resten av världen var del i 
en långvarig utveckling och att den ökade importen från tredje land i huvudsak kunde 
vara förbunden med en ökad öppenhet i världshandeln i stort79. 

När en stats gränsskydd höjs gentemot tredje land i och med anslutningen till en tul
lunion (vilket normalt sker för vissa produkter och länder) kan konsekvensen för en
skilda företag bli ett högre pris på någon väsentlig insatsvara80. Observera att Sveri
ges deltagande i den inre marknaden genom EES i detta avseende skilde sig från 
deltagandet i tullunionen genom EU. Deltagandet i EES innebar endast intern av-
reglering medan externa gränshinder var oförändrade och den 'fria' internhandeln 
möjliggjordes genom ursprungsregler. Genom inträdet i tullunionen ersattes Sveriges 
yttre hinder gentemot tredje land med EU:s yttre tullar och handelspolitik. 

Den partiella jämviktsanalysen har genom sin klarhet fått stor användning trots att 
redan Viner menade att den var otillräcklig81. Meade ansåg att Viners analys var bäst 
lämpad där efterfrågeelasticiteten är noll (vilket kan förekomma för jordbruksvaror 
men inte är normalt för industrivaror) samt när utbudselasticiteten är oändlig82. Det 
senare (i princip att anslutande stater är pristagare) blev praxisantagande i TU-
analys men i verkligheten förekommer avvikelser p.g.a. EU-producenters stora 

77 Norman 1998/1995, s372. 
78 European Commission/Centre for Economic Policy Research 1997, s43 och 53. 
79 Ibid., S28-29. 
80 Utfallet beror givetvis även på (det nya) priset inom gemenskapen. 
81 1998/1950. Se även Pomfret 1989/1986, S45-47. 
82 1955; se även Södersten 1980, s277. 
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världsmarknadsandelar. Ett annat 'problem' med analysen är att välfärdseffekterna 
ofta bedöms bli små. I undersökningen av Emerson m.fl. uppskattades de till 0,2-
0,3% av BNP medan de sammantagna effekterna från den inre marknaden (steg 1-
4) förväntades bli omkring 4-6%83. 

Även om kommissionens undersökning ex post slog fast att ftanc/e/seffekterna från 
avskaffandet av gränsformaliteter var stora kan beräkningarna av vinster enligt mo
dellen (handelsskapande minus handelsomfördelande effekter) inte ensamma an
vändas som argument för handelsområden84. Ett unilateral avskaffande av handels
hinder skulle ge ett minst lika bra resultat, varför förklaringar måste sökas i andra 
faktorer varav vissa är icke-ekonomiska85. 

Några år efter det formella realiserandet av den inre marknaden, i den uppföljande 
undersökningen initierad av kommissionen, beräknades besparingarna genom av
skaffandet av gränskontroller till ca två tredjedels procent av det totala handelsvär
det86. Dessa besparingar, såväl i kostnader som i tidsvinster, var ojämnt fördelade till 
medelhavsländernas fördel. Danska företag angav däremot små förändringar p.g.a. 
låga kostnader och hög effektivitet i förtullningssystemet (Sverige och övriga nya 
medlemmar ingick ej i undersökningen)87. Andra vinnare var (givetvis) företag med 
stora transaktioner mellan medlemsstater samt företag verksamma inom produktom
råden med höga avgifter (bl.a. alkohol och tobak)88. För tre fjärdedelar av företagen i 
undersökningen hade dock inte själva fraktkostnaderna sänkts89. 

Sammantaget rankades ändå avskaffandet av tulldokumentationen och minskade 
förseningar vid gränserna (följt av åtgärder mot tekniska handelshinder) som de vik
tigaste positiva konsekvenserna av den inre marknaden90. Omställningarna hade 
även inneburit vissa kostnader, som för mindre företag och företag med relativt liten 
EU-handel kunde medföra en lång återbetalningstid91. Vidare ersattes gränskontrol
lerna med temporära system för momsuppbörd och statistik (Intrastat) vilka har kriti
serats. Enligt kommissionens undersökning ansåg man i företagen att det administ
rativa arbetet förknippat med skatter och statistik inte hade avskaffats utan endast 
flyttats från gränskontrollerna till deras egna kontor. Hälften av företagen i undersök
ningen föredrog det system som existerade före 1/1 199392. 

83 Emerson m.fl. 19 88, s203. Se även Norman 1998/1995, s364 (för de små effekterna i TU-analys). 
Peck (1998/1989) menade att kommissionens totala förväntade effekter var överskattningar. 
84 European Commission/CEPII 1997, s115. Dessa beräkningar visade dessutom att avvecklingen av 
gränsformaliteter hade medfört en ökning av den inomindustriella handeln medan avvecklingen av 
icke-tariffära hinder hade ökat specialiseringen i enlighet med komparativa fördelar (ibid.). 
85 Pomfret 1989/1986, s51; Sapir 1992, s9. 
86 European Commission/Price Waterhouse, 1997, sektion 2.1. Detta kan jämföras med de tullrelatera-
de kostnader som uppskattades till 1,7 -1,9% av handelsvärdet i undersökningen av Emerson m.fl. 
(1988, s38). 
87 European Commission/Price Waterhouse 1997. 
88 Ibid., sektion 2.4.3. 
89 European Commission/Price Waterhouse 1997. 
90 European Commission/W.S. Atkins 1998, s241. 
91 För vart femte undersökt företag (alla kategorier med räknade) var återbetalningstiden längre än 4 år 
(European Commission/Price Waterhouse 1997). 
92 Ibid., sektion 2.2. 
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Produktionspåverkande intearationsåtaärder. 

Den andra huvudrubriken i EG-kommissionens beräkningar ex ante, vinster från eli
minerandet av hinder som påverkar den totala produktionsnivån, går utöver de di
rekta kostnaderna som belastar eller hindrar enskilda transaktioner. De gäller bl.a. 
diskriminerande offentlig upphandling och tekniska specifikationer som begränsar 
konkurrensen och därmed håller priser på onödigt hög nivå. Enligt kommissionens 
beräkningar skulle avvecklingen av dessa hinder ge ca tio gånger större ekonomiska 
vinster än avvecklingen av 'rena' gränshinder93. För verkstadsindustrin bedömdes 
tekniska konkurrenshinder vara särskilt betungande medan man fann att betydelsen 
av offentlig upphandling skilde sig mycket mellan sektorer och i första hand berörde 
större företag94. 

Konsekvenserna i detta steg och i det ovan behandlade bedömdes av Emerson m.fl. 
båda vara huvudsakligen kortsiktiga, men en skillnad med betydelse för tidshorison
ten är att steg 2 i högre grad inbegriper positiva integrationsåtgärder och därmed bör 
ta längre tid att realisera. För övrigt uppmärksammade undersökningen även i detta 
steg nationella skillnader i administrativa strukturer som har betydelse för integra
tionsåtgärdernas materialisering. Exempelvis skilde sig graden av centralise
ring/decentralisering i den offentliga upphandlingen95. 

Det andra stegets hinder kan relateras till en av de stora avvikelserna mellan verklig
heten och modellen i figur 7-1, nämligen att produkter är heterogena och efterfrågan 
differentierad (steg 2 gäller avvecklingen av politiska och administrativa orsaker till 
detta). Denna avvikelse innebär även att ett förenklat marknadstillträde inte endast 
kan påverka priset utan även utbudets bredd och variation. En möjlig utveckling är 
gentemot fler konkurrerande varianter på tidigare nationella marknader men att an
talet varianter över hela handelsområdet totalt blir färre. Det förenklade marknadstill
trädet, både genom lägre kostnader för handel och genom regelharmonisering (steg 
1 och 2), bör innebära att nya produkter och produktvarianter tillkommer på (tidigare 
skyddade) nationella marknader. En dynamisk konkurrenseffekt (vilken behandlas 
nedan) kan ha samma konsekvens. 

Reduktionen av hinder innebär dock även att 'ineffektiva' lösningar (produktvarianter) 
försvinner, inte endast p.g.a. att direkta och indirekta gränsskydd avvecklas utan 
även genom att skalfördelar kan utnyttjas eller tillkommer. Eftersom efterfrågans dif
ferentiering och produkters heterogenitet utgör en grund för verksamhet i mindre 
skala påverkas följaktligen detta utrymme av integration. Enskilda företag kan kom
ma att möta nya konkurrerande produkter på hemmamarknaden och/eller få föränd
rade möjligheter att placera in sig i nischer på utlandsmarknader. I kommissionens 
undersökning av den inre marknaden ex post, inom området tekniska handelshinder, 
kom man till slutsatser som talar till stora företags fördel. Särskilt fann man att både 
den nya harmoniseringsmodellen och metoden för ömsesidigt erkännande fungerade 
bäst inom sektorer där: 

93 2-2,4% av BNP; Emerson m.fl. 1988, s203. 
94 Ibid., s32 och 45 (tab. 3.3.2.). 
951 Förenade kungadömet fanns endast 700 inköpsenheter medan Västtyskland och Italien h ade mer 
än 20.000 vardera (Ibid., s48). 

174 



DEN INRE MARKNADENS TEORETISKA EFFEKTER 

"...the level of intra-EU trade is already high, where there are a small number of 
dominant manufacturers, and where there are economies of scale which make it 
advantageous for manufacturers to acquire a significant share of the whole EU 
market."96 

Konkurrenseffekter. 

Tillskapandet av en gemensam marknad förväntas även ge effekter som uppträder 
logiskt efter och som en följd av avregleringen i steg 1 och 2. I kommissionens un
dersökning ex ante bedömdes sådana andra ordningens effekter främst höra sam
man med marknadsstorlek och konkurrens, två förhållanden som är nära samman
bundna. Bl.a. påverkas konkurrensen av förändrade möjligheter till skalfördelar, och 
det pris och den volym som resulterar när skalfördelar förekommer är beroende av 
konkurrenssituationen. I undersökningen av Emerson m.fl. erkände man också att 
större marknader och en ökad konkurrens mycket väl kan stå i motställning till var
andra97. 

En redogörelse för konkurrenseffekter kan ta sin utgångspunkt i den statiska be
skrivningen i figur 7-1. De producenter i land A som genom sänkningen av gränshin
der blir konkurrensutsatta kan förväntas initiera aktiviteter som leder till ökad effekti
vitet och därigenom lägre kostnader (utöver de som direkt motsvarar reduktionen av 
hinder). Denna effektivitetspress bör även kunna gälla sådant som organisationsfor
mer, sortiment, kvalitet samt process- och produktinnovationer98. Vad gäller det sista 
finns emellertid en risk att harmoniseringen minskar möjligheten till tävlan mellan oli
ka alternativa lösningar, resulterande i försämringar på längre sikt99. 

Ett ökat konkurrenstryck inom den gemensamma marknaden som leder till effektivi-
seringar och höjer överlevande företags konkurrenskraft bör även ha konsekvenser i 
relation till tredjelandsproducenter. Producenter i medlemsländerna kan komma att 
vinna marknadsandelar såväl på den gemensamma marknaden som på andra 
marknader. Här behandlas dock i första hand effekter för producenter i ett land som 
ansluts till en gemensam marknad. 

I figur 7-2 illustreras konkurrenseffekter eller, efter Emerson m.fl., olika typer av pris-
och efterfrågeeffekter som ej direkt hör samman med komparativa fördelar (d.v.s. 
utöver vad som behandlades genom figur 7-1 )100. Avvecklingen av konkurrenshinder 
motsvarande höjden d i figuren möjliggör vinster av tre slag. Eventuella extraordinära 
vinster och löner hos inhemska skyddade producenter elimineras (a) och s.k. x-
ineffektiviteter reduceras (b). Det senare innebär effektiviseringar utanför produk
tionsteknologi och anläggningar och kan exempelvis gälla en minskning av lager el
ler antalet anställda101. För det tredje förväntas marknadsöppningen leda till struktu
rella förändringar (c). En faktor bakom det senare är de efterfrågedrivande kostnads
sänkningarna genom a och b vilket ökar möjligheterna till vinster genom skalfördelar 
och motiverar nya effektivare investeringar102. 

96 European Commission/W.S. Atkins 1998, s240. 
97 1988, S123-124. 
98 Lipsey 1 998/1960, s227. 
99 Konkurrensen minskar på institutionell nivå medan den kan ta olika riktningar på aktivitetsnivå. 
100 Emerson m.fl. 1988, s26. 
101 European Commission/Economists Advisory Group Ltd 1997, s18-19; Hill 1988, s410. 
102 Emerson m.fl. 1988, s26. 
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Figur 7-2: Integrationseffekter ej relaterade till komparativa fördelar103. 
Pris 

a) Extraordinära vinster 
b) X-ineffektivitet 
c) Strukturella brister 
d) Utländska producenters 

kostnader för hinder 

Efterfrågan 

Ki K2 Kvantitet 

En materialisering av effekter är givetvis beroende av beslut och handling i företag. 
Potentiella konkurrenter måste finna de nya marknaderna intressanta, de måste age
ra på givna stimuli och de måste vara konkurrenskraftiga (tillföra något i pris, kvalitet, 
teknologi e.dyl.). I figuren antas att utländska aktörer har en överlägsen organisation 
och teknologi, tillgång till den mer kompetent eller kostnadseffektiv arbetskraft, billi
gare finansiering etc. Huruvida, och i så fall i vilken utsträckning, öppnade gränser 
leder till ökad konkurrens beror även på de tidigare skyddade producenternas möj
ligheter till försvar och förnyelse. För detta i sin tur är förekomsten av marknadsindu-
cerade och naturliga konkurrenshinder av betydelse104. 

Medan ett uppenbart mål med ökad rörlighet för varor, tjänster och produktionsresur
ser är att de mest konkurrenskraftiga producenterna ska kunna verka överallt inom 
avtalsområdet är den viktigaste effekten enligt Norman inte ökad handel i sig utan en 
minskad monopolistisk makt105. Avvecklingen av konkurrenshinder leder heller inte 
nödvändigtvis till ökad handel, men den försvårar marknadssegmentering och pris
diskriminering. En något paradoxal men tänkbar effekt är att en reell marknadsinteg
ration (exempelvis beskriven som ökad "contestability") kan minska internhandeln. 
En reduktion av marginalerna över EU-området, så att marknadssegmentering er
sätts med en homogen prispolitik, minskar attraktionskraften för vissa tidigare del
marknader106. 

I kommissionens IM-utvärdering ex post fann man emellertid både att internhandeln 
hade ökat och att pris-kostnadsmarginalerna över sektorer och länder hade reduce
rats107. Det senare, som för tillverkningsindustrin beräknades till i genomsnitt 3,6% 
mellan 1991 och 1994, togs som en huvudsaklig indikator på en betydande förstärk
ning av konkurrensen108. Man fann dock indikationer på att integrationen hade fram
skridit starkast inom sektorer där externhandeln hade ökat och kom därför till slutsat

103 Efter Emerson m.fl. 1988, s26. 
104 Detta är en central del i avslutningen av detta arbete. 
105 1998/1995, S366-368. 
106 European Commission/Centre for Economic Policy Research 1997, s11-12 (relatera detta till mot
ståndet mot parallellimport). 
107 European Commission/CEPII 1997; European Commission/Centre for Economic Policy Resear ch 
1997, s40; European Commission/London Economics 1997, s3. 
108 European Commission/Centre for Economic Policy Research 1997, s40; European Commis
sion/London Economics 1997, s1. 
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sen att andra drivkrafter än inre marknadsåtgärder hade spelat en betydande roll för 
den ökade konkurrensen, särskilt följande109: 

-extern handelsliberalisering 
-sektorspecifika reformer (avreglering) 
-teknologisk utveckling 

I samma undersökning fann man dock även att såväl företagsstorlek som koncentra
tionsgrad generellt hade ökat t.o.m. 1992110. Trots att ett av de avsedda resultaten 
med den gemensamma marknaden är minskad monopolistisk makt kan i princip en 
eller några få nya aktörer ta över tidigare skyddade marknader och resultatet bli färre 
aktörer och eventuellt även en lägre konkurrensintensitet. För att redan starka före
tag inte ska lyckas befästa sina positioner med konkurrenshämmande åtgärder och 
för att marknadsöppningen inte ska ge förutsättningar till företag som i konkur
rensavseende blir alltför stora för marknaden har EU:s konkurrenspolitik en viktig 
roll111. Som det framgick av genomgången i föregående kapitel är visserligen konkur
renslagstiftningens direkta tillämpning främst aktuell för större företag men de indi
rekta konsekvenserna för små företag är väsentliga. 

Effekterna av öppnade gränser beror även på den initiala marknadsstrukturen. I prin
cip blir vinsterna störst om utgångsläget är monopol och resultatet av avregleringen 
blir fullständig konkurrens. Strikt betraktande kvantitets- och priseffekter är effekterna 
vid en avmonopolisering beroende av den f.d. monopolistens marginalkostnadskur
va. Produktionsfunktionen kan dock påverkas av integrationsåtgärder, och denna är 
inte ensamt relevant då även andra konkurrensmedel som kvalitet, relationer, speci
ella lösningar och produktvarianter står till företags förfogande. De möjliga effekterna 
begränsas i vissa fall också av att andra värden än ekonomiska är inblandade i 
många monopol eller monopolnära situationer i Europa (post och teletäckning av 
hela landet, hälsoskäl för sprit- och tobaksmonopol etc). 

Skalfördelar. 

Från statliga monopol till effekter från skalekonomier är steget inte långt. Det nämn
da samspelet mellan skalekonomier och konkurrensintensiteten är f.ö., tillsammans 
med den föränderlighet som beror på teknologisk utveckling, produktutveckling och 
förändrade preferenser, något som försvårar bedömningarna av den inre markna
dens konsekvenser under denna rubrik. Dels förändras sätten på vilka befintliga pro
dukter produceras och distribueras (till stor del oberoende av politiska initiativ), dels 
förändras själva produkterna. Detta är givetvis väsentligt att beakta tillsammans med 
de resonemang som förs nedan. 

Skalekonomier kan användas med en mängd olika betydelser varför några vanliga 
indelningsgrunder bör nämnas112. En av dessa gäller huruvida de är statiska eller 
dynamiska. Även när det gäller skalekonomier är de dynamiska effekterna svårare 
att bedöma då de sträcker sig längre fram i tiden, i högre grad samvarierar med and

109 European Commission/London Economics 1997, s261. 
110 Ibid., s246. 
111 Vilket bl.a. Norman (1998/1995, s373) betonar. 
112 Vilka ungefärligt överensstämmer med indelningen av European Commission/Economists Advisory 
Group Ltd 1997, s9. I kapitel 10 görs en kompletterande behandling - av kostnadsfördelar - utgående 
från ett företagsstrategiskt perspektiv. 
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ra faktorer och är mer indirekt relaterade till integrationsåtgärder. Skalekonomier i 
produktionen respektive i övriga funktioner (distribution, marknadsföring m.m.) är en 
annan vanlig indelning, vilken kan sammanfalla relativt väl med huruvida skalekono
mierna finns på produktionsenhets- eller företagsnivå113. De senare är ofta samma 
sak för mindre företag vilket innebär att gemensamma fördelar på företagsnivå (som 
skalekonomier i inköp, finansiering eller administration) inte kan utnyttjas. Vissa så
dana fördelar kan dock uppnås i samverkan mellan företag. Något som gör distink
tionen mindre betydande i detta arbete är att analysen senare kommer att gälla 
självständiga produktionsenheter. 

En fjärde indelningsgrund gäller huruvida skalekonomierna är interna eller externa i 
förhållande till företaget. De senare är vanligtvis att hänföra till "the public good natu
re of some inputs'nu och kan gälla "...a larger pool of trained labour; the spread of 
technical knowledge within an industry; improvements in infrastructures and other 
economies from conglomeration within an industry."115 En skillnad mellan dessa två 
typer av skalekonomier vad gäller tänkbara konsekvenser från integration är att in
terna skalekonomier kan understödja specialisering och inomindustriell handel me
dan externa skalekonomier bedöms understödja mellanindustriell handel116. Externa-
liteter av typen externa skalekonomier kan leda till "a circular process of agglomera
tion" med ökade skillnader mellan regioner som resultat117. Att den inre marknaden 
kan gynna centrala regioner på bekostnad av periferin fann stöd i en undersökning 
ingående i "The European Observatory for SMEs"118. Här är det emellertid i första 
hand interna skalekonomier som behandlas. 

De första konsekvenser som berörs här är huvudsakligen statiska och behandlas 
vanligtvis på produktionsenhetsnivå men kan även beröra andra delar av verksam
heten. Integrationsåtgärder ingående i de tidigare behandlade stegen 1 och 2, d.v.s. 
sådant som reduktion av direkta gränshinder och harmonisering av produktlagstift
ningen, minskar behovet av lokal anpassning av produktion och marknadsföring. 
Denna minskning av statsgränsernas betydelse som determinander för produkters 
räckvidd ger vissa företag möjligheten att, i mikroekonomiska termer, producera 
längre ut på en fallande kostnadskurva. I modellvärlden kan dessa skalekonomier 
realiseras omedelbart, medan sådant som administrativa förberedelser, organisa
tionsförändringar och ökning av produktionskapacitet givetvis i normalfallet tar viss 
tid. 

Följande figur visar en producent med den genomsnittliga (fallande) produktions
kostnadskurvan GK som initiait säljer volymen Kpå hemmamarknaden gentemot 
efterfrågan EA. Ömsesidiga handels- och etableringshinder omöjliggör (eller begrän
sar) konkurrens mellan denna producent och producenter i ett angränsande land. 
Detta innebär också att icke realiserade skalekonomier finns, vilket visas av att den 

113 Hill 1988, s407; I Emerson m.fl. behandlades begreppsparen som överlappande (1988, s134). 
114 European Commission/London Economics 1997, s26. 
115 McDonald & Dearden 1994, s32. 
116 European Commission/CEPII 1997, s105-106 och 1 21; Jovanovic 1998/1992(d), s315. I de t förra 
fallet skulle länder bli specialiserade på olika produ ktvarianter medan det senare fallet kan understödja 
mono-lokalisering av industrier. 
117 European Commission/Economists Advisory Group Ltd 1997, s26. Se även Krugman & Venables 
1998/1990, s525. 
118 ENSR1997, S150-151. 
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producerade kvantiteten l igger till vänster om den minsta effektiva skalan, MES, på 
en fallande kostnadskurva. Avgörande för skalekonomiernas betydelse i denna mo
dell är dels MES i förhållande till total efterfrågan, dels lutningen på kostnadskurvan. 
Det förra är avgörande för utrymmet för producenter på marknaden, det senare indi-
kerar vilken kostnadsnackdel det innebär att producera under optimal skala119. 

Om handelshinder i exemplet avvecklas kan producenten under vissa förutsättningar 
dra fördel av den fallande produktionskostnadskurvan (ett krav är att konkurrenter i 
det land med vilket en gemensam marknad ingås ej är mer konkurrenskraftiga inom 
samma produktområde). Handeln ökar då och i många fall kommer större och (totalt 
sett) färre enheter att försörja ett integrerat område. Medan det är sannolikt att inte 
alla nationella företag överlever kan dock antalet konkurrenter som täcker olika delar 
av gemenskapen bli fler120. 

Figur 7-3: Statisk effekt från skalekonomier genom integration121. 
Pris (P) och 
genomsnittlig 
kostnad (GK) 

GK 

MES K2 Kvantitet 

Genom den i flertalet industribranscher redan höga internationaliseringsgraden ska 
IM-effekten sannolikt för de flesta företag ses som en marginell och kvantitativ för
ändring snarare än en kvalitativ förändring122. Konsekvenserna bör variera starkt 
mellan branscher och verksamhetsområden (produktions- och efterfrågeförhållan-
den) samt vara beroende av graden och typen av förekommande konkurrenshinder. 
Det samhällsekonomiska utfallet är dessutom beroende av konkurrens - så att före
tagen måste sänka priset med fallande kostnad. I kommissionens ex ante-
undersökning bedömdes de potentiella konsekvenserna (av naturliga skäl) som stör
re inom industrin än för tjänsteverksamheter, och för de tillverkningsindustrier som 
undersöktes beräknades den extra enhetskostnaden för anläggningar som endast 
hade halva den teknologiskt effektiva skalan variera mellan 1% och 36%123. 

119 Se exempelvis Murray 1988. 
120 Ibland har beteckningen "European Champions" använts för sådana företag. I studien av Emerson 
m.fl. (1988, S131-132) fann man att 20 företag skulle kunna samexistera i mer än hälften av alla indust
ribranscher medan de största nationella marknaderna endast var tillräckliga för fyra företag med effek
tiv storlek (minsta effektiva tekniska skala motsvarade mindre än 2,5% av gemenskapsmarknaden i 
54% av 68 undersökta industriföretag). 
121 Delvis efter McDonald & Dearden 1994, s21 och Jovanovic 1998(d)/1992, s314. 
122 European Commission/Economists Advisory Group Ltd 1997, s48. 
123 Emerson m.fl. 1988, s126 och 128-130. 
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Lutningen på kostnadskurvan i figuren ovan kan således variera betydligt och det är 
inte alltid någon avgörande nackdel att verka under den optimala skalan (alla verk
samheter har heller inte en ökad marginalavkastning)124. Emerson m.fl. fann störst 
skalekonomier i verksamheter där produkterna var högteknologiska, där efterfrågan 
var i stark tillväxt och där den offentliga upphandlingen hade stor vikt125. Det senare 
är både beroende av uppköpens omfattning och den faktiska graden av skydd. Det 
ska dock åter betonas att inte endast den initiala förekomsten av politiskt inducerade 
konkurrenshinder är avgörande för effekternas potential utan även förekomsten av 
marknadsinducerade och naturliga konkurrenshinder. Exempelvis kan varumärkes
skydd och språkliga och kulturella skillnader hindra möjligheterna till skalekonomier i 
marknadsföring. 

Tänkandet bakom figur 7-3 och en minsta effektiv skala kan kritiseras för att innebä
ra en alltför stark betoning av "traditional engineering methods of estimating cost 
conditions.'"26 Dessa utgår från traditionella produktionsprocesser där en produk
tionsenhet producerar en produkt, "...whereas in modern production methods output 
is often manufactured in a complex set of multi-plant, and multi-product opera
tions...'"27 Dessa verksamheter kan ibland bedrivas i relativt liten skala och minskade 
kostnader för transporter och kommunikation kan ha minskat skalekonomiernas be
tydelse som avgörande faktor bakom internationell produktion128. Metoderna för or
ganisation och samordning kan vara väl så viktiga som storleken på produktionsen
heterna. 

Möjligheter till skalfördelar inom sådant som administration, finansiering, distribution 
och utveckling har också betydelse. Skillnader mellan större och mindre företag vad 
gäller administrativ kapacitet och finansieringskostnader har påtalats tidigare och 
uppmärksammats av kommissionen129. Förändringar i transportkostnader torde, till
sammans med leveranskrav, produktionsteknologi och efterfrågeförhållanden, vara 
avgörande för huruvida integration leder till ökad handel på bekostnad av lokal pro
duktion eller till ett realiserande av företagsrelaterade skalekonomier över flera pro
duktionsenheter (med samarbeten, uppköp och sammanslagningar som manifeste
ringar). I en företagsstudie som gjordes av Emerson m.fl. var samarbeten med före
tag i andra medlemsstater den oftast nämnda strategiska åtgärden inför den inre 
marknadens genomförande130. Antalet företagssammanslagningar inom gemenska
pen steg också brant under åren närmast efter lanseringen av inre marknadspro
grammet131. Detta förstärks av slutsatserna i den uppföljande undersökningen: 

124 Undersökningar refererade av McDonald & Dearden (1994, s30-32) har indikerat at t förväntade 
vinster i detta avseende kan vara överskattade. Se även Jovanovic 1998(d)/1992, s312, och Hill 1988 , 
s407. 
125 Emerson m.fl. 1988, s126. 
126 McDonald & Dearden 1994, s31. 
127 Ibid.; Se även Jovanovic 1998(d)/1992, s313. 
128 UNCTAD 1996(a), kap. 1. 
129 Se exempelvis Emerson m.fl. 1988, s37 och 135. 
130 1988, s170. 
131 Buigues & Sheehy 1998/1995, S256-257. 
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"Viewing the industry at the aggregate EU level, we see that firms were respon
ding to the situation by in ternational mergers and acquisitions, with a very sub
stantial effect on EU industrial concentration."132 

Detta bedömdes i högre grad vara motiverat av Foli- eller marknadsföringsvinster än 
av ökad effektivitet i produktionen133. Annars är sambandet mellan utvecklingsarbete 
och storlek inte självklart. Ett samband mellan FoU-utgifter och företagsstorlek kan 
visserligen påvisas134, men när det gäller innovationer kan sambandet t.o.m. vara det 
omvända; utvecklingsarbete kan kräva det lilla företagets (potentiella) flexibilitet, ent
reprenöranda och kreativitet135. Stora företag bör dock i allmänhet ha ett försteg i 
kommersialiseringen av innovationer, och vissa FoU-projekt kräver uppenbart stora 
insatser. Avsteg från konkurrens, temporära monopol (vilket inte nödvändigtvis bety
der stor skala), kan t.o.m. vara en förutsättning för att satsningar ska göras (exem
pelvis genom patent på läkemedel)136. Annars är teknologi- och FoU-samarbete nå
got som betonas av gemenskapen och eftersträvas i många företagssammanslag
ningar och uppköp, bl.a. för att utnyttja förekommande skalfördelar och undvika dup
licering av arbete137. 

De dynamiska skalekonomier som behandlades av Emerson m .fl. gällde i första 
hand erfarenhet, d.v.s. de eventuella fördelar det innebär att producera ett stort antal 
produktenheter i följd (i stället för ett stort antal produktenheter per tidsenhet)138. Så
dana effekter kan även betecknas läreffekter då individers och organisationens för
måga att ta till sig erfarenheter och uppnå effektiviseringar är centrala. I undersök
ningar refererade av Emerson m .fl. hade man funnit kostnadsminskningar på 10-
30% per producerad enhet vid en fördubbling av den kumulerade produktionen139. 
Stora inlärningseffekter bedömdes samvariera med bl.a. en hög andel kvalificerad 
arbetskraft och snabb marknadstillväxt. 

En annan möjlig dynamisk effekt gäller en förändring av förutsättningarna för skalför
delar - genom att integration innebär eller möjliggör en större enhetlighet i en mängd 
olika aktiviteter. De större marknaderna kan möjliggöra nya, mer storskaliga och ka-
pitalkrävande, produktions- och distributionssätt som förskjuter produktionsfunktio
nen utåt och nedåt140. Utrymmet för mindre verksamheter skulle därmed krympa141. 
En indikation på en utveckling i den riktningen är att Emerson m.fl. fann att den 
minsta effektiva skalan hade ökat i ett antal branscher mellan 60-talet och 80-talet142. 
Å andra sidan kan öppnare gränser och ökad konkurrens påskynda spridningen av 
ny teknologi och effektivare organisationsformer så att MES minskar eller förlorar 
betydelse, varigenom även utrymmet för verksamhet i mindre skala ökar. 

132 European Commission/Economists Advisory Group Ltd 1997, s68. 
133 Ibid. 
134 Strandeli 1997(a), s50; UNCTAD 1996(a), kap. 1; Grote 1992. 
135 Emerson m.fl. 1 988, s136-137 och 158f. 
136 Jovanovic 1998(d)/1992, s313. 
137 De investeringar inför den inre marknadens genomförande som främst anga vs i kommissionens 
företagsundersökning (särskilt av små och medelstora företag) gällde f.ö. FoU och breddning av pro
duktsortiment (Emerson m.fl. 1988, s170; se även s137). 
138 Ibid., s137; Porter 1980, s11. 
139 Emerson m.fl. 1 988, s138 (tabell 6.1.6.). Se även Abell & Hammond 1991. 
140 McDonald & Dearden 1994, s6. 
141 Denna risk berörs av Baldwin m.fl. 1998 och Krugman & Venables 1998/1990. 
142 1988, s127 (elva industribranscher undersöktes). 
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Genom att differentiering förekommer i verkligheten kan dessutom båda möjligheter
na inträffa samtidigt. Standardisering, storskalighet och större företags koncentration 
till kärnverksamheterna kan lämna rum åt mindre företag som tillfredsställer varianter 
av huvudefterfrågan eller något mindre efterfrågeområde som helt skiljer sig från hu
vudefterfrågan. Detta motsvarar vad Sorensen betecknade marknadsfickor143. Som 
en möjlig indikator på den inre marknadens inverkan på skalekonomier fann man i 
kommissionens undersökning ex post en svag ökning av den genomsnittliga reala 
omsättningen per företag för 1986-1991144. Förändringen 1981-1986 var emellertid 
lika stor, och inom de verksamheter som bedömdes ha störst känslighet för föränd
ring hade den genomsnittliga storleken minskat betydligt under båda perioderna145. 

Figur 7-4: Förändrade skalekonomier genom integration. 

Pris (P) och 
genomsn. 
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Efter denna behandling av förväntade effekter från tillskapandet av den inre markna
den presenteras i kapitel 8 uppgifter från två enkätundersökningar där vissa indika
tioner på den europeiska integrationen har sökts. Det gäller både indikationer på lä
ge och på förändring. En huvudsaklig avsikt är att bidra till uppnåendet av delsyfte 1, 
d.v.s. att nå kunskap om i vilken utsträckning och hur Sveriges anslutning till den inre 
marknaden har upplevts och bemötts. 

Strukturen i presentationen utgår från den teoretiska effektgenomgången som har 
gjorts, med betoning på marknadstillträde och konkurrens. Det förenklade mark
nadstillträdet svarar både mot nya avsättningsmöjligheter utåt och potentiella konkur
renters möjligheter, särskilt producenter i andra IM-stater. Efter empiriredovisningen 
följer ytterligare teori som tillsammans med genomgången i det nu avslutade kapitlet 
ska leda vidare till den övervägande teoretiskt grundade analysmodell som växer 
fram i slutet av arbetet. 

143 1991. Se även Hertz & Mattsson 1998, s115. 
144 4,5% (European Commission/Economists Advisory Group Ltd 1997, s37). 
145 Med 11% 1981-86 och 13% 1986-91 (ibid., s37-38). 
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8. INTEGRATION OCH SEGREGERING FUNNEN I FÖRETAGEN. 
I detta kapitel behandlas först indikatorer på integrationens nivå vid tidpunkterna för 
de två enkätundersökningarna - tidpunkter som representerar tidigare respektive se
nare skeden i integrationsprocessen. Uppgifterna gäller särskilt den geografiska di
mensionen av företagens försäljning samt upplevd konkurrens, två områden för för
väntade huvudkonsekvenser från ekonomisk integration. Genom jämförelser mellan 
de två undersökningarna samt genom bakåtblickande frågor i den senare enkäten 
berörs även integrationens eventuella utveckling1. 

I kapitlets andra del redovisas uppgifter om den integrationpåverkan och de förvänt
ningar på den politiska integrationsprocessen som angavs i företagen. Det gäller 
svar på frågor där den politiskt inducerade integrationsprocessen explicit nämndes 
(som EG, EES eller IM). Behandlingen kompletteras med uppfattade problem och 
hinder i relation till internationell verksamhet samt uppgifter om de grunder på vilka 
man i företagen ansåg sig konkurrenskraftiga. Följande figur relaterar kapitlets inne
håll (figurens nedre del) till tidpunkterna för enkätundersökningarna (den övre delen). 
Figurens övre del visar även att det mellan enkätutskicken ligger fyra år och tre in
stitutionella arrangemang2. 

Figur 8-1 : Kapitlets innehåll relaterat till datainsamlingen och IM-processen. 

f 'före' IM iis iü 'efter1 

1 91 I 92 I 93 I 94 | 95 | 96 | 97 

pilotstudie * • ^ enkät 1 enkät 2 

* 

A. Integrationens grad och förändring: 
Uppgifterom försäljning och konkurrens 

B. Den inre marknaden: Upplevelser, åtgärder och förväntningar 

C. Konkurrenskraft och konkurrenshi nder 

A. INTEGRATIONENS GRAD OCH FÖRÄNDRING: UPPGIFTER OM FÖRSÄLJNING OCH 
KONKURRENS. 

Genom uppgifter om den geografiska dimensionen i företagens försäljning och den 
upplevda konkurrensen ska detta avsnitt ge indikationer på graden av integration (vid 
tiden för respektive undersökning) samt förändringar i denna (mellan de två under
sökningarna). Då integration undersöks genom företag får uppgifterna både indikera 
integration som yttre allmänt fenomen och som upplevt fenomen i ett företagsspeci-
fikt sammanhang3. Därmed tangeras delvis internationaliseringsbegreppet. Särskilt 

1 Enkätjämförelserna kan relateras till urvalsresonemangen i kapitel 4 samt till de allmänna uppgifter 
som där presenterades och som avsågs visa på likheter (och skillnader) mellan populationerna. 
2 Medräknat den inre marknadens formella ikraftträdande, vilket innehöl l institutione lla eleme nt, men 
som till största del har karaktären av gradvis implementering. 
3 Med integration och integrationsgrad avses i första hand tillstånd utanfö r företaget; det ekonomiska, 
kulturella och politiska sammanhang som ett företag verkar i och som är mer eller mindre friktion sfritt 
och homogent över geografiska områden. 
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när företagets avsättning är i fokus beskriver variabler i många fall både integration 
och internationaliseringssituation. Detta heller inget konstigt; företags internationali
sering sker i ett sammanhang där integrationsgrad är betydelsefullt, men enskilda 
företags internationella aktiviteter är också viktiga komponenter i integration. 

Här är det främst den bredare eller allmännare företeelsen integration som är intres
sant, i vilken företags verksamhet och strategiska manovrar är inbäddade. De en
kätuppgifter som redovisas i det följande är dock mer detaljerade vad gäller de utåt
riktade konsekvenserna än de inåtriktade. Uppgifterna är fokuserade mot försäljning 
och upplevd konkurrens medan investerings-, inköps- och andra resursanvändnings
möjligheter berörs sparsamt. 

Avsättningsmarknader. 
De första uppgifterna gäller försäljningens geografiska inriktning där indelningen är 
regionala kunder, kunder i övriga landet samt utlandskunder (iii3; IV1). De första två 
värdekolumnerna i tabell 8-1 anger den andel av företagen i respektive enkät som 
hade någon försäljning till respektive geografiska område. Exempelvis var 72,7% av 
den andra undersökningens företag exportörer 1995. I de därpå följande fyra värde-
kolumnerna anges de andelar av företagen för vilka försäljningen till respektive om
råde utgjorde minst halva den totala försäljningen respektive minst tre fjärdedelar av 
försäljningen. Tabellen visar bl.a. att vart tredje företag (33,5%) avsatte minst halva 
sin produktion inom regionen 1995 medan för vart fjärde (25,3%) minst halva försälj
ningen gick till utländska kunder. 

Tabell 8-1: Försäljningsandel till geografiska områden; andel företag. 

Försäljningsandel till respektive område 
Försäljning > 0  > 1/2 >3/4 antal företag 
till: 1995 1991 1995 1991 1995 1991 1995 1991 

Regionen 82,7 87,7 33,5 35,8 20,8 25,5 197 212 

Övriga Sverige 91,9 93,9 42,1 47,2 16,8 24,5 197 212 

Utlandet 72,7 65,7 25,3 19,8 10,6 8,9 198 213 

Uppgifterna indikerar att den regionala försäljningens vikt minskade mellan under
sökningarna medan andelen starkt exportinriktade företag blev fler Även de exporte
rande företagens genomsnittliga utlandsförsäljning som andel av total försäljning 
(35,5%) var högre i den senare undersökningen, och för mer än var tredje exportör 
(34,7%) utgjorde utlandsförsäljningen minst halva den totala försäljningen4. Central-
och spridningsmåtten (kvartiler) är emellertid, med två undantag, närmast identiska i 
de två undersökningarna. Avvikelserna är en lägre övre kvartil för den regionala för
säljningen och en högre sådan för exportförsäljning 1995. 

I båda undersökningarna varierade företagsstorlek med nivån på exportförsäljning 
och mot nivån på regional försäljning. Hela 92% av företagen med minst 50 anställda 
1995 (22 av 24) var exportörer och den genomsnittliga utlandsförsäljningen var 43% 
(alla 24 företag medräknade). Detta överskrider klart genomsnittliga värden för hela 

4 Dessa andelar var 31,3% resp. 28,6% 1991. Genomsnittlig export för samtliga företag var 20,6% 
1991 och 25,9% 1995. 
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materialet (72,7% resp. 25,9%) och, följaktligen, i än högre grad andelarna för de 
minsta företagen. Av företagen med färre än 20 anställda var 62,6% exportörer 1995 
medan genomsnittlig utlandsförsäljning var 17,8%. 

Ett positivt samband visar sig även mellan standardvaruproduktion och export me
dan underleveransernas andel av verksamheten varierade negativt med nivån på 
exportförsäljning. Av företagen med en verksamhet som till mer än 3/4 definierades 
som standardvaruproduktion var 86% (32 av 37 företag) exporterande, och genom
snittlig utlandsförsäljning var 37% (samtliga 37 företag medräknade). Underleveran
törerna var i betydligt större utsträckning hemmamarknadsorienterade. Endast hälf
ten av de företag som till mer än 3/4 var inriktade mot legotillverk
ning/underleveranser var exportörer (28 av 56) och den genomsnittliga exportande
len i denna verksamhetskategori var 8%. 

Åter till jämförelsen mellan de båda enkätundersökningarna indikeras en betydande 
ökning av försäljningen till utländska marknader även när försäljningen mäts i värde. 
När 1991 års värden justeras med producentprisindex var företagens genomsnittliga 
totala försäljning ungefär densamma 1991 och 1995 (1,3% större 1995) medan den 
genomsnittliga utlandsförsäljningen var hela 28% större 19955. Detta kan sannolikt 
både relateras till den mycket starka exportutvecklingen som påbörjades med kron
fallet i november 1992 och till en rationalisering inom svensk industri, delvis sam
manbunden med lågkonjunkturen fram till hösten 19926. 

Förutom att konjunktur- och valutaförändringarna försvårar jämförelser mellan de två 
undersökningarna innehåller de endast till ca 1/4 samma företag. En tillbakablick 
som gavs av företagen i den senare enkäten för perioden från 1993 ger också en 
något avvikande bild av försäljningsutvecklingen. Två företag av tre (66,5%) angav 
att försäljningens geografiska inriktning hade förändrats mer än marginellt sedan året 
innan Sverige trädde in i den inre marknaden (VI4). Flest företag angav ökningar till 
den utomregionala svenska marknaden och till EU-området. Till samtliga geografiska 
områden var det fler företag som hade registrerat ökningar än de som angav minsk
ningar7. 

5 PPI för industriprodukter, 1991=101,6, 95=121,7: SCB, feb. 1996(b), s7. Den regionala försäljningens 
värde var 6,3% lägre 1995 och försäljningen på den övriga hemmamarknaden 4,1% lägre. 
6 Inom EG 12 uppmättes rationaliseringar relativt brett över tillverk ningsindustrin för perioden 198 1-91 
(European Commission/Economists Advisory Group Ltd 1997, s37-44). 
7 Även motsvarande tillbakablickande fråga i den första enkäten gav att försäljningsökn ingar till den 
egna regionen var minst vanliga och att flest företag hade ökat försäljningen t ill inhemska kunder utom 
regionen (iii5). 
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Figur 8-2: Förändringar i försäljning 1993-1995 (andel företag, %). 
minskning ökning 
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När försäljningen för företag med olika lokaliseringar betraktas särskilt indikerar un
dersökningarna relativt stora skillnader. Den regionala försäljningen som andel av 
total försäljning var i båda undersökningarna betydligt större för företagen i de större 
orterna (i genomsnitt 37,5% 1995 [s=35,6], vilket ska jämföras med 21,5% [s=26,1] 
för företag i de mindre orterna). 1991 hade företagen i större orter även en något 
högre exportandel medan förhållandet var omvänt 1995. Den senare förändringen 
motsvaras av en betydande skillnad i exportandel för företagen i de mindre orterna 
mellan de två undersökningarna; 1991 avsattes i genomsnitt 19,2% av produktionen 
till utlandet medan andelen var hela 27,7% 1995 (s=26,4). Motsvarande andelar för 
företag i större orter var 21,0% respektive 20,1% (s=27,0). 

När landsdelarna jämförs på motsvarande sätt framträder liknande skillnader mellan 
företag lokaliserade i Sydsverige respektive Nordsverige. De sydligt lokaliserade fö
retagens regionala försäljning var högre 1991 och betydligt högre 1995 (35,8% för 
sydliga [s=35,0] och 23,9% för nordliga företag 1995 [s=30,6]). Den stora skillnaden 
mellan undersökningarna är en betydligt högre exportandel för de nordsvenska fö
retagen i den senare undersökningen medan skillnaden för sydsvenska företag var 
liten. 1991 var den genomsnittliga exportandelen i de sydsvenska företagen 24,3% 
och i de nordsvenska företagen 15,2%. 1995 var andelarna för båda grupperna 
23,4% (s=28,0 [syd] resp. 26,1 [nord]). 

Visserligen bör den förändrade urvalsramen beaktas vid bedömningen av dessa sto
ra skillnader (knappt vart tredje svar 1995 i kategorin mindre företag kom från företag 
som ej ingick i urvalsramen 1991). Emellertid ger de angivna förändringarna i försälj
ning (redovisade i figuren ovan), betraktade för olika orter, stöd för de redovisade 
skillnaderna mellan orterna och mellan de två undersökningstillfällena. Det var i de 
mindre nordliga orterna som de största andelarna av företagen hade ökat försälj
ningen till såväl EU (42%) som övriga världen (33%). 

Exportstart och första exportmarknad. 

Om ekonomin som helhet har internationaliserats de senaste decennierna är en rim
lig motsvarighet på mikronivå att även företagens exportstart har snabbats upp (ivi; 
1X1). En indikation på detta ges i tabell 8-2. Där anges, för samtliga exporterande 
företag i vardera enkätundersökning, i vilket årsintervall respektive företag startade 
sin verksamhet samt den andel av företagen i respektive intervall som påbörjade 
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exportverksamhet under samma period. Tabellen visar exempelvis att 28 företag 
som ingick i den andra undersökningen och exporterade 1995 startades före 1950. 
På samma rad i tabellens andra värdekolumn anges att 14,3% av dessa företag (4 
st.) påbörjade sin export före 1950. Med undantag förde företag som startades 1990 
eller 1991 visar tabellen ständigt ökade andelar för senare perioder. 

Tabell 8-2: Exporterande företags verksamhetsstart och exportstart. 

enkät 2 enkät 1 

Period för företagets 
start 

ANTAL 
AR 

Antal före
tagsstarter 

Andel export
starter denna 

period (%) 

Antal före
tagsstarter 

Andel export
starter denna 

period (%) 
före 1950 00 28 14,3 31 12,9 

1950-69 20 20 30,0 23 17,4 
1970-79 10 20 50,0 20 30,0 
1980-85 6 15 60,0 20 75,0 
1986-89 4 5 100,0 9 88,9 
1990-91 2 6 33,3 (1) (100,0) 
1992-93 2 7 100,0 104 
1994-95 2 - -

101 

Företagsstarter i olika tidsperioder är visserligen inte helt jämförbara, bl.a. då somliga 
företag har fallit bort genom konkurs eller genom att antalet anställda kommit att 
överstiga 199 eller understiga 10. Mätningen är dessutom retrospektiv och innehåller 
sannolikt vissa fel för uppgifterna längre tillbaka i tiden. Att årsintervallen är längre i 
början av tabellen, samt att något tydligt samband mellan företags ålder och export 
dessutom inte syns (d.v.s. andel exportörer i respektive 'ålderskategori'), kan använ
das som stöd till en uppsnabbad exportstart8. 

I båda undersökningarna hade en stor majoritet av exportörerna påbörjat sin export 
till ett nordiskt land - med Norge i kraftig dominans följt av Danmark och Finland (iv2; 
IX2). Fördelningen mellan Danmark och Finland skiljer sig dock markerat mellan fö
retag med olika lokaliseringar. Av den andra undersökningens sydligt lokaliserade 
exportörer hade 24,6% inlett sin export till Danmark men endast 4,6% till Finland. I 
norr var motsvarande andelar 10,8% respektive 21,6%9. Dessa skillnader var något 
större i den första undersökningen och är också större om endast de skånska och 
norrbottniska företagen jämförs (d.v.s. lokaliseringarna med de största skillnaderna i 
geografiska avstånd till dessa två länder). 

När företag i samtliga lokaliseringar betraktas är de mest markanta skillnaderna 
mellan de två undersökningarna att EG/EU har en större vikt medan Norden och ut
omeuropeiska länder har en lägre vikt i den senare undersökningen. Detta är såle
des något som skulle kunna förväntas med tanke på det svenska närmandet till ge
menskapen. De länder till vilka de exporterande företagen inledde sin utlandsförsälj

8 Om företagsstarterna antas jämnt fördelade över respektive startintervall hinner, allt annat lika, fler 
exportstarter inträffa under en längre startperiod, exempelvis mellan 1950-1969 (20 år) jämfört med 
1986-1989 (4 år) 
9 Detta bygger på uppgifter från 37 nordligt och 6 5 sydligt lokaliserade exportörer (företagens fördel
ning på orter anges i kapitel 4). 
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ning redovisas i grupper i följande tabell. Först anges EG/EU utan Danmark, Finland 
och Österrike (EG 11) varefter andelar för EG:s sammansättning 1991 (EG 12) och 
EES 1995 redovisas. 

Tabell 8-3: Exportörernas första utlandsmarknad (andel företag, %). 

REGION enkät 1 enkät 2 
Norden 72,0 63,7 
EG 11 (exkl. DK) 15,9 29,4 
övr. Europa 5,6 4,9 
övr. världen 6,5 2,0 
I 100,0 100,0 

EG 12 35,6 49,0 
EES10 (89,8) 93,1 
Antal företag 107 102 

För att belysa skillnaderna mellan de två undersökningarna och närmare undersöka 
eventuella förändringar över tiden gjordes, utgående från den senare enkäten, en 
jämförelse mellan företag som startat sin verksamhet under olika tidsperioder. Av
sikten var att relatera dessa tidsperioder till en pågående integrationsprocess. Före
tagen delades in i fyra grupper och indelningen gjordes så att den första gruppen 
utgjordes av företag som hade påbörjat verksamheten före 70-talets lågkonjunktur. 
Denna period avslutades med året för frihandelsavtalet mellan EG och EFTA vilket 
innebär att den andra perioden inleddes med den första oljekrisen. I den andra peri
oden var integrationsprocessen svagare och jämfört med senare år sannolikt mindre 
känd i de svenska företagen. Gränsen till den tredje perioden, en intensivare integra
tionsperiod med en sannolikt högre medvetenhet i företagen, sattes av Luxemburg
processens initierande och kommissionens vitbok om den inre marknaden. Den sista 
perioden är från 1991, året då regeringen ansökte om EU-medlemskap11. Resultatet 
av denna undersökning visas i tabell 8-4 och ger inget stöd till att benägenheten att 
inleda export till EG/EU-länder skulle ha ökat. Skillnaderna i föregående tabell tycks 
istället avspegla skillnader mellan populationerna. 

Tabell 8-4: Första exportland för företag som startade under olika tidsperio
der (1995/96 års företag, andelar i %). 

Företagets startår 
Region -1972 1973-84 1985-91 1992-95 
Norden 65,5 59,1 64,3 66,7 
EG 11 (exkl. DK) 29,3 31,8 28,6 22,2 
övr. Europa 3,4 9,1 0,0 11,1 
övr. världen 1,7 0,0 7,1 0,0 
Z 100,0 100,0 100,0 100,0 
antal företag 58 22 14 9 

10 Parentesen runt andelen vid tiden för den första enkäten beror på att EES då ännu inte fanns. 
11 Eventuellt hade en bättre gräns varit Sveriges EES-avtal, men det hade givit alltför få företag. 

188 



INTEGRATION OCH SEGREGERING FUNNEN I FÖRETAGEN 

Dominerande exportmarknader 

De länder som förekom oftast som största utländska marknad för de exporterande 
företagen var i båda undersökningarna Norge, Tyskland, Danmark, Finland och 
Storbritannien (iv6; 1X4). I båda enkätundersökningarna hade åtta av tio exportföre
tag något av dessa fem länder som största enskilda utländska marknad. Denna star
ka närmarknadsinriktning visas i tabell 8-5 där det även framgår att andelen företag 
med ett nordiskt land som största exportmarknad var något större vid den senare 
undersökningen. Tabellens nedersta rad indikerar den inre marknadens mycket stora 
vikt för företagens utlandsförsäljning. Endast cirka ett företag av tio hade ett icke 
EES-land som största exportmarknad. 

Tabell 8-5: Exportörernas största utlandsmarknad (andel företag, %f2. 

Region 
enkät 1 
(1990) 

enkät 2 
(1995) 

Norden 52,0 57,4 
EG 11 (exkl. DK) 34,7 33,0 
övr. Europa 5,8 3,0 
övr. världen 7,5 6,6 
I 100,0 100,0 

EG 12 44,6 47,7 
EES (87,8) 90,4 
Antal företag 121 136 

Båda undersökningarna indikerar att Norge, Danmark och Finland var betydligt van
ligare som såväl första som största exportland än den vikt dessa länder har i den 
Svenska exporten som helhet. Detta gäller även om företagens tre största utlands
marknader betraktas. Skillnader finns dock inom den storlekskategori som under
söktes. De större företagen i undersökningarna hade i högre grad icke-nordiska län
der som största exportmarknad. Det gällde exempelvis 67% av de exporterande fö
retag som minst 50 anställda 1995, vilket kan jämföras med 39% för företagen med 
färre än 20 anställda13. 

Liksom när det gällde exportstart framträder vissa skillnader mellan olika lokalise
ringar. En större andel av företagen i norra Sverige hade ett nordiskt land som 
största exportmarknad (61,2% 1995, jämfört med 55,2% för sydliga företag). Andelen 
som hade ett icke-nordiskt EU-land som största utländska marknad var istället lägre 
(24,5%, jämfört med 37,9% för sydliga företag)14. I jämförelse med vad som redovi
sades med avseende på exportstarten var fördelningen mellan Finland och Danmark 
mer lika i de två landsändarna. Detta gäller särskilt 1995 och Danmark. I följande 
figur redovisas den omfattning i vilken Finland och Danmark utgjorde den första re
spektive största exportmarknaden för företag lokaliserade i Skåne respektive Norr
botten. Uppgifterna kommer från den andra enkäten och i mitten av figuren anges 
som jämförelse de andelar som gäller för samtliga exportörer 1995. 

121 enkät 1 gällde uppgiften 1990, ej 1991. 
131 kategorierna ingick 21 respektive 54 företag. 
14 Detta bygger på uppgifter från 49 nordligt och 87 sydligt lokaliserade exportörer. 
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Figur 8-3: Finland (SF) och Danmark (DK) som första respektive största 
exportmarknad i olika orter. Enkät 2 (andelar företag i %). 

• SF Första • SF Största • DK Företa • DK Största 

Skåne Alla orter Norrbotten 
(16/21) (102/136) (11/13) 

Antal svar inom parantes: Första resp. största marknad 

Även om flertalet företag har något av de närmaste europeiska länderna som största 
exportmarknad var det inte ovanligt att sälja till ett stort antal länder. Det genomsnitt
liga antalet utlandsmarknader 1995 (endast exportörer medräknade) var något över 
åtta15. Frånsett bland de allra minsta företagen, med en omsättning mindre än 10 
Mkr, var ett stort antal exportländer (fler än tio) ungefär lika vanligt förekommande 
och visade inget klart samband med företagets storlek. Antalet exportmarknader 
tycks heller inte ha något samband med när företaget startades. 

Typ av utlandsverksamhet. 

Tidigare motiverades tyngdpunkten på handel i relation till investeringar bl.a. med att 
export är av större vikt i de mindre företagen och/eller berör fler företag. Detta av
speglas i materialet, där knappt vart fjärde företag med utlandsförsäljning 1995 
(23,6%) hade någon verksamhet lokaliserad utomlands (IX5)16. I flertalet fall gällde 
utlandsverksamheten försäljningsbolag (18% av företagen med utlandsförsäljning 
hade försäljningsbolag i utlandet medan 11% hade produktionsbolag i utlandet). 
Vanligast var en lokalisering i andra nordiska länder, vilket förekom i något fler fall än 
i (övriga) EU-länder eller övriga världen. 

I följande tabell anges något om formerna för export och utlandsverksamhet (iv12; 
IX5). Tabellen visar bl.a. att försäljning från hemmakontoret var klart vanligast följt av 
representant. Tabellens tre första värdekolumner visar uppgifter från enkät 2 uppde
lade på geografiska områden. De visar exempelvis att 85% av alla företag med för
säljning till nordiska länder sålde från hemmakontoret medan 11% sålde via ett eget 
eller delägt försäljningsbolag i utlandet17. Uppgifterna kan tolkas som att företagen i 
något högre utsträckning säljer från hemmakontoret när kunden är närmare. Den 
största skillnaden gäller samverkan med andra företag, vilket var nära dubbelt så 
vanligt när det gällde marknader utanför EU som när det gällde verksamhet inom 
Norden. 

15 8,1 och s=8,1 (1991: 7,6 och s=8,6). Kvartilerna var 3, 5 respektive 10 länder både 1991 och 1995. 
16 Detta baseras på uppgifter från samtliga 144 exporterande företag (vilket gör att 23,6% motsvarar 
17,2% av samtliga företag). 
17 Flera alternativ är givetvis möjliga så kolumnerna ska inte summera ti ll 100%. 
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Tabell 8-6: Typ av utlandsverksamhet (andel av alla exporterande och 
utlandsverksamma företag). 

enkät 2 enkät 1 
Verksamhetstyp Kundens lokalisering (%) totalt totalt 

Norden EU 13* Övriga andel (%) antal ftg andel (%) antal ftg 
Hemmakontor 85 72 71 88 127 72 100 
Representant 32 42 32 51 73 64 89 
Försäljningsbolag i utlandet 11 10 7 18 26 14 20 
Produktionsbolag i utlandet 8 3 5 11 16 7 10 
Samverkan med annat 21 30 39 40 57 - -

företag; varav: 
svensk partner 11 14 19 17 25 - -

utländsk partner 12 17 20 26 38 - -

Tot. antal företag 138 115 85 - 144 - 138 
*EU exklusive de nordiska länderna (d.v.s. 12 länder exkl. Sverige). 

De företag som hade försäljnings- eller produktionsbolag i utlandet var i genomsnitt 
betydligt större än övriga företag (44,1 resp. 26,1 anställda 1995)18. De 17 företag 
som hade etableringar i utomnordiska länder 1995 var ytterligare något större i ge
nomsnitt (53,0 anställda). Som sig bör skilde sig företag med utlandsenheter från 
övriga företag också genom en betydligt större genomsnittlig utlandsförsäljning 
(45,1%, jämfört med 22,7% för övriga företag). Företagen med etableringar i utom
nordiska länder avvek ytterligare även i detta avseende (med ett genomsnitt på 
57,1%). 

En jämförelse mellan de två enkäterna indikerar att försäljning direkt från hemma
kontoret var vanligare 1995/96 medan färre företag utnyttjade representant. Vidare 
var andelen företag med försäljnings- eller produktionsbolag i utlandet något större 
vid det senare undersökningstillfället. Av den andra undersökningens företag med 
export eller utlandsverksamhet angav drygt vart tredje (35,5%) att utlandsengage
manget hade förändrats under den tid Sverige deltagit i den inre marknaden. Femton 
företag angav ny eller förstärkt representation i något eller några EU-länder, fyra i 
nordiska länder och tolv företag hade genomfört någon sådan förändring utanför EU 
eller Norden. 

En angränsande integrationsaspekt som efterfrågades särskilt var utlandsresor i 
tjänsten (iv13; IX8). Omfattningen på dessa var ungefär oförändrad mellan de två 
undersökningarna. Av de företag med export eller annan utlandsverksamhet som 
ingick i den andra studien hade 91% företagit utlandsresor de tolv närmast föregå
ende månaderna (1991: 92%). I 51% av företagen (1991: 47%) hade mer än fem 
utlandsresor gjorts och i mer än vart tredje företag översteg antalet resor tio. 

Upplevd konkurrens. 
Genom enkätföretagens avsättning har en del i de förväntade och eftersträvade kon
sekvenserna av ekonomisk integration betraktats. En annan huvudaspekt i mark

18 Grupperna består av 34 resp. 163 företag. Ingen större storleksskil lnad framträder mellan företag 
med produktionsbolag respektive försäljni ngsbolag (relativt få företag tillhörde dock endast en a v des
sa kategorier). 
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nadsintegration är konkurrens, och företag bidrar till integration och konkurrens ge
nom att engagera sig på andra marknader. I figur 8-4 visas den konkurrens som 
upplevdes i den egna regionen, övriga Sverige samt utlandet vid det andra under
sökningstillfället (IV2). En summering av de två nedre delarna av staplarna ger att 
den regionala konkurrensen bedömdes som betydande eller mycket stark i 50% av 
företagen och att 71% upplevde konkurrensen i övriga landet som betydande eller 
mycket stark. Värdena för utländsk konkurrens är sannolikt mer svårtolkade än de 
övriga och vid jämförelser ska det också tas i beaktande att de två första staplarna 
bygger på 188 svar medan 161 angav konkurrens i utlandet. 

Figur 8-4: Upplevd konkurrens 1995/96 (andelar av företagen). 
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Att konkurrensen oftare upplevs stark utanför företagets egen region än i densamma 
motsvaras ej till fullo av variationer mellan de olika regionerna. Eftersom företagens 
regioner täcker in en stor del av Sverige innebär "övriga Sverige" i många fall hem
maregionen för andra företag i undersökningen. Det är därför sannolikt att siffrorna 
inte endast avspeglar den faktiska konkurrensintensiteten (eller närvaron av konkur
renter) utan att en stor del av förklaringen kan hänföras till en större upplevd förmåga 
i närområdet. 

Vid en jämförelse mellan olika ortkategorier angav den största relativa andelen före
tag i de nordliga mindre orterna att de var utan regional konkurrens. Det var även 
klart ovanligast att konkurrensen upplevdes som mycket stark (5% av företagen). 
Även i de mindre sydliga orterna angavs en lägre konkurrens än i de större orter. 
Högst andel mycket stark konkurrens upplevdes i de nordliga större orterna (18,6%). 

I figur 8-5 visas den konkurrens från utländska producenter som upplevdes i den eg
na regionen (iii4; IV3). Den andel som angav att de överhuvud taget mötte konkur
rens från utländska företag eller av import i sin region var 65% 1991/92 och 51% fyra 
år senare. Vid båda undersökningstillfällena upplevdes konkurrensen endast som 
begränsad i flertalet av dessa företag. Diagrammet nedan visar dock att den lilla an
del företag som upplevde en mycket stark konkurrens var något större 1995. 
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Figur 8-5: Utländsk konkurrens i regionen (andelar av företagen). 
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Enkätuppgifterna ger ett visst samband mellan inriktning på försäljningen och upp
levd konkurrens. Företag som var mer närmarknadsinriktade uppgav i större ut
sträckning än övriga att de var utan utländsk konkurrens i sin region eller endast 
mötte en begränsad sådan. En annan skillnad som framträder i båda materialen är 
mellan nordliga och sydliga lokaliseringar. Av den andra undersökningens företag 
angav 54% av de sydligt lokaliserade och 45% av företagen i norra Sverige att de 
mötte utländsk konkurrens i sin region19. Andelarna i mindre respektive större orter 
var däremot identiska 1995 och mycket lika 1991. 

Av de som 1995 mötte utländsk konkurrens gällde den för fyra företag av fem im
portkonkurrens (42% av samtliga företag) och för knappt vart tredje företag (16% av 
samtliga) utländska producenter etablerade i Sverige20. I figur 8-6 redovisas grad (x-
led) och typ (z-led) för den upplevda utländska konkurrensen i företagens region. 
Exempelvis anger den mittersta stapeln att 18% av samtliga företag upplevde en 
utländsk importkonkurrens (typ) i sin region som var betydande eller mycket stark 
(grad). Vart tionde företag mötte minst en betydande konkurrens från utlandsägda 
företag i Sverige. 

19 Baserat på uppgifter från 127 resp. 65 företag. 
20 7% av samtliga företag angav både-och. 
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Figur 8-6: Utländsk konkurrens i regionen (1995). 
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Uppgifter om försäljning och konkurrens: En sammanfattande bedömning. 
Sveriges internationella integration, och särskilt sambanden med de geografiskt, 
kulturellt och ekonomiskt närmaste länderna, avspeglas genom de mindre företag 
som besvarade de två enkäterna. Flertalet företag hade huvuddelen av sin försälj
ning utanför närmarknaden och mer än 7 av 10 företag exporterade 1995. De länder 
som för flest företag utgjorde den största utlandsmarknaden var desamma som de 
fem närmaste i två tidigare refererade undersökningar av psykiskt avstånd21. I jämfö
relse med Sveriges export som helhet var försäljningen i högre grad inriktad mot de 
geografiskt närmaste länderna. Än starkare var närmarknadsorienteringen när det 
gällde inledningen av exporten, vilken för en stor majoritet av företagen hade gällt 
kunder i ett nordiskt land. Skillnaderna mellan första (tabell 8-3) och största export
marknad (tabell 8-5) kan både bero på en stegvis internationalisering och på att 
marknaderna har integrerats eller på annat sätt förändrats under den tid som förflutit 
från respektive företags exportstart till tidpunkten för enkäten (d.v.s. då största mark
nad gällde). 

Både graden av internationellt engagemang och dess geografiska inriktning variera
de inom den undersökta företagskategorin (d.v.s. svenska, mindre, tillverkande och 
självständiga företag). I relation till det genomsnittliga företaget var företag med in
riktning mot standardvaruproduktion i högre grad exporterande medan underleve
rantörer var mer regionalt inriktade. Även företagsstorlek varierade med internationell 
inriktning vilket kan utgöra ett stöd för det antagande om företagsstorlekens betydel
se som ligger bakom detta arbete. Undersökningarnas större företag hade i genom
snitt högre exportandel än de mindre företagen, de agerade oftare på mer avlägsna 
marknader och hade fler utlandsetableringar. 

21 Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland. Se avsnitt 5C samt Hörneli, Vah lne & Wie-
dersheim-Paul 1973 och Nordström 1991. 
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En tredje variabelkategori som uppvisade samband med försäljningens geografiska 
dimension är företags lokalisering. Företagen i de sydliga respektive de större orter
na var mer regionalt inriktade än företagen i norra Sverige och i mindre orter. En tro
lig förklaring till detta är skillnader mellan närmarknadernas storlek och skilda avsätt
ningsmöjligheter. I linje med detta angav företagen i de större orterna, i det att de 
representerar relativt stora marknader, en högre regional konkurrens än vad företa
gen i mindre orter gjorde. Att ingen motsvarande skillnad mellan norr och söder 
framträdde gör dock att betydelsen av långa avstånd inte finner stöd i detta avseen
de. Ett sådant stöd indikeras emellertid om endast den utländska konkurrensen tas i 
beaktande. Denna angavs som högre i södra Sverige, vilket kan antas vara närmare 
för huvuddelen av tänkta konkurrenter i utlandet. Befolkningstätheten och efterfrågan 
är också i allmänhet större i södra Sverige. En jämförelse mellan lokaliseringar indi-
kerar även en betydelse för avståndet vid exportmarknadsval. Företag i norra Sveri
ge sålde i större utsträckning till Finland medan en större andel av företagen i södra 
Sverige exporterade till Danmark. 

De resultat som belyser storlekens och avståndens betydelse ger ett visst stöd för de 
stegteoretiska resonemang som redovisades i kapitel 5 - m.a.o. en betydelse för 
transportkostnader, språk, kultur m.m. i mindre företags internationalisering och att 
en resurs- och erfarenhetsuppbyggnad är väsentlig för agerande på avlägsna mark
nader. Samtidigt gav undersökningarna resultat som indikerar att exportstarten har 
snabbats upp. Uppgifterna pekar dock på att detta har pågått relativt kontinuerligt 
under en lång tid och inte uppenbart kan knytas till de senaste årens formella integ
rationsprocess. Undersökningarna ger heller inget stöd för att exporten i ökad om
fattning skulle riktas mot EU-marknader. 

Den kanske starkaste integrationsindikatorn är ökningen av företagens utlandsför
säljning mellan de två undersökningarna, d.v.s. under den period då Sverige anslöts 
till EU:s gemensamma marknad. Skillnaden, som är särskilt stor för mindre orter och 
företag i norra Sverige22, motsvaras dock inte av en ökad konkurrens från utländska 
företag på enkätföretagens närmarknader. Exportutvecklingen kan sannolikt i första 
hand tillskrivas kronfallet i november 1992. Att konjunkturen vände uppåt mellan de 
två undersökningarna bör också ha haft betydelse och avspeglas i att försäljningsök
ningar hade varit vanligt förekommande även på andra marknader än inom EU. 

I kapitel 5 fördes resonemang som visade att integration även bör påverka valet av 
former för den internationella verksamheten. I princip underlättas både export och 
etableringar, men minskade skillnader (i produktionsförutsättningar och efterfrågan), 
ett minskat behov av anpassning (av produkter, marknadsföring m.m.) och sänkta 
transaktionskostnader (transporter, produktanpassning, provning o.s.v.) kan öka de 
relativa fördelarna för export direkt från hemmaanläggningen. Särskilt bör behovet av 
produktion i utlandet (inom gemenskapen) minska. Vid det senare undersöknings
tillfället var det en betydligt större andel av företagen med utlandsförsäljning som 
exporterade direkt från hemmakontoret men även försäljning och produktion i ut
landsbolag var mer förekommande23. En tänkbar förklaring till det förra kan bygga på 
att också andelen exportörer var större och att export initierad av de kraftigt föränd

22 Urvalsramen var dock något förändrad för mindre företag (se kapitel 4). 
23 Ingen jämförelse mellan undersökningarna kunde dock göras för EG/E U-marknader respektive övri
ga marknader. 
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rade valutakursförhållandena hade inneburit att företag inte hade byggt upp någon 
särskild exportorganisation. 

Eventuellt var det ännu alltför tidigt vid genomförandet av den andra enkätundersök
ningen för att Sveriges anslutning till den inre marknaden skulle kunna avspeglas i 
sådant som val av exportmarknader och former för internationell verksamhet. Det 
ska dock understrykas att andra faktorer än sådana som påverkas genom en IM-
programmet är av betydelse för detta och att Sverige i många avseenden redan var 
väl integrerat med de närmaste länderna när den inre marknadsrelaterade utveck
lingen av integrationen genomfördes. 

B. DEN INRE MARKNADEN: UPPLEVELSER, ÅTGÄRDER OCH FÖRVÄNTNINGAR. 
Det har tidigare påpekats att den ekonomiska integrationen i Europa är en process 
som har pågått med varierande intensitet sedan andra världskrigets slut. Uppgifterna 
i detta avsnitt, om den integrationspåverkan som upplevdes och förväntades i svens
ka mindre företag vid tidpunkterna för de två undersökningarna, bör relateras till att 
kunskapen i Sverige om den politiskt initierade delen av processen sannolikt ut
vecklades betydligt omkring 1989-1991 och framåt. Det politiska intresset för EG och 
den mediala bevakningen i Sverige tilltog - eller kanske kan man säga tillkom - vid 
denna tid. Denna utveckling, inklusive Sveriges utrikespolitiska omorientering och en 
ökad tro på marknadslösningar, gick fort; när den första enkäten skickades ut var 
Sverige på väg att anslutas till den inre marknaden genom EES-avtalet och hade 
även nyligen ansökt om fullt medlemskap i EG. 

Processens utveckling gör att man i företagen inte hade att bedöma samma företeel
se vid de två undersökningstillfällena. När enkät 1 fylldes i hette samarbetet EG, den 
inre marknaden hade inte trätt ikraft och Sverige var medlemmar I EFTA. Fyra år 
senare var detta förändrat, och genom dessa formella skillnader och sannolikt även 
vissa faktiska skillnader i integrationsprocessens 'läge' lät sig inte avgränsningen av 
det studerade integrationsfenomenet göras med samma bokstavskombinationer vid 
de båda undersökningstillfällena. Följaktligen ställdes också frågorna olika. Avsikten 
var att i möjligaste mån täcka in tillskapandet av, och Sveriges anslutning till, Euro
pas gemensamma marknad i båda undersökningarna24. 

Indikationer på integration i det tidigare skedet (1991/92). 
Upplevda och förväntade konsekvenser. 

Vid årsskiftet 1991/92 angav man i vart Ijärde företag, 24,7%, att "EES-avtalet eller 
utvecklingen mot EG:s integration" dittills hade påverkat förutsättningarna för företa
gets verksamhet (ii8). Flertalet av de som påverkats tycks ha mött begränsade kon
sekvenser; av två alternativ angav man endast i fem företag, eller 2,9%, det starkare 
av dessa, "betydande påverkan". Fler hade förväntningar på integrationen i framtiden 
(ii9). I nära två företag av tre bedömde man att EES/EG skulle, eller troligtvis skulle, 
påverka förutsättningarna för verksamheten på "något avgörande sätt" under 90-

24 Man kommer ändå inte ifrån vissa tolkningsproblem - exempelvis v ad som lästes in i "EG" vid den 
första undersökningen. Processen mot en fördjupad europeisk union hade påbörjats och det är osäkert 
i vilken utsträckning EG förknippades med denna, den inre marknaden eller något annat. 
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talet25. De fem svarsalternativ som gavs för att bedöma konsekvensernas sannolik
het redovisas i den övre delen av figur 8-7. I figurens undre del visas hur de som 
svarat "ja" eller "troligtvis" (sammanlagt 64,1% av företagen) bedömde denna för
väntade påverkan på en skala från "klart negativ" till "klart positiv". 

Figur 8-7: Förväntningar på framtida påverkan av EG/EES. 

15»3% Konsekvensers sannolikhet 
•ja 
•troligtvis 
Uvet ej 
•knappast 
•nej 

Konsekvensers riktning 

•klart positiv 
•begr. positiv 
Ü neutral 
• begr. negativ 
•klart negativ 

Även om förväntningar på konsekvenser fanns i en stor andel av företagen tycks de i 
flertalet fall ha varit relativt svaga. Som den undre delen av figuren visar förväntades 
i den största relativa andelen av företagen (28,7% av samtliga) att effekterna skulle 
bli neutrala för verksamheten. De 12% som förväntade en klart positiv eller klart ne
gativ påverkan skulle dessutom reduceras ytterligare något om endast de som svarat 
"ja" (med säkerhet) i den inledande frågan räknas. 

I drygt fyra av tio företag (samtliga företag inräknade) angavs någon viktig förändring 
som upplevdes eller förväntades p.g.a. EG:s integration eller EES-avtalet (ii10). Den 
konsekvens som angavs av flest företag var konkurrens (ca vart Ijärde angivet svar). 
I flertalet fall kunde formuleringarna hellre tolkas som hot än som möjligheter, d.v.s. 
konkurrens om samma kunder i stället för konkurrens som exempelvis kan pressa 
priserna på insatsvaror. Efter konkurrens var exportmöjligheter och distributionsas
pekter de förväntade konsekvenser som angavs av flest företag (de utgjorde vardera 
ca vart femte angivet svar). Det senare nämndes särskilt i utrikeshandelssamman
hang; exempelvis som smidigare gränspassager och minskade fraktkostnader. Ef
terfrågan (främst i positiv bemärkelse, som nya marknader och ökad efterfrågan) 
samt standarder och produktlagstiftning gällde vardera vart åttonde svar. Om övriga 

25 Detta var en något större andel än vid intervjuunders ökningen (då knappt 60%; Bonnedahl 1 991, 
s36). 
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regler samt kvalitetskrav adderas till dessa produktrelaterade konsekvenser utgjorde 
de tillsammans drygt vart femte svar. I pilotstudiens intervjuundersökning var där
emot produktanpassning den (förväntade) konsekvens som angavs av den klart 
största andelen företag, följt av exportmöjligheter, en förändring i det allmänna eko
nomiska klimatet samt förändringar i storföretagens underleverantörssystem26. 

Åtgärder i företagen med anledning av integrationsprocessen. 

Åtgärder för att möta upplevda eller förväntade förändringar angavs i 43% av samtli
ga företag (ii10). Detta var en mer än trefaldigt större andel än i vad som framkom i 
intervjuundersökningen 199027. Genomförda respektive pågående eller planerade 
åtgärder efterfrågades separat i enkäten, och det var fler företag som hade genom
fört åtgärder (35% av samtliga) än de som angav att de skulle genomföra sådana 
(27%; förväntade integrationseffekter omfattade däremot fler företag än upplevda 
effekter). Samma företag förekom i stor utsträckning i båda grupperna och de fram-
åtriktade åtgärderna föreföll i många fall gälla en fortsättning på tidigare gjorda åt
gärder. 

De vanligaste genomförda åtgärderna gällde distributionskanaler eller samarbeten i 
utlandet, med något mer än vart fjärde angivet svar, medan vart tionde svar gällde 
andra marknadsåtgärder, inklusive exportsatsningar. I något mer än vart femte före
tag där åtgärder hade genomförts angavs kvalitetsåtgärder och en lika stor andel 
angav någon typ av informations- eller kunskapsinhämtning (utbildning, EG-
konsekvensanalys m.m.). Vart tionde svar gällde anpassning till standarder och vart 
sjunde olika typer av övrig produkt- eller processanpassning (produktutveckling, ma
skininvesteringar m.m.). En annan möjlig kategorisering av svaren är i informa-
tionsinhämtande o.dyl.(med drygt vart femte svar), produkt- och produktionsföränd
ringar (nära vart annat svar) samt marknadsaktiviteter (vart tredje svar). Den största 
skillnaden mellan genomförda och planerade åtgärder var att en större absolut andel 
och en betydligt större relativ andel angav planerade kvalitetsåtgärder. 

Förväntningar på framtiden. 

För att fånga något av framtidsbilderna i företagen skulle verksamhetens omfattning 
2-3 år framåt uppskattas, d.v.s. perioden då såväl inre marknadsprogrammet som 
EES-avtalet skulle realiseras (i4). I flertalet företag var man optimistiska: 52% be
dömde att verksamhetens omfattning skulle vara större och 19% att den skulle vara 
klart större medan endast 6% antog den att skulle vara mindre. I en mycket stor an
del av företagen, 70%, förväntades också förändringar i försäljningens geografiska 
riktning under samma period (iii6). Störst var tron på utlandsförsäljning, vilken man i 
vart annat företag förväntade skulle öka medan förväntningar på en minskning var 
närmast frånvarande. Vart tionde företag förväntade en ökad regional försäljning 
medan vart tredje förväntade ökningar i övriga Sverige. I något fler än vart tionde 
företag bedömde man istället att hemmamarknadsförsäljningen skulle minska. 

Anledningar till dessa förväntade förändringar angavs i 79 företag. Vanligast före
kommande var nyheter eller förbättringar i produkter eller sortiment (23 svar), kon
junktur eller efterfrågeförändringar (24) samt marknadsföringsåtgärder, "export

26 Bonnedahl 1991, s37. 
27 Ibid., s36. 
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satsningar" och liknande (20). Även förändringar i distribution, säljkanaler e.dyl. (6) 
och konkurrens (4) angavs i några fall, medan EG eller något direkt EG-relaterat ut
tryckligen nämndes en enda gång. 

Företagsrepresentanterna ombads också ange något område där de såg särskilda 
problem eller utmaningar för verksamheten "nu och i den närmaste framtiden" (i13). 
Den kategori av problem eller utmaningar som nämndes i flest företag (22 svar) gäll
de konjunktur och efterfrågan. Explicit EG eller EG-anknutna faktorer ingick i 16 svar 
(oftast som "EG-anpassning", "EG-marknaden" eller endast "EG"), 12 gällde pro
duktutveckling (15 inklusive produktkrav/standarder), 11 export eller nya marknader 
och 9 marknadsföring och distributionsaspekter. Konkurrens nämndes i 11 av företa
gen, varav flertalet avsåg konkurrens från producenter utanför EG. Faktorer som rör
de kostnader och ekonomi nämndes i 10 företag, kvalitet i 7 och produktionsutveck
ling i 6. 

Indikationer på integration i det senare skedet (1995/96). 
De uppgifter från enkät 2 som redovisas i detta avsnitt kan relateras till den kunskap 
som fanns i företagen om hur de eventuellt skulle påverkas av den inre marknaden 
(VII4). Denna kunskap tycks ha varit relativt låg i flertalet företag. I följande figur visar 
en stapels höjd den angivna kunskapens nivå, på en skala från "ingen" till "mycket 
god", medan en stapels bredd visar antalet företag med respektive angivna kun
skapsnivå (en mörkare ton indikerar dessutom högre kunskap). Endast 1,5% angav 
att kunskapen var mycket god medan 13,8% inte hade någon kunskap alls om den 
inre marknadens konsekvenser. Dessa andelar indikeras ovanför varje stapel medan 
den kumulativa andelen visas under staplarna; således uppnår 61,7% av företagen 
minst "viss" kunskap. 

Figur 8-8: Kunskap om den inre marknadens konsekvenser 
(andelar av företagen i %). 

mkt god god viss mkt liten ingen 

Förändrade förutsättningar sedan Sveriges inträde i den inre marknaden? 

Vissa frågor i den andra enkäten avsågs fånga eventuella förändringar i företagens 
förutsättningar som skulle kunna relateras till Sveriges deltagande i den inre mark
naden - utan att IM, EU e.dyl. nämndes. En av dessa frågor gällde förändringar i fö
retagets yttre förutsättningar de två närmast föregående åren (VI5). Av de 46 företag 
(31,7%) där man angav att något betydelsefullt hade förändrats i affärsmiljön nämn
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de endast två EU direkt28. Vid en kategorisering av svaren kom de största grupperna 
av faktorer att gälla konjunktur och efterfrågan (10 st.) samt konkurrens (6 st.). 

Företagsrepresentanterna ombads även att ange en väsentlig utmaning eller ett stör
re problem som de hade upplevt 1993-95 (V11). Perioden rymmer således det sista 
år då Sverige stod utanför den inre marknaden samt de två första åren inom IM. Frå
gan syftade till att ge en indikation på problembilden och verklighetsuppfattningen i 
företagen; inte minst bör EU-relaterade faktorer och den inre marknaden sättas i re
lation till vad som anses betydelsefullt i företagen. Av alla nämnda faktorer var, även 
i svaren till denna fråga, konjunkturen vanligast förekommande med 20% (17 före
tag), och då främst i negativ bemärkelse (som "dålig efterfrågan"). Tydligt expansiva 
faktorer (investeringar, ökad volym, nya marknader etc.) angavs i 14% av företagen, 
varav flertalet gällde export, dock i lika stor utsträckning utom som inom EU. Knappt 
vart tionde svar (8 företag) gällde finansieringsproblem medan 8% (7 företag) nämn
de satsningar på nya produkter eller produktutveckling. Endast i 5 företag av 83 
nämndes något direkt EU-relaterat (tre av dessa gällde CE-märkning av produkter). 

Denna redovisning av svar på de öppna frågorna visar att problem eller utmaningar 
som gällde konkurrens inte nämndes direkt av något större antal företag. När fasta 
svarsalternativ gavs framstår dock konkurrenssituationen som mer betydelsefull 
(VI2). Av nio eventuella "betydande problem någon gång de senaste 3 åren" (1993-
95) angav man i drygt vart annat företag hård konkurrens. Observera att liten efter
frågan och hård konkurrens angavs av flest företag trots att konjunkturen var på 
uppåtgående under hela den period som avsågs. 

Tabell 8-7: Betydande problem någon gång 1993-95. 

Angivna problem andel (%) antal 
Liten efterfrågan 56,0 84 
Hård konkurrens 51,3 77 
Skatter och kostnadsläge 40.7 61 
Finansiering 34,0 51 
Tillgång till kvalificerad personal 30,0 45 
Lagar, regler, normer 28,7 43 
Brist på egen erfarenhet eller kompetens 12,7 19 
Brist på extern kompetens, kontakter, stöd m.m. 8,0 12 
Infrastruktur, transporter 6,0 9 

Antal svarande företag 150 

För att undersöka huruvida någon marknadsöppnande konsekvens hade inträffat 
efterfrågades om något i utlandsaffärerna hade förändrats mer än marginellt vad 
gäller kostnad, svårighetsgrad, arbetsåtgång el.dyl. under 1994 eller 1995 (IX7). Vart 
tredje företag med export eller utlandsverksamhet (32,4%) angav att så var fallet. 
Ungefär två tredjedelar av kommentarerna gällde problem eller förenklingar i sam
band med gränspassager. En knapp majoritet var negativa. De som angav försäm
ringar nämnde i de flesta fall nytillkomna problem vid handel med Norge, vilket såle
des belyser en av de huvudsakliga skillnaderna mellan EES-avtaiet och EU-

28 Till direkt E U-relaterat räknades direkta referenser till EU eller de ss institutioner, program, direktiv 
e.dyl. 
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medlemskapet. Certifieringsfrågor angavs också av en stor andel av företagen (nå
got mer än var fjärde kommentar). 

Upplevda intearationskonsekvenser. 

I februari/mars 1996 angav 39,5% att de "på något sätt" hade påverkats av den inre 
marknaden (VII1). Något mer än vart sjätte av dessa angav en betydande påverkan 
medan konsekvenserna hade varit begränsad för övriga (14 respektive 63 företag). I 
figur 8-9 jämförs denna angivna påverkan med upplevelser och förväntningar fyra år 
tidigare. En jämförelse mellan de två undre cirkeldiagrammen visar att integration
seffekter uppfattades av nära 60% fler företag vid den andra undersökningen. Den 
övre cirkeln visar de förväntningar som fanns när den första undersökningen ge
nomfördes (d.v.s. samma uppgifter som i den övre delen av figur 8-7). 

Figur 8-9: Integrationspåverkan och förväntningar 1991/92 samt integra
tionspåverkan 95/96. 
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I hälften av de 77 företag där man angav att man hade påverkats 1995/96 (de två 
mörkare tårtbitarna i figurens undre högre cirkel) hade konsekvenserna varit neutra
la. De övriga svaren, båda påverkansnivåerna inräknade, fördelas så att de ger 12% 
positivt och 8% negativt berörda (av samtliga företag). 

Det är rimligt att anta att företag med stor internationell verksamhet, inte endast då 
inriktningen är gentemot EU-marknader, i större utsträckning än andra företag har 
kunnat uppmärksamma förändringar relaterade till den inre marknaden. Detta stöds 
delvis av materialet. I 52% av de företag där försäljningen till minst 3/4 gick till utlan
det angav man att företaget hade påverkats. Av dessa angav 14 procentenheter en 
betydande IM-påverkan. Av företag med motsvarande nivå på den regionala försälj-
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ningen var andelarna endast 24% respektive 3%29. Av de exportföretag där den 
största utlandsmarknaden var något land i EG 11 hade 52% påverkats; därav 9 pro
centenheter "betydande". Vad som komplicerar bilden är att av de företag där ingen 
av de tre största exportmarknaderna var EG 11-stater var motsvarande andelar 47% 
respektive 17%30. 

Bland övriga möjliga samband mellan integrationspåverkan och företagsbeskrivande 
variabler märktes bl.a. att en något mindre andel av undersökningens större företag 
hade påverkats. Vad gäller verksamhetsinriktning sammanfaller mer blandade inrikt
ningar i större utsträckning med integrationspåverkan. Bland företag där verksam
heten till övervägande del var inriktad mot endera standardvaruproduktion, kundan-
passade produkter eller underleveranser angav en mindre andel att de hade påver
kats. Inget av 37 företag med mer än 3/4 standardvaruproduktion angav en stark 
påverkan. Skillnaderna mellan olika ortkategorier var mycket stora men pekar ej i 
någon av de två förklaringsriktningarna nord/syd eller stor/liten. Den största andelen 
påverkade fanns i de mindre nordliga orterna (57%) följt av större sydliga (44%), 
mindre sydliga (33%) och större nordliga (25%). Till skillnad från dessa andelar varie
rade emellertid andelen betydande påverkan mycket lite mellan ortkategorierna. 

Av samtliga integrationspåverkade företag 1995/96 angav 34 st., d.v.s. något färre 
än vart annat, vad som hade upplevts. Bland nämnda konsekvenser kan två huvud
grupper urskiljas, vardera innehållande drygt en tredjedel av samtliga nämnda fakto
rer. Den ena gruppen gällde administrativa förändringar (pappersarbete, statistiska 
uppgifter och myndighetskontakter) och upplevdes i flertalet fall negativt. Den andra 
gruppen gällde distribution och var tydligt tudelad: För affärer inom EU hade hante
ringen av varor och dokument förenklats medan affärer med tredje land (särskilt 
Norge; se även ovan) försvårades eller fördyrades i samband med inträdet i tullunio
nen. De förra konsekvenserna berörde fler företag och var i övervikt. Utgående från 
de konsekvenser som angavs i företagen tycks effekter utanför dessa huvudgrupper 
endast ha berört en marginell andel av företagen. 

En ökad konkurrens och ett förenklat marknadstillträde? 

Utgående från redogörelsen i kapitel 7 kunde ett antal av undersökningens företag 
förväntas känna av ett ökat konkurrenstryck och andra företag (eller samma) se öka
de affärsmöjligheter inom avtalsområdet. Det senare kan gälla import, export, etable-
ringar, samarbeten m.m. Detta är inte endast två huvudsakliga teoretiska konsek
venser; ökad konkurrens och ett förenklat marknadsinträde var även förväntade hu
vudkonsekvenser i företagen vid tiden för den inledande undersökningen. 

I den kategori av upplevda effekter som gällde distribution ingår förenklade trans
porter och enklare administrativ hantering av varor vid handel med företag i EU-
länder. Förenklingarna framställdes dock inte självklart som att nya affärsmöjligheter 
hade öppnats eller att importhotet hade ökat (vilket inte utesluter att sådana effekter 
hade inträffat eller skulle komma att ske). Av samtliga företag angavs endast i ett (!) 
konkret att nya marknadsmöjligheter givits. Vad gäller den andra 'uteblivna' huvud
konsekvensen angav inte fler än två företag att man kände av en ökad konkurrens 

29 Andelarna bygger på uppgifter från 21 'internationella' och 38 'regionala' företag. 
30 Andelarna bygger på uppgifter från 43 'EG-exportörer' och 30 övriga exportörer. 
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som konsekvens av den inre marknaden. För ett av dessa företag avsåg därtill kon
kurrensen producenter från tredje land. 

På en direkt fråga om Sveriges deltagande i EU:s inre marknad hade förändrat sy
nen på affärer i EU-länderna angavs i flertalet företag att någon förändring inte hade 
skett (VII2). Observera dock att det gällde en förändrad syn; en marknadsöppning i 
bemärkelsen förändrade yttre förhållanden kan ha skett utan att synen på affärer 
förändrades. Följande figur visar att uppfattningen hade förändrats i vart femte före
tag varav flertalet hade blivit mer positiva. I de flesta fall gällde den förändrade synen 
export (24 av 26 angivna svar). Endast i ett fåtal företag hade synen på import eller 
utlandsetableringar ändrats (5 företag vardera). 

Figur 8-10: Förändringar i synen på affärer i EU-länderna. 

Ingen förändring 
79,6% 

Mer positiv 
18,4% 

Mer negativ 
2,0% 

I integrationssammanhanget är förändrade möjligheter avseende försäljning till den 
offentliga sektorn av särskilt intresse. Förändringar i den offentliga upphandlingen 
kan påverka mindre företags möjligheter till fortsatta leveranser och lönsamhet i 
denna, men de kan även innebära möjligheter för företag som inte tidigare har leve
rerat till den offentliga sektorn. En stor del av den offentliga upphandlingen gäller 
dock traditionella storföretagsdomäner som försvar, energi och telekommunikation. 
Företagen i denna undersökning sålde f.ö. i relativt liten omfattning till den offentliga 
sektorn (VI7); vart tolfte företag avsatte minst 1/4 och vart tjugonde företag avsatte 
mer än halva produktionen till stat, kommun o.dyl. (genomsnittet var 7% av total 
fakturering 1995). Endast 14% ansåg att möjligheterna att sälja till statliga och kom
munala verksamheter, landsting etc. hade förändrats p.g.a. Sveriges inträde i den 
inre marknaden. I något fler än hälften av dessa, 11 av 20 företag, ansåg man att 
möjligheterna hade försämrats. 

Över till utländska företags ökade möjligheter på svenska marknader hade något 
mer än vart tionde företag (10,2%) upplevt en mer än marginell ökning i importkon
kurrensen från EU-länder under de två närmast föregående åren (VI6). En nästan 
lika stor andel (8,9%) angav att konkurrensen från EU-företag lokaliserade i Sverige 
hade ökat. Några företag angav båda dessa alternativ och sammantaget var 13,7% 
av företagen berörda. Endast två företag (1,4%) angav någon minskning. Företag 
som hade upplevt ökad EU-konkurrens var i högre grad inriktade mot standardva
ruproduktion och hade mindre underleveranser och regional försäljning än övriga 
företag. Få av de mest internationella företagen hade upplevt några konkurrensför
ändringar på hemmamarknaden och bland de mest regionalt inriktade företagen var 
förändringarna än mindre. Inget företag med mer än V* regional försäljning angav 
någon ökad konkurrens från EU-producenter. 
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Utbud och regionala förutsättningar. 

En gemensam marknad förväntas inte bara öka konkurrensen och mångfalden på 
färdigvarusidan. Lika viktigt för ekonomins dynamik och för att ge ökade möjligheter 
för företagen är att utbudet och priset på olika typer av resurser påverkas. I båda 
enkäterna uppmanades därför företagsrepresentanterna att uppskatta tillgången i 
regionen på ett antal faktorer som ingår i förutsättningarna för företagande (ii4; V11). 
Av dessa givna faktorer tycks tillgången ha varit klart störst vad gäller kommunikatio
ner medan kunder var bristfaktorn för en stor andel av företagen. I tabellen nedan 
anges de andelar av samtliga företag som upplevde en liten, måttlig respektive stor 
tillgång på respektive förutsättningsfaktor i sin region. 

Tabell 8-8: Bedömning av förutsättningar i företagens egen region. 

Uppskattad tillgång (andel av företagen, %) 
Förutsättning liten måttlig stor 

91/92 95/96 91/92 95/96 91/92 95/96 
Kommunikationer, transporter 4 5 30 36 66 60 
Leverantörer 24 23 43 45 33 32 
Finansiering 15 13 49 57 37 30 
Konsulter, rådgivning etc. 18 26 45 51 37 24 
Kvalificerad arbetskraft 13 19 59 61 28 20 
Kunder 43 43 43 42 14 15 

Den typ av förhållanden som anges i tabellen bör rimligtvis variera något mellan olika 
lokaliseringar. Vid en jämförelse mellan de olika ortkategorierna visas också skillna
der mellan å ena sidan norr och söder och å den andra sidan mellan mindre och 
större orter. Samtliga faktorer med undantag för finansiering, där bedömningen var 
likvärdig, gavs en högre värdering i de större orterna. I båda undersökningarna var 
skillnaden störst vad gäller konsulter och rådgivning, kunder samt kommunikationer. 
I de mindre orterna angav 60,5% att tillgången på kunder var liten medan 11,6% 
angav att tillgången på kommunikationer var låg 1995/96. Motsvarande andelar i 
större orter var 36,4% respektive 1,9%31. 

I sydliga orter värderades samtliga faktorer högre än de gjorde i norr. Även här är 
likheterna mellan undersökningarna stora och de största skillnaderna gällde samma 
faktorer som när det gällde skillnaderna mellan större och mindre orter. I den andra 
undersökningen angav 64,0% i norra Sverige och 33,0% i södra Sverige att tillgång
en på kunder var liten32. Kommunikationerna värderades lågt av 6,1% och högt av 
42,9% i norr, vilket ska jämföras med 4,0% respektive 68,0% i södra Sverige33. 
Sammantaget framträder en bild av de större och sydligare orterna som bättre för
sedda med utbud och förutsättningar som är till fördel för företagande. Undersök
ningens smalhet gör dock att andra avgörande faktorer, varav vissa kan vara mer 
fördelaktiga i mindre eller nordliga orter, sannolikt missas. 

31 Andelarna baseras på 43 svar från mindre orter och 107 respektive 106 svar från större orter. 
32 Andelarna baseras på 50 svar från norr och 100 svar från söder. 
33 Andelarna baseras på 49 svar från norr och 100 svar från söder. 
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Över hela materialet visar tabell 8-8 relativt små skillnader mellan de två mätpunk
terna. Andelen som bedömde tillgången som stor på rådgivning och arbetskraft var 
dock klart lägre vid den senare undersökningen, kommunikationer och finansiering 
något lägre medan bedömningen av tillgången på kunder och leverantörer var un
gefär oförändrad. 

I den andra enkäten efterfrågades speciellt förändringar i vissa delar av utbudet de 
senaste två åren (VI6). För utbudet av insatsmaterial, komponenter o.dyl. samt för 
utbudet av företagstjänster andra än transporttjänster hade man upplevt ökningar i 
ca vart fjärde företag. I knappt vart femte företag bedömdes att utbudet av trans
porttjänster hade ökat och i vart tionde att finansieringsmöjligheterna hade förbätt
rats. Inom dessa områden tycks således vissa förbättringar ha ägt rum. I flertalet fö
retag registrerades dock inte några betydande förändringar. 

Tabell 8-9: Förändringar i utbud de senaste 2 åren (andel företag, %). 

En mer än marginell förändring i 
utbudet av: 

NEJ JA, 
ökning minskning 

antal 
svar 

insatsmaterial, komponenter etc 74,0 24,0 2,1 146 
finansieringsmöjligheter 83,9 10,5 5,6 143 
transporttjänster 79,6 18,3 2,1 142 
övriga företagstjänster 71,8 27,5 0,7 142 

Åtgärder i företagen med anledning av den inre marknaden. 

I vart femte företag hade den inre marknaden "orsakat någon åtgärd" i verksamhe
ten, inbegripet pågående eller planerade åtgärder (33 hade genomfört åtgärder, i 10 
pågick de eller planerades; VII3). I drygt vart tredje fall gällde de standardiseringsfrå
gor, CE-märkning eller andra produktrelaterade faktorer. Olika typer av marknadsåt
gärder nämndes i något fler än vart femte företag; det gällde exportsatsning, ny eller 
förändrad representation, distribution o.dyl. Anpassningar till administrativa föränd
ringar och till kvalitetskrav nämndes i ett mindre antal fall. 

Förväntningar på framtiden. 

I nära två företag av tre (63,5%) såg man "några väsentliga utmaningar eller problem 
nu och de närmaste åren" (VI8). Endast i ett fåtal av dessa företag nämndes något 
konkret EU-relaterat. Oftast förekommande var tankar på marknadsexpansion. Detta 
angavs i 26 företag av 89 och gällde nya marknader eller kunder, ökade marknads
andelar, marknadsbearbetning o.dyl. De utmaningar eller problem som var vanligast 
därnäst var negativa konjunkturutsikter och produktutveckling, vilka vardera angavs i 
II företag. 

Förväntningar som konkret kunde relateras till den inre marknaden omfattades av 
betydligt färre företag än vid tidpunkten för den första enkätundersökningen. I janua
ri/februari 1996 fanns endast i vart tredje företag förväntningar på att den inre mark
naden skulle "påverka verksamheten på något avgörande sätt de närmaste åren"34. 

34 I enlighet med tidigare resonemang om integrationens föränderlighet ställdes frågan om framtida 
förväntningar på olika sätt i de två enkäterna. Utöver den förändrade beteckningen (EG/EES - EU) 
avgavs tidshorisonten olika. Formuleringen i enkät 1 gällde "under 90-talet", bl.a. med avsikten att 
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En annan skillnad i jämförelse med de förväntningar som fanns fyra år tidigare är att 
andelen som svarade "vet ej" hade dubblerats. I följande figur anges förväntningarna 
på samma sätt som för den första enkätundersökningen. De företag där man be
dömde framtida konsekvenser för verksamheten som troliga eller säkra särbehand
las i den undre delen av figuren där en ljusare färg motsvarar en tro på positivare 
effekter. De positiva förväntningarna övervägde således men i lägre grad än vid den 
tidigare undersökningen. 

Figur 8-11 : Förväntningar 1996 på den inre marknaden. 

23,5% Konsekvensers sannolikhet 
•ja, definitivt 
•ja, troligtvis 

• knappast 

• nej 

Konsekvensers riktning 

5,1% 

I majoriteten av de företag där man ej angav någon upplevd integrationspåverkan 
förväntade man heller ingen sådan påverkan de närmast följande åren. På motsva
rande vis förhöll det sig för företag där någon integrationseffekt hade upplevts; i den
na kategori var det en majoritet som även förväntade framtida effekter. Dessa sam
band visas i tabell 8-10. Den vanligaste svarskombinationen var som synes att integ
rationen varken upplevdes eller förväntades (32,5%) - följd av jakande svar på båda 
frågeställningarna (22,2%). Andra svarskombinationer utgör dock hela 45,3% av de 
möjliga. Genom tabellen kan man även se att något mer än hälften av företagen 
(51,0%) hade påverkats och/eller förväntade att de skulle komma att påverkas (de 
fyra första raderna). 

täcka in Sveriges anslutning i den gemensamma marknaden. I enkät 2 angavs "de närmast e åren" 
vilket skulle ge en avgränsning från den ekonomiska och monetära unionen. 
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Tabell 8-10: Integrationspåverkan och förväntningar. 

PÅVERKAN FÖRVÄNTAN ANDEL(%) ANTAL 
ja ja 22,2 43 
nej ja 11,3 22 
ja nej 10,3 20 
ja vet ej 7,2 14 
nej vet ej 16,5 32 
nej nej 32,5 63 

100,0 194 

De IM-konsekvenser som förväntades vid tidpunkten för den andra undersökningen 
var i första hand avsättningsrelaterade. Liksom fyra år tidigare förväntades i stor ut
sträckning nya eller förbättrade affärsmöjligheter. Däremot förväntades konkurrens
förändringar endast i ett fåtal företag vid inledningen av 1996. Produktrelaterade 
faktorer, främst avseende standardiseringsfrågor, var den näst vanligaste typen av 
förväntad effekt. Tillsammans med kvalitetsfrågor var dessa även vanliga förvänt
ningar 1991/92. 

Upplevelser, åtgärder och förväntningar: En sammanfattande bedömning. 
Två år före Sveriges inträde i den inre marknaden, vid tidpunkten för den första en
kätundersökningen, hade vart fjärde företag påverkats av integrationsprocessen. 
Däremot förväntades i en stor majoritet av företagen att EES/EG skulle komma att 
påverka verksamhetens förutsättningar. Detta kan relateras till att det formella integ
rationssamarbete som Sverige då var på väg in i också var mycket omfattande. 

De upplevda eller förväntade konsekvenser som i första hand angavs, ökad konkur
rens och nya marknadsmöjligheter i utlandet, är även konsekvenser som hör till de 
mest framträdande såväl i teorin som i argumentationen för integrationsprojektet från 
politiskt håll. Även mer praktiska förändringar avseende distribution och produktkrav 
utgjorde en stor andel av angivna förändringar. Att förväntningarna på nya mark
nadsmöjligheter motsvarades av en tro på ökad utlandsförsäljning i vart annat före
tag (EG-relaterad eller ej) kunde förebåda integration och var redan i en mental be
märkelse integration. De upplevda direkt EG-relaterade konsekvenserna var dock i 
flertalet fall begränsade och förväntningarna framstår som relativt svaga. 

Vid 1996 års inledning var andelen integrationspåverkade företag betydligt större än 
den hade varit fyra år tidigare. Detta motsvaras av framsteg i den formella proces
sen, särskilt Sveriges EES-avtal 1/1 1994, men angivna konsekvenser var (ännu) 
inte i paritet med de förväntningar som uttalades 1991/92. Fortfarande angav endast 
en minoritet att de hade påverkats och för de allra flesta av dessa hade inte effekter
na varit betydande. Det kan heller inte uteslutas att den större andelen påverkade 
delvis kan förklaras av ökad information, främst under folkomröstningskampanjen 
inför EU-medlemskapet. Intrycket av inre marknadskonsekvensernas omfattning för
svagas, och osäkerhet indikeras, av att hälften av de påverkade angav att konsek
venserna hade varit neutrala. 

I figur 8-12 relateras de förväntningar som fanns 1991/92 till upplevda konsekvenser 
1995/96. Exempelvis visar vänstra delen av x-axeln att man i 24% av företagen för-
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väntade sig att förbli opåverkade (svaren "knappast" + "nej" från figur 8-7) men att 
60% var opåverkade i den undersökning som gjordes fyra år senare. I nära vart 
tredje företag 1991/92 förväntades positiva konsekvenser, men sådana hade endast 
upplevts i vart åttonde företag 1995/96 (linjerna är endast visuella stöd)35. 

Figur 8-12: Förväntade integrationskonsekvenser 1991/92 (öppna cirklar) 
jämförda med upplevda konsekvenser 1995/96 (fyllda cirklar). 

POSITIVA 

31% 
förväntade 
konsekvenser 1992 

12% 

60% 29% /24% NEUTRALA INGA 3% 20% 

upplevda ' 
konsekvenser 1996 

8% 

NEGATIVA 

Medan förväntningarna på en ökad konkurrens och ett förenklat marknadstillträde 
var avsevärda - särskilt som argument för hela integrationsprojektet - gav inte under
sökningen 1995/96 belägg för att någon av dessa konsekvenser skulle ha inträtt i 
någon betydande omfattning. Detta gäller både när man utgår från direkta frågor om 
sådana förändringar och när man betraktar de problembilder som gavs genom svar 
på frågor där integrationssammanhanget inte uttalades. Den ökade utlandsförsälj
ning som redovisades i avsnitt 8A kan visserligen användas för att beskriva en ökad 
integrationsgrad, men denna bör i första hand kunna tillskrivas den kronförsvagning 
som skedde mellan undersökningarna. 

I materialet visar sig ett väntat samband mellan integrationspåverkan och internatio
nell verksamhet - ej nödvändigtvis riktad till EU-marknaderna. Detta kan relateras till 
att distributionsaspekter, tillsammans med administrativa förändringar, var den kate
gori som flest angivna konsekvenser tillhörde. Endast var tredje exportör angav dock 
att förutsättningarna för genomförandet av utlandsaffärer hade förändrats sedan 
Sveriges inträde i den inre marknaden och sedan EU ett år senare hade tagit över 
den nationella handelspolitiken. Observera de skillnader som inträdet i tullunionen 
medförde i detta avseende. 

Vad gäller konkurrenseffekter på hemmamarknaden framträdde sådana således ej 
som primära IM-konsekvenser men de nämndes i en icke försumbar andel av företa
gen vid en direkt fråga. I denna grupp företag fanns emellertid inte något samband 
mellan angiven konkurrens och utlandsförsäljning. Däremot framträder ett negativt 
samband mellan å ena sidan upplevda konkurrenseffekter och å andra sidan regio
nal försäljning och andelen underleveranser. Medan standardvaruproducenter i rela
tivt liten utsträckning angav att de hade påverkats av integrationsprocessen angav 
de i högre grad än företag med en huvudsakligen annan inriktning att konkurrensen 
hade ökat. Förklaringar kan vara att stor regional försäljning och underleverantörs

35 "Förväntade konsekvenser" summerar inte till 100% då 11,5% "vet ej" ej är redovisade i figuren. 
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relationer hör ihop med konkurrensfördelar som inte blir åtkomliga för nya potentiella 
konkurrenter endast genom att gränshinder avvecklas. Detta gäller däremot inte för 
standardprodukter, som i mindre utsträckning är förknippade med närhet och relatio
ner. 

En sådan tolkning ges ett visst stöd av den beskrivning av typiska kundrelationer 
som gjordes i företagen (1118). Företa g som hade mött större konkurrens från EU-
producenter lokaliserade i Sverige angav, i genomsnitt och i jämförelse med de fö
retag där detta inte hade upplevts, något lägre värden i samtliga tre relationsdimen
sioner (stabilitet, frekvens och betydelsen av personliga kontakter). I de företag där 
en större importkonkurrens från EU-produkter hade upplevts angav man att kundre
lationerna var mindre stabila och hade lägre frekvens. Man angav dock samtidigt en 
genomsnittligt större betydelse för personliga kontakter. 

Även för två andra tänkbara huvudkonsekvenser från den inre marknadens genom
förande, utbudet på företagens resursanvändningssida och den offentliga upphand
lingen, är indikationerna på betydande IM-effekter relativt svaga. Av den minoritet 
som angav förändringar på några olika punkter gällde visserligen flertalet ökningar i 
utbudet. Betydelsen av andra faktorer, inte minst den allmänna konjunkturen, är dock 
sannolikt stor och ej möjlig att isolera. En annan iakttagelse gäller skillnader i förut
sättningar mellan olika ortkategorier. Att betingelserna för företagande i vissa avse
enden förefaller mer fördelaktiga i större orter samt i södra Sverige bör ha konsek
venser både för hemmamarknadsföretagens konkurrenskraft och för lokaliseringar
nas attraktivitet för utländska etablerare. 

Av den mindre andel företag vars möjligheter att sälja till statliga och kommunala 
verksamheter, landsting etc. hade påverkats hade något mer än hälften registrerat 
försämringar. Visserligen kan förändringarna inom detta område komma att miss
gynna mindre företag, men andelen upplevda försämringar kan även avspegla of
fentliga besparingar och indragningar hos köparna36. Indirekta effekter genom utbu
det (konkurrens), ett dominerande problemområde i företagen, kan heller inte ute
slutas. 

Orsaker till förändringar som berörs här är sammansatta och svåridentifierade, och 
kunskapen om den inre marknaden, som en tänkbar orsak, var låg i flertalet företag. 
Denna låga kunskapsnivå kan ställas i relation till de begränsade administrativa re
surser som kännetecknar många mindre företag. Kunskapen bör även relateras till 
områdets komplexitet, och kanske kan man i flertalet företag inte förväntas besitta en 
god eller mycket god kunskap om den inre marknadens konsekvenser. Med tanke på 
att konsekvenserna sannolikt skiljer sig väsentligt mellan olika verksamheter varierar 
också behovet av kunskap. För vissa verksamheter kan det vara tillräckligt att veta 
att man sannolikt inte påverkas särskilt mycket eller att eventuella konsekvenser 
meddelas eller upptäcks i god tid genom befintliga kanaler, exempelvis som föränd
rade krav och rutiner från kunder eller myndigheter. Att fyra femtedelar av företagen 
inte skulle behöva mer än "viss" kunskap kan dock tyckas anmärkningsvärt. I många 
företag kan man därför ha varit alltför okänsliga för pågående eller möjliga föränd
ringar för att på bästa sätt kunna vidta anpassningsåtgärder i verksamheten. 

36 Den offentliga konsumtionen hade en långsammare utveckling än såväl den privata konsumtionen 
som exporten och importen i Europa 19 underförstå hälften av 90-talet (ENSR 1997, s56). 
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När andelen upplevda eller förväntade integrationseffekter relateras till andelen ge
nomförda eller planerade åtgärder visas även ett 'åtgärdsunderskott'. Förklaringar 
kan vara att konsekvenser bedöms vara så små att någon åtgärd inte anses nöd
vändig eller att de bedöms möjliga att bemöta i efterhand eller t.o.m. anses vara 
omöjliga att besvara. Att det i båda undersökningarna var fler företag som hade ge
nomfört åtgärder än det antal som skulle genomföra sådana kan tyda på att plane
ringshorisonten är kort men även på att förberedelserna till stor del redan ansågs 
som gjorda. De pågående eller planerade åtgärderna gällde dessutom till stor del 
samma företag som redan hade genomfört något och var i stor utsträckning fortsätt
ningar på gjorda åtgärder (samma åtgärd). 

Jämfört med tidpunkten för den inledande undersökningen är det möjligt att det 
1995/96 fanns mindre att förvänta av den inre marknaden. Detta skulle förklara en 
halverad andel företag med förväntningar på framtida effekter. Tron på integrationen 
som något positivt var dock något starkare än de faktiska erfarenheter som fanns i 
företagen. På motsvarande sätt som i föregående figur jämförs nedan upplevda och 
förväntade konsekvenser vid den andra undersökningen37. Figuren visar bl.a. att den 
andel där man bedömde att verksamheten skulle bli opåverkad var en tredjedel 
mindre än andelen dittills opåverkade (42% resp 60%) men dubbelt så stor som an
delen med positiva förväntningar (21%). 

Figur 8-13: Upplevda konsekvenser (fyllda cirklar) och förväntningar på den 
inre marknaden (öppna cirklar) 1995/96. 
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förväntade 
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Liksom fyra år tidigare var nya eller förbättrade affärsmöjligheter en central förvän
tanspost; denna gång den mest förekommande. Att flertalet företag ännu inte hade 
märkt av någon förändring inom detta område kullkastade således inte tron på att 
ekonomisk integration kan föra med sig denna möjlighet. Däremot kan man ha blivit 
mer skeptisk till att denna konsekvens ska slå åt andra hållet, d.v.s. att andra 
(utländska) producenter ska kunna utöka sitt agerande på de svenska marknaderna. 
Konkurrensförändringar, den typ av upplevda eller förväntade effekter som förekom 
mest frekvent 1991/92, förväntades nämligen endast av ett fåtal företag vid inled
ningen av 1996. En bakgrundsfaktor med möjlig betydelse för denna skillnad är att 
den allmänna konjunkturbilden var bättre vid genomförandet av den andra under
sökningen. 

INGA 

upplevda 

NEUTRALA 

konsekvenser 1996 

NEGATIVA 

37 Andelarna för framtida förväntnin gar summerar inte till 100% då de 23,5% "vet ej" ej medräknas. 
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C. KONKURRENSKRAFT OCH KONKURRENSHINDER. 
I enlighet med argumentationen i kapitel 5C har ett konkurrenshinder en yttre eller 
objektiv sida, en upplevd sida och en sida som är relaterad till företagets förmågor. 
Exempelvis kan en faktisk skillnad i språk och kultur mellan två länder upplevas som 
en mycket stor svårighet i ett företag medan man i ett annat endast ser skillnaden 
som ett marginellt praktiskt problem. Förmågan att möta denna skillnad kan dess
utom vara olika i företagen från böljan. Utöver upplevda hinder och länderskillnader 
behandlas därför även företagets förmåga, huvudsakligen genom angiven konkur
renskraft, i detta avsnitt. 

Uppskattad konkurrenskraft på olika marknader. 
Företagsrepresentanternas bedömning av företagets konkurrenskraft på olika geo
grafiska marknader pekar på en upplevd styrka i företagets närområde som sedan i 
princip avtar med avståndet till marknaden. Sambandet visade sig i båda undersök
ningarna där konkurrenskraften skulle anges på en skala från "obefintlig" till "mycket 
stark" med "gångbar" som mittvärde (iii1; V3). Den andel som 1995/96 ansåg att fö
retagets konkurrenskraft var stark eller mycket stark i den egna regionen uppgick till 
78% (15,1%+62,9%). Motsvarande andelar var 58% när omdömet gällde andra 
marknader i Sverige, 41% för övriga Norden, 28% för Västeuropa (exemplifierat ge
nom Tyskland, England och Holland) och 13% för Sydeuropa (Portugal, Italien och 
Grekland). Denna tydliga betydelse för avståndet (oavsett vilka komponenter i detta 
som är av störst betydelse) visas i följande figur, där en mörkare färg indikerar en 
högre angiven konkurrenskraft. 

Figur 8-14: Upplevd konkurrenskraft på olika marknader 1995. 
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Den andel företag där man upplevde en stor konkurrenskraft på de olika marknader
na var betydligt lägre i det senare materialet. 1991/92 angav exempelvis 42% en 
"mycket stark" konkurrenskraft på den regionala marknaden och 21% en lika hög 
nivå på den övriga hemmamarknaden. 

Arbetets inriktning och företagsurval bygger på antaganden om skillnader i konkur
renskraft mellan större och mindre företag i vissa sammanhang. När korrelations
tester görs för företagsstorlek och konkurrenskraft finner man också, genom positiva 
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samband för samtliga fem marknadskategorier, stöd för detta38. Sambanden är något 
starkare för uppfattningarna om konkurrenskraft på utländska marknader än för den 
svenska och den regionala marknaden. Som ett exempel angav 50% av företagen 
med minst 50 anställda en stark eller mycket stark konkurrenskraft i Västeuropa 
1995/96; 24% angav en sådan nivå på sydeuropeiska marknader. Detta kan jämfö
ras med 20% respektive 11% i kategorin företag med färre än 20 anställda39. 

Arbetet har även utgått från antaganden om skillnader mellan olika lokaliseringar vad 
gäller förutsättningar för företagande. I kapitel 5 berördes dessutom teori som ser 
extern resurskomplettering som central, inte minst för mindre företag, och där när
hetsaspekten är betydelsefull. Vid en jämförelse mellan olika lokaliseringar och den 
upplevda konkurrenskraften är dock skillnaderna små vad gäller konkurrenskraften i 
regionen samt övriga landet. När det gäller samtliga kategorier av utlandsmarknader 
var bedömningen mest positiv i de nordliga mindre orterna. 

Extern resurskomplettering och eventuella samarbeten mellan företag tangerar frå
gan om företagets roll i ett produktionssystem, där olika roller kan ha olika geografis
ka implikationer. Verksamheternas grad av inriktning mot standard varuproduktion 
korrelerade med konkurrenskraft på alla marknader utom den regionala medan sam
bandet för kundanpassad verksamhet var positivt på alla marknader utom Sydeuro
pa (korrelationen var dock obetydlig för såväl Väst- som Sydeuropa). Däremot kor
relerade verksamhetens grad av inriktning mot underleveranser negativt mot konkur
renskraft på alla marknader (dock obetydligt för regionen). 

Konkurrenshinder. 
Bedömda skillnader mellan länder. 

Inom internationell ekonomisk teori, både när företag och stater har fokuserats, har 
skillnader mellan länder ansetts vara en av de huvudsakliga förklaringarna bakom 
handel (eller frånvaro av handel). Detta kan finna visst stöd i data bakom figur 8-14, 
där den uppfattade konkurrenskraften varierade negativt med det geografiska och 
kulturella avståndet till Norden, Västeuropa respektive Sydeuropa. I den andra en
käten fick företagsrepresentanterna, bl.a. utgående från tanken om psykologiska av
stånd, bedöma hur svårt och resurskrävande det var eller skulle vara att sälja till ett 
antal angivna länder (VIII). 

För att ett absolut upplevt avstånd ska kunna indikeras representerade "1" Sverige 
medan det högsta värdet, 9, skulle innebära att man upplevde landet som omöjligt 
att arbeta i eller göra affärer med. De länder som skulle bedömas valdes under en 
sträng mängd restriktion; alltför många antogs ge färre och mer osäkra svar. Tyngd
punkten lades på Europa och tanken var att välja länder som kunde illustrera vissa 
variablers betydelse medan andra värden hölls relativt lika. Exempelvis är det fysiska 
avståndet mellan Sverige och Australien mycket stort medan skillnader i kultur, språk 
och inkomstnivå är små i jämförelse med om Indonesien hade valts. På motsvarande 
vis har Turkiet en annan dominerande religion än Sverige och Polen ett planekono-
miskt nära förflutet, samtidigt som dessa länder är fysiskt relativt nära. 

38 Siffervärden och en finare indelning (1-9 ) användes då för den angivna konkurrenskraften. Samban
den gällde båda undersökningarna. 
39 Andelarna baseras på uppgifter från 16 resp. 21 större och 55 resp. 75 mindre företag. 
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De 14 valda länderna representerar stater innanför och utanför EU, olika språkområ
den och skillnader i kultur, religion, historia och avstånd40. Det begränsade antalet 
som bedömdes möjligt gjorde bl.a. att de sannolikt mest okända och/eller annorlunda 
länderna saknas i undersökningen. Detta kan ge en större spridning på bedömning
arna (mellan 'lättaste' och 'svåraste' länder) än om exempelvis Mali eller Nya Guinea 
hade fått utgöra gränsen uppåt i svårighetsgrad. I tabell 8-11 anges ländernas re
sulterande medelvärden. Först anges värdet då bedömningar från samtliga företag 
ingår (med standardavvikelse och det antal svar som värdet baseras på), därefter 
anges medelvärden som endast baseras på svar från företag som vid undersök
ningstillfället hade erfarenhet av affärsverksamhet i respektive land. Staterna är 
rangordnade efter stigande uppskattad svårighetsgrad när samtliga svar medräknas. 
För jämförelse anges även Sveriges export till dessa 14 stater 1995. Denna kolumn 
visar bl.a. att de 14 länderna sammantaget mottog nära två tredjedelar av den 
svenska exporten detta år. 

Tabell 8-11: Avstånds värden. Länders bedömda svårighetsgrad 1995/96 
(medelvärden samt antal företag) 

Stat/marknad samtliga svar företag med 
erfarenhet 

värde s antal värde s antal 
Norge 3,00 1,76 123 2,97 1,76 88 
Danmark 3,26 1,89 121 3,19 1,87 78 
Finland 4,15 2,06 119 3,91 2,03 70 
England 4,62 1,85 121 3,82 1,86 60 
Tyskland 4,88 2,05 125 4,21 2,24 63 
Nederländerna 4,95 1,98 117 4,12 2,21 42 
Schweiz 5,37 1,96 112 4,30 1,97 30 
USA 5,95 1,95 117 4,38 1,72 26 
Italien 6,29 1,80 114 5,33 2,18 24 
Australien 6,40 2,06 108 4,13 1,12 15 
Polen 6,41 1.67 112 5,44 1,72 18 
Portugal 6,49 1,77 115 4,69 2,06 16 
Grekland 6,76 1,59 115 5,09 1,76 11 
Turkiet 7,31 1,34 110 6,62 1,77 8 

130 10542 

Svensk 
export 9541 

% 
7,7 
6,2 
4,9 
9,3 

12,6 
5,4 
2,0 
7,9 
3,6 
1.4 
1,2 
0,5 
0,4 
0,5 

62,9 

Bedömningen av svårigheten kan baseras på en mängd olika faktorer som bl.a. skil
jer sig mellan företag med respektive utan erfarenhet. Av den tredje datakolumnen 
framgår en tendens att något färre har gjort en bedömning för de 'svårare' länderna. 
Det interna bortfallet är lägst för Tyskland och Norge och störst för Australien och 
Turkiet. Det var dessutom 25 företag, av de 155 som svarade på det första eller and

40 12 av de 14 länderna (ej Polen och Grekland) ingick i den undersökning som presenterades av 
Nordström 1991. 
41 SCB, april 96. 
42 Totalt antal företag med angiven erfarenhet i minst ett av de 14 länderna. 

213 



INTEGRATION OCH SEGREGERING FUNNEN I FÖRETAGEN 

ra enkätutskicket, som inte angav värden för något land. Detta innebär att 70% av 
företagen angav ett värde för Australien och 81% för Tyskland43. 

De fem länder som enligt denna bedömning framstår som lättast eller närmast var 
också de fem närmaste, med samma rangordning, i den undersökning av psykiska 
avstånd som presenterades av Nordström 1991 och som berördes i avsnitt 5C. Ta
bellens värden för de övriga sju länder som ingick i Nordströms undersökning över
ensstämmer väl med de värden som de gavs vid det tillfället. Exempelvis bedömdes 
även då Turkiet som varande mest avlägset (mer avlägset än Japan, men något 
närmare än fyra latinamerikanska länder). 

Ett intressant förhållande som indikeras av tabellen är ett negativt samband mellan 
storleken på den genomsnittliga bedömda svårigheten (värdekolumn 1 och 4) och 
antalet företag med erfarenhet (kolumn 6). Detta har i sin tur en logisk relation med 
det negativa sambandet mellan avståndsvärde och den tidigare redovisade konkur
renskraften på olika marknader44. Ett annat förhållande är att de värden som endast 
bygger på företag med erfarenhet av att sälja i ett specifikt land (kol. 4) är lägre än 
motsvarande värden för övriga företag för varje enskilt land45. Skillnaden i bedömning 
mellan erfarna företag och övriga var f.ö. minst för de 'lättaste' länderna (de nordis
ka) tillsammans med det svåraste (Turkiet), medan skillnaden var störst för Australi
en, USA, Grekland och Portugal. 

De uppfattade svårigheterna att göra affärer i ett annat land är en del i ekonomisk 
segregering mellan marknader, och en sådan bedömning av problem och resursåt
gång, innan man har prövat på affärsverksamhet i ett land, bör inverka på valet av 
exportmarknader. I figur 8-15 visas sambandet mellan andelen företag med erfaren
het av affärer med respektive land (mörkare linje, vänster skala) och den genom
snittliga svårighet som varje land tillskrivs i de företag som ej angav erfarenhet av 
landet ifråga (ljusare linje, höger skala). Observera att den högra skalan endast 
sträcker sig från ett till nio, och således är kortare än den vänstra skalan. Länderna 
är ordnade efter erfarenhetsandel, vilket med Tyskland som enda (mycket begrän
sade) undantag överensstämmer med ordningen för figurens svårighetsvärden. 

43 Det kan antas att de som inte svarade gjorde det för att de inte ansåg sig kunna göra någon upp
skattning. Av dessa 25 företag var dock 14 exportörer medan 2 inte gav någon uppgift om utlandsför
säljning; 14 av 23 (61%) är något lägre än de 72% som är andelen exportörer i hela populationen. 
44 De nordiska lände rnas genomsnittliga avståndsvärde blev 3,4, de "västeuropeiskas" 4 ,8 och de 
"sydeuropeiskas" 6,5. 
45 Till de övriga hör sannolikt inte endast icke erfarna utan även de som ej gav ett svar. 
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Figur 8-15: Andel erfarna företag samt uppskattad svårighet i företag utan 
erfarenhet i respektive lancf6. 
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Ytterligare ett samband som följer det mönster som framträder i figuren är mellan 
(den totala) utlandsandelen i företagens försäljning och erfarenheten i olika länder. 
Om man endast betraktar de företag som 1995/96 hade erfarenhet i de nordiska 
länderna var den genomsnittliga exportandelen 33-36% (beräknat för de tre länderna 
var för sig). För företag med erfarenhet i övriga västeuropeiska länder samt i USA 
var exportandelen något högre, 44-50%, medan företag med erfarenhet i de övriga 
av de 14 länderna hade en genomsnittlig utlandsandel på över 50% i samtliga fall. 
Dessa skillnader är dessutom underskattade p.g.a. att företag ingår i mer än en av 
dessa grupper. 

I harmoni med sambandet mellan företagsstorlek och upplevd konkurrenskraft indi-
kerar materialet ett samband mellan företagsstorlek och den bedömda svårigheten 
att göra affärer i andra länder. Samtliga länder gavs ett lägre genomsnittligt svårig
hetsvärde av företag i kategorin minst 50 anställda än av företag med färre än 20 
anställda. På grund av indikationen på ett liknande samband mellan erfarenhet och 
angiven svårighet (se tabell 8-11) bör endast företag med erfarenhet i respektive 
land jämföras47. Det begränsade antalet företag med erfarenhet i många av de 14 
länderna gör att endast de sex länder gentemot vilka erfarenheten var störst redovi
sas i följande tabell. Tabellvärdena visar att man i genomsnitt bedömde samtliga sex 
länder som enklare i de större företagen. 

46 Erfarenhetsandelarna i figuren är något överdrivna som representanter för hela undersökningspo-
pulationen då andelen exportörer bland de företag som figurens mörkare linje bygger på var 84% (mot 
72% för samtliga företag). Som tidigare angivits k an dock frånvaron av svar endast delvis bero på 
frånvaro av utlandsförsäljning; en del av skillnaden förklaras av att företag som vid svarstillfä llet inte 
hade export har gjort affärer i utlandet tidigare samt at t erfarenheten kan komma från annat än export 
(import). 
47 En högre andel av de större företagen var utlandserfarna. Observera att tabellens värden är rensade 
från förekomsten av erfarenhet men ej från graden och typen av erfarenhet. 
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Tabell 8-12: Avståndsvärden och företagsstorlek. Länders bedömda svårighets
grad i erfarna företag 1995/96. (medelvärden samt antal företag) 

Mindre företag: Större företag: 
Stat/marknad <20 anställda >49 anställda 

värde s antal värde s antal 
Norge 3,06 1,83 32 2,31 1,25 13 
Danmark 3,36 2,00 28 3,00 1,68 13 
Finland 3,70 1,54 27 2,22 1,94 9 
England 4,25 1,67 24 3,00 2,31 10 
Tyskland 4,32 2,29 25 4,00 2,57 11 
Nederländerna 4,08 2,10 13 2,89 2,15 9 

Även verksamhetsinriktningen tycks ha betydelse för den upplevda svårigheten att 
verka gentemot utlandsmarknader. Här överensstämmer sambanden endast delvis 
med de som gällde verksamhetsinriktning och konkurrenskraft. Utgående från klassi
ficeringen i standardvaruproduktion, kundanpassad verksamhet och underleveranser 
är skillnaden i materialet störst mellan företag med en huvudsaklig inriktning mot nå
gon av de två första kategorierna. Företag med mer än 3/4 av verksamheten definie
rad som standardvaruproduktion bedömde i genomsnitt 12 av de 14 länderna som 
lättare än företag med motsvarande inriktning mot någon av de två övriga kategori
erna. Inget av de övriga två länderna gavs heller ett genomsnittligt högre värde än 
vad företagen i båda de andra verksamhetskategorierna gjorde. Företag med mer än 
tre Värdedelar kundanpassad produktion gav, i genomsnitt och i jämförelse med fö
retag med motsvarande inriktning mot övriga två verksamhetskategorier, högre av
ståndsvärden till 11 av de 14 länderna. Inget av de övriga tre länderna gavs ett lägre 
genomsnittligt värde än vad företagen i båda övriga kategorier gjorde48. 

Tidigare har starka indikationer på avståndets betydelse för företags marknadsval 
presenterats. Exportmarknaderna för undersökningarnas företag skilde sig även 
mellan olika lokaliseringar inom Sverige (se exempelvis figur 8-3). En motsvarighet 
till det senare skulle kunna förväntas när länders angivna svårighetsgrader jämförs 
för olika lokaliseringar. Sådana antaganden ges ett visst stöd av att företagen i Gö
teborg och Lysekil i genomsnitt gav Norge (följt av Danmark; m.a.o. de två geogra
fiskt närmaste länderna) det lägsta avståndsvärdet och att man i de skånska företa
gen bedömde Danmark (följt av Norge) som lättast. Däremot bedömde man även i 
de norrbottniska företagen Danmark som lättast samtidigt som bedömningen av 
Finland var högre (svårare) än motsvarande genomsnittliga bedömning i såväl Hel
singborg/Klippan som Göteborg/Lysekil49. 

Olika typer av konkurrenshinder. 

Olika faktorer kan ligga bakom den upplevda eller erfarna svårigheten att agera 
gentemot olika marknader. Marknader integreras eller hålls isär av en mängd orsaker 
och faktorer, varav det politiskt inducerade integrationsprojektet i Västeuropa om

4 8 1  ka teg or in  >75% under l everanse r  gavs  2  län der  de t  l äg sta  och  3  länder  det  hög sta  värdet .  Up pgi f 
terna baseras på mellan 20 och 24 standardvaruproducenter, 19-2 1 företag med >75% kundanpassad 
produktion samt 28-33 underleverantörer (antal svar varierar mellan länder). 
49 Värdena baseras på 9 företag från Norrbotten, 18 företag från Skåne (19 för Norge) samt 37 företag 
från Göteborg och Lysekil. 
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spänner vissa direkt och andra indirekt. Många förhållanden och processer är dock 
till övervägande del oberoende av de politiska besluten; i somliga fall för att de inte 
berörs av besluten, andra gånger för att de krafter det gäller är starkare än de politis
ka och administrativa åtgärderna. 

I den förstudie som genomfördes 1990 söktes orsaker till att företagen inte exporte
rade eller till att de inte exporterade i större utsträckning50. Den förklaring som gavs i 
det största antalet företag var hemmamarknadens tillräcklighet - vilket indikerar att 
den då förestående konjunkturavmattningen ännu inte upplevdes. En annan vanlig 
förklaring gällde att det var hemmamarknadsverksamheten som gav en konkurrens
fördel, exempelvis baserad på marknadskunskap, personliga kontakter eller kostna
der. Till andra förklaringar som gavs i minst vart femte företag hörde även bristande 
intresse och bristfällig kunskap om exportförsäljning. Förklaringar som angavs i minst 
vart tionde företag var bristande språkkunskaper, bristfälliga ekonomiska resurser, 
avstånd, svårigheten att finna lämpliga utlandskontakter, kulturella skillnader samt 
problem relaterade till produktanpassning. 

Med en utgångspunkt i pilotundersökningen ombads de företagsrepresentanter som 
besvarade den första enkäten att ange huruvida nio givna faktorer eller grupper av 
faktorer utgjorde svårigheter vid export (iii7). De huvudsakliga avvikelserna i relation 
till svaren i intervjuundersökningen gällde fyra av de mest frekvent angivna förkla
ringsfaktorerna. Förklaringen 'tillräcklig hemmamarknad' valdes ej som fast svarsal
ternativ på grund av dess indirekta och i hög grad konjunkturrelaterade roll som hin
der. Den heterogena förklaringen 'konkurrensfördelar' kom att undersökas med stör
re noggrannhet i den andra enkäten, vilket redovisas i kapitel 11. Förklaringarna 
bristande intresse respektive kunskap formulerades som tids- och informationsrelate-
rade problem i enkätfrågan. 

Av de nio faktorer som skulle bedömas i enkäten ansågs en, rörande kundkontakter, 
service och uppföljning medföra problem i en majoritet av företagen. Två grupper av 
faktorer som direkt kan relateras till integrationsåtgärder, rörande transporter och 
gränspassager respektive regelharmonisering, angavs av ca vart fjärde företag var
dera. En typ av naturligt hinder, språk, angavs av ca vart tredje företag medan en
dast hälften så många såg kulturskillnader som problematiska. 

50 Bonnedahl 1991, s32f. 
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Tabell 8-13: Svårigheter förknippade med exportförsäljning 1991/92. 

Orsak till svårigheter andel företag antal 
(%) företag 

Kundkontakter, service, uppföljning 55,3 88 
Stor konkurrens 38,4 61 
Språk 34,6 55 
Transporter, transitering, tullar o.dyl. 28,3 45 
Marknadsinformation 28,9 46 
Alltför kostsamt 24,5 39 
Standarder, lagar o.dyl. 23,9 38 
Alltför tidskrävande 18,9 30 
Kulturella skillnader 16,4 26 
Annat51 5,7 9 
Antal svar - 159 

Tekniska handelshinder har tidigare framställts som en av de mest betydande typer
na av hinder mot internationell konkurrens. I den andra enkäten undersöktes därför 
den omfattning i vilken företagen kunde tänkas beröras av sådana (III4). Det visade 
sig att standardiserings- eller provningsförfaranden som berörde kärnverksamheten 
förekom för 76,9% av företagen 1995/96. Myndigheter angavs ligga bakom kraven 
för 60% av dessa företag medan 80% angav att kraven var egna eller marknadens 
(båda alternativen kunde anges). Även om det inom många områden redan finns 
europastandarder kan det bland dessa företag finnas många som påverkas av den 
inre marknaden. 

När företag som berördes respektive inte berördes av standarder jämförs angav ock
så en mer än dubbelt så hög andel i den förra kategorin att de hade påverkats av 
integrationsprocessen (45% resp. 20%). De framtida förväntningarna på den inre 
marknaden var också något större i den förra gruppen, men här var skillnaderna 
mellan de två grupperna betydligt mindre. Detta kan betyda att företag bland de som 
angav krav redan hade påverkats av harmonisering. En sådan tolkning försvagas 
dock av att den upplevda integrationspåverkan var lägre (36%) i den kategori som 
angav att kraven kom från myndigheter52. 

En annan indelning av standardiserings- eller provningsförfarandena gällde huruvida 
de i första hand avsåg kvalitet eller funktion, utförande o.dyl. Av de berörda angav 
79% kvalitet medan 61% angav det senare alternativet (40% angav båda alternati
ven)53. Det är sannolikt att funktions- och utförandekraven i högre grad påverkas av 
politiskt inducerad integration, vilket också avspeglas i den angivna integrationspå
verkan t.o.m. 1995/96: 54% av företagen berörda av funktionsstandarder jämfört 
med 37% för de som berördes av kvalitetsnormer. 

Drygt vart annat företag (55%) berördes av europeisk standard eller norm (III5). 29% 
av samtliga angav att företaget berördes på ett betydande sätt medan 26% endast 

51 Andra faktorer som nämndes var "inga produkter" (3 företag), "avstånd" (2), "skrymmande produk
ter", "ingen tradition" och "patriotism" (1 företag vardera). 
52 D.v.s. något lägre än genomsnittet totalt (40%) och lägre än för de som angav marknadskrav (47%). 
53 107, 83 resp. 54 av 136 företag. 
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berördes något54. De företag som angav en betydande påverkan från europeiska 
standarder angav även integrationspåverkan i större omfattning än andra företag. 
Andelen var 48% jämfört med 31% för de som ej berördes av europeisk standard 
och endast 27% för kategorin "vet ej". 

Frågan om internationaliseringsproblem utvecklades i den andra enkäten på grund
val av de resonemang om tre typer av konkurrenshinder som fördes i avsnitt 5C. För 
att jämföra den betydelse som politiska, marknadsinducerade respektive naturliga 
konkurrenshinder tillmättes i företag ombads företagsrepresentanterna - utan att 
syftet förklarades - bedöma i vilken mån nio givna grupper av faktorer begränsade 
företagets konkurrenskraft i Sydeuropa (förtydligat/exemplifierat med samma tre län
der som tidigare, d.v.s. Portugal, Italien och Grekland; V5). Fyra alternativ var möjli
ga för den grad av begränsning som faktorerna bedömdes innebära. Följande figur 
visar svarsandelarna för de olika svarsalternativen. Till höger om respektive faktor 
anges antalet svar och den primära kategoritillhörighet som avsågs vid formuleringen 
av påståendena55. 

Figur 8-16: Konkurrenskraftsbegränsande faktorer på utlandsmarknader 
(Sydeuropa: Portugal, Italien och Grekland). 

antal svar 
• betydligt H kännbart • något • inte alls och 

hindertyp 
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Högsta problemvärden gavs således till avstånd och transportkostnader följt av kultur 
och språk samt kundkontakter, service och uppföljning56. Det ska påpekas att kate
goritillhörigheten är förenklad. Dels kan de olika formuleringarna tolkas olika av olika 
respondenter, dels kan de bakomliggande orsakerna variera eller vara flertydiga. 
Exempelvis kan produktkrav även komma från marknadsaktörer (kunder, försäk
ringsbolag eller branschorganisationer) och kunskapen om efterfrågan kan både va
ra beroende av marknadsrelaterade faktorer (exempelvis erhållen genom företags
nätverk) och politiska faktorer (där kanske någon av EU:s insatser för informations
spridning och företagskontakter kan utgöra exempel. För vidare resonemang, se av
snitt 5C). 

54 Knappt vart tredje företag, 32%, svarade nej medan 14% inte visste om europeiska regler fanns. 
55 PH= politiskt inducerat hinder, MH= marknadsinducerat hinder och NH= naturligt hinder. 
56 Se fullständiga formuleringar i bilagan. 
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Konkurrenskraft och konkurrenshinder: En sammanfattande bedömning. 
Den uppskattade konkurrenskraften på olika geografiska marknader avspeglar en 
relativ styrka i företagets närområde som sedan förefaller avta med avståndet till 
marknaden. Något paradoxalt kan det då tyckas att bedömningen av konkurrens
kraften på utlandsmarknader var mest positiv i de nordliga mindre orterna. Ej beaktat 
andra förklaringar än avstånd kan detta indikera att avståndets fysiska del, vilket i 
genomsnitt är längst mellan denna ortkategori och flertalet utlandsmarknader 
(däribland "Sydeuropa"), måste kompletteras med bl.a. kulturella avstånd och struk
turella och juridiska skillnader mellan stater57. 

En annan tänkt förklaringsfaktor bakom konkurrenskraft, avseende lokal resur
skomplettering, kan också behöva ifrågasättas eller kvalificeras om den starka an
givna konkurrenskraften i de nordliga mindre orterna ska tas i beaktande. Det kan 
nämligen förväntas att större orter i mer centrala ekonomisk-geografiska lägen ger 
större kvantitativa förutsättningar för extern resursmobilisering. De regionala förut
sättningar som redovisades i tabell 8-8 bedömdes också som svagast i de mindre 
nordliga orterna. 

Den enkla ortkategoriseringen som har gjorts och frågorna som har ställts kan dock 
inte fånga kvalitetsaspekter. Sådana kan möjligen framträda särskilt starkt i mindre 
orter där närheten mellan aktörer kan vara större. Dessutom varierade högre konkur
renskraft positivt med företagsstorlek, särskilt på utlandsmarknader, vilket snarare 
skulle argumentera för de interna resursernas betydelse. Till detta måste bl.a. verk
samhetsinriktningens betydelse läggas. Andelen standardvaruproduktion varierade 
positivt med konkurrenskraft på utlandsmarknader medan underleverantörerna an
gav en lägre konkurrenskraft på alla marknader. 

Den upplevda konkurrenskraften kan vara ett indirekt mått på en mängd olika andra 
faktorer: Företagets egna styrka (faktisk eller upplevd), den relativa styrkan på mark
naden ifråga, strukturella för- eller nackdelar och den faktiska konkurrens som före
taget möter. Med avseende på den sista av dessa tolkningar kan den uppskattade 
konkurrenskraften i regionen eventuellt ge indikationer på den regionala konkurren
sen inom den sektor där företaget verkar. Andelen företag där man upplevde en stor 
konkurrenskraft i sitt närområde var betydligt lägre i det senare materialet. I tidigare 
avsnitt, och genom jämförelser mellan de två enkätundersökningarna, gavs dock 
inget stöd för en större närvaro av utländska konkurrenter på företagens hemma
marknader. 

På motsvarande sätt som den angivna konkurrenskraften faller med ökat avstånd 
ökar den uppskattade svårigheten att göra affärer i olika länder med ökade avstånd 
(och sannolikt med skillnader i kultur, språk m.m.). Skillnaderna mellan Norden, 
Västeuropa och Sydeuropa på dessa punkter indikerar dessutom att Europa (och 
EU) långtifrån är homogent. Medan det kan antas att sådana skillnader delvis upp
levs relativt allmänt i företagen är de också relaterade till sådant som resurser, verk
samhet och erfarenhet i företagen. 

57 Det kulturella avståndet antas vara mycket lågt inom Sveriges gränser vartefter det ökar betydligt då 
framför allt nationsgränser (d.v.s. ej endast statsgränser) passeras. Förklaringar till skillnaden mellan 
företag med olika lokalisering måste dock även sökas på annat håll. 
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Bland skillnaderna mellan kategorier av de undersökta företagen märktes en i all
mänhet lägre uppfattad svårighet (m.a.p. utlandsaffärer) i större företag och i företag 
med stark inriktning mot standardvaruproduktion. Skillnaderna mellan företag i olika 
lokaliseringar var små och endast delvis åt rätt håll i teoretisk mening. Vad gäller de 
nordiska länderna kan en förklaring till avvikelsen vara att de nordiska länderna så 
lika, och kunskapen om dem så stor, att skillnaderna inom Sverige blir obetydliga. 
Detta baseras bl.a. på att skillnaderna mellan de uppskattade och de upplevda svå
righeterna i Norden är låga. 

Att internationell ekonomisk segregering inte endast består i yttre objektiva skillnader 
och konkurrenshinder visas av erfarenhetens betydelse för val av exportmarknader 
och för uppfattningen av svårigheter. Bl.a. visade materialet att företag verksamma 
på mer avlägsna marknader också i genomsnitt var mer internationaliserade i termer 
av utlandsförsäljningens andel av total försäljning. Vidare var fler företag verksamma 
i de länder som uppfattades som lättare, och för varje land som bedömdes uppskat
tades svårigheten som lägre i företag där man hade erfarenhet av affärer med landet 
ifråga (vilket inte är uppenbart då svårigheter och skillnader även skulle kunna un
derskattas58). Då uppdelningen gör att det inte är bedömningar i samma företag som 
undersöktes före respektive efter det att erfarenheten var gjord kan skillnaden även 
bero på att icke utlandsverksamma företag i allmänhet upplever utlandsverksamhet 
som svårare. 

Betydelsen av erfarenhet och staters flerdimensionella skillnader/likheter illustrerar 
en del av konkurrenshindrens komplexitet som redogörelsen i kapitel 5 visade på. Ett 
annat intressant resultat ges när de nio konkurrenskraftbegränsande faktorer som 
bedömdes i företagen förs till de tre kategorier som skapades i avsnitt 5C. En sådan 
indelning pekar på det kanske något överraskande att de faktorer som primärt på
verkas av den politiskt styrda ekonomiska integrationen, d.v.s. hinder som även är 
tillskapade politiskt, bedömdes som minst betydande i företagen. Även de två tidiga
re undersökningarna (inbegripet pilotstudien) gav indikationer åt detta håll. 

Två tolkningar som i förstone förefaller helt skilda kan göras av detta. Den ena är att 
den politiskt inducerade integrationen har nått så långt att de kvarvarande hindren av 
politisk typ är relativt obetydliga. Den andra tolkningen är att EU, EES och kanske 
politiska beslut och processer i allmänhet är en något överskattad väg till ökat eko
nomiskt utbyte i Europa. Om den politiska processen betraktas över en längre tids
period bakåt torde den första tolkningen ha relativt stor sanningshalt. Vidare är de 
politiska avregleringsbesluten rimligtvis mest verkningsfulla där den politiska regle
ringen har varit starkast. I ett kortare perspektiv, bakåt eller framåt, har däremot den 
andra tolkningen sannolikt ett visst värde. Bl.a. figur 8-16 indikerar att det i första 
hand är andra faktorer än de som primärt påverkas av inre marknadsprogrammet 
som begränsar internationell konkurrens. 

58 Detta berörs av Petersen & Pedersen 1997, s124. 
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STRATEGI: TEORETISKT OCH EMPIRISKT 

Kapitel 9. Företagsstrategi som teoriområde. 

I detta kapitel ges en relativt allmän behandling av strategiteori i vilken detta arbete 
har sin andra utgångspunkt. Medan marknadsintegration behandlades genom han-
dels-, integrations- och internationaliseringsteori ska strategiteori tillföra och förstärka 
en företagsterminologi och ett företagsperspektiv. Ekonomisk integration betraktas 
som förändringar i företags yttre förutsättningar och strategiteori används för relatio
nen mellan företaget och omgivningen. Kapitlet innehåller en översikt över teoriom
rådet och en positionering av arbetet i vissa centrala teoretiska problemställningar. 

Kapitel 10. En teoretisk ingång till arbetets analysmodell. 

Här behandlas specifikt aspekter i strategiteorin som bedöms vara centrala för ana
lysen av integrationseffekter. Utgångspunkter är begreppen strategiska positioner 
och konkurrensfördelar. De är med det antagna perspektivet avgörande för att fånga 
både företaget som analysenhet och den inre marknadens konsekvenser. 

Kapitel 11. Strategier i enkätföretagen. 

I detta kapitel presenteras mål och strategier som angivits i enkätföretagen samt 
kompletterande uppgifter om faktorer som indikerar strategisk inriktning. Uppgifterna 
ska komplettera besvarandet av det första delsyftet samt ge stöd åt den slutliga 
analysmodellens uppbyggnad och användning. 



9. FÖRETAGSSTRATEGI SOM TEORIOMRADE. 

A. EKONOMISK INTEGRATION SOM STRATEGISK OMGIVNINGSFÖRÄNDRING. 
Den nu avslutade del II innehöll redogörelser för integrationsåtgärder (kapitel 6), för
väntade effekter (kapitel 7), vad som ligger bakom åtgärder och effekter (kapitel 5) 
samt indikationer på integration och integrationshinder genom undersökningar i fö
retag (kapitel 8). Sammantaget ska redogörelserna ha visat att ekonomisk integra
tion innebär förändringar i företags yttre förutsättningar som kan medföra eller kräva 
anpassningar i företagens verksamhet. Därmed är man inne på strategiområdet. 

För att syftet avseende kunskap om den inre marknadens företagsstrategiska kon
sekvenser ska nås kommer förklaringar och analys att ges en tydligare företagseko
nomisk terminologi. Verktyget för denna övergång/förskjutning är det strategiteoretis
ka området. Strategiområdet ska utöver en terminologi för 'översättningen' ge kun
skap om vad som i allmänhet är relevant och viktigt i företagen (vilket gör att bety
delsen av IM-effekter kan bedömas eller tolkas) och förståelse för hur integrationen 
kan bemötas. 

I litteraturen varierar användningen av strategibegreppet i flera dimensioner, och 
detta arbete anknyter rimligtvis endast till delar av det omfattande teoretiska områ
det. Som utgångspunkt för hur "strategi" används här, före den mer grundläggande 
genomgång som följer, kan det vara värt att upprepa de tre huvudsakliga betydelser
na som angavs i inledningskapitlet: Effekter, positioner och bemötanden. Av dessa 
är det den första betydelsen som har berörts och närmats genom de fyra föregående 
kapitlen1. Denna betydelse av "strategisk" är i princip att effekterna är eller kan vara 
avgörande för företagets verksamhet2, men som genomgången har visat uppkommer 
integrationseffekter av många olika slag och manifesteras på olika nivåer. Medan 
vissa integrationskonsekvenser kan gälla relativt lika för en bransch eller ett verk
samhetsområde varierar andra mellan regioner, och många är beroende av hur en
skilda företag agerar. Som exempel på effekter på olika strategiska nivåer kan ny 
produktreglering direkt påverka ett företags produktutformning, produktionsprocess 
eller leverantörsval, men på en högre strategisk nivå också påverka dess konkur
rensposition; marknadsmöjligheter kan ges eller förloras. Inte minst är företaget be
roende av hur effekterna påverkar andra företag och hur konkurrenters och potenti
ella konkurrenters agerande förändras. 

Integrationskonsekvensernas brokiga spektra till trots är avsikten här att behandla 
dem relativt sammanhållet på en övergripande (företagsstrategisk) nivå. Den analys 
som görs har följaktligen, och i enlighet med de resonemang som fördes i kapitel 3, 
relativt allmänna anspråk. Medan den internationella ekonomiska teorin och studiet 
av integrationsprocessens struktur och ingående åtgärder bidrar till förståelsen av 
vad den inre marknaden är och betyder används strategiteorin här följaktligen för att 
komma fram till vad som kan vara väsentligt, allmänt och övergripande för företag. 

Då arbetet utgår från företags yttre förhållanden kommer strategiska positioner att 
vara ett centralt teoretiskt hjälpmedel för att föra samman integrationens konsekven
ser till en företagsstrategisk nivå. Dimensioner för positionering av verksamheter 

1 Ännu har inte den företagsstrategiska beskrivningen, i den betydelse som avses, uppnåtts. 
21 enlighet med vad bl.a. Rumelt (1997/1984, s132) har funnit om strategibegreppets användning. 
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kommer att fastställas på två grunder: Dels utifrån en kategorisering av integration
seffekter, dels utifrån dimensioner och centrala begrepp som behandlas i strategiteo
rin. 

Utgående från den inre marknadens strategiska effekter och företags strategiska 
positioner kommer vissa resonemang runt företagens strategiska bemötanden att 
föras i analysavsnitten. Hanteringen av denna strategiska aspekt avviker från stora 
delar av strategiteorin, då fokus här ligger en nivå över genomförandet (ageran
det/handlingen) i enskilda företag. I stället för att gälla handling och genomförande 
behandlas strategiska bemötanden här snarare som ett underbegrepp till effekter, då 
det handlar om följder av vissa effekter för vissa positioner. 

Detta kapitel samt kapitel 10 ägnas åt en redogörelse för strategiområdet som bely
ser betydelserna i formuleringarna ovan och ger en grund för den avslutande analy
sen. Till att börja med tas ett steg tillbaka för att definiera strategibegreppet och för
ankra dess användning i etablerade teoribildningar. Begreppets innehåll, olika per
spektiv inom strategiteorin samt resonemang om struktur och handlingsutrymme ut
gör kapitlets huvudavsnitt. 

B. ANVÄNDNING AV "STRATEGI" I LITTERATUREN. 
Något om strategibegreppets innehåll. 
"Strategi" hör till de (många) ord om vilka den avsedda och uppfattade betydelsen 
kan variera relativt kraftigt, och begreppet, liksom företeelsen, är både mångdimen-
sionellt och situationsberoende3. Likväl går det, som när det gäller andra använda 
ord, att finna gemensamma betydelsebärande drag i "strategi" när man studerar 
människors kommunikation. Man finner då bl.a. att en av de fundamentala betydel
ser som många författare håller för gemensam är att strategi gäller organisationens 
relation till omgivningen4. En definition av Hofer och Schendel illustrerar detta och 
utgör även en lämplig ingång till strategiteorin. De skrev om strategi som: 

"...the match an organization makes between its internal resources and skills and 
the opportunities and risks created by its external environment."5 

Även Bohman och Boter var inne på detta när de beskrev strategier som uttryck för 
korrigeringar i företagets utbytesrelation med sin omgivning6. Utbytesrelationen kan 
beskrivas på en mängd olika sätt men kan sägas vara beroende av de egenskaper, 
förmågor och intressen som finns inom och utanför den organisation som betraktas. 

Det sist nämnda av dessa, intressen, kan behöva komplettera de (inre) förmågor och 
(yttre) förutsättningar som betonas i citatet från Hofer och Schendel. I en mycket be
tydande del av strategilitteraturen är nämligen avsikterna och viljan (hos individer) i 
ett företag endast implicit behandlade, och då som vinstmaximering, försäljningsök
ning, marknadsexpansion o.dyl. (m.a.o. det traditionellt företagsekonomiska och re

3 Aharoni 1993; Mahoney 1993. 
4 Detta, "the inseparabi lity of organization and environment", fann Chaffee i en litteraturgenomgång, 
(1985, s89). 
5 Hofer & Schendel 1978, s12. Se även Andrews 1980, Aharoni 1993, s31, och Johnson & Scholes 
1997, s5. 
6 1984, s20. 
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lativt endimensionella företagslednings- eller ägarperspektivet7). Att skilda intressen 
utanför företaget behandlas är än mindre vanligt förekommande (frånsett när intres
sen behandlas som restriktioner i handlingsutrymmet). 

För att förstå såväl aggregerade effekter som individuellt agerande i integrations
sammanhanget kan sådant som viljan att utnyttja eller möta förändrade mark
nadsmöjligheter, och inte endast förmågan, vara avgörande. I detta arbete erkänns 
att expansion varken är möjlig eller önskvärd i alla situationer, och att vinstmaxime-
ring inte alltid är ett dominerande övergripande mål i företagen. Exempel på andra 
intressen - och värden - gavs i avsnitt 7A. Likväl är det - traditionellt - förändringar i 
konkurrenskraft (och därmed implicit lönsamhet) som fokuseras i arbetet. 

Visserligen utgår arbetet från omgivningsfaktorer (den inre marknaden), och därmed 
från den andra delen i den relation som citatet från Hofer och Schendel beskriver, 
men bilden av det allmänt företagsstrategiska som arbetet ska resultera i måste även 
befruktas av citatets första del, företagets resurser och förmågor. Den teoretiska be
handlingen av dessa innehåller dessutom en tvistefråga som anknyter till handelste
orierna på statsnivå. Inom teori som särskilt betonar omgivningsförhållanden förut
sätts enligt Barney (med särskild hänvisning till Porter) att företag inom en bransch 
är lika vad gäller strategiskt relevanta resurser och att eventuella olikheter utjämnas 
p.g.a. hög resursrörlighet8. 

För andra är det istället just möjligheten till låg resursrörlighet som är kärnan i strate
giföreteelsen. Företag kan då ha tillgång och kontroll över olika resurser och resurs-
heterogenitet vara bestående övertiden. Den senare positionen intas av bl.a. Barney 
som hävdar att företags strategiska resurser, samt huruvida dessa kan imiteras eller 
ersättas, är avgörande för möjligheten att generera uthålliga konkurrensfördelar9. 
Detta användbara begrepp, konkurrensfördelar, kan även nyttjas för att påvisa 
"strategier" när sådana inte är uttryckta: Vad gör företaget konkurrenskraftigt, på vil
ka grunder bedrivs verksamheten? 

Resurserna betonades även av Chandler, en av de klassiska författarna inom områ
det, som gav strategi betydelsen: "...the determination of the basic long-term goals 
and objectives of an enterprise, and the adoption of courses of action and the alloca
tion of resources necessary for carrying out these goals'*0 Detta många gånger an
vända citat är av särskilt värde då det innehåller ett antal aspekter som ofta åter
kommer i strategiresonemang: Strategi gäller grundläggande frågor för företaget, 
horisonten är lång (eller konsekvenserna långsiktiga) och mål överförs till medel som 
innefattar både handlingar och nödvändiga resurser. En skillnad mellan Chandlers 
formulering och många andras definitioner (exempelvis Ansoff samt Hofer & Schen
del) är att Chandler (och bl.a. Andrews) inte skiljer ut målformuleringen från strategi
processen11. 

7 Just dessa två intressen, som ibland är åtskilda, är något som har problematiserats (se bl.a. Bowman 
& Asch 1987, s17f., och Whittington 1993, s32f.). 
8 Barney 1991, s100. Se även Rumelt 1997/1984, s133, och Pettigrew & Whipp 1991. 
91991, s105. 
10 Chandler 1962, s13. 
11 Dessa breda resp. smala strategidefinitioner behandlas av Moore, J.l. 1992, s219f. 
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Betydelsen att gälla "the important things" kan föras tillbaka till strategibegreppets 
ursprung i militär verksamhet, och 'sakerna' har, liksom i krigstillstånd, inte sällan sitt 
ursprung i omgivningsförändringar (eller Hofers och Schendels "opportunities and 
risks" )12. Omgivningen kan i princip innefatta allt som kan beröra företagets verk
samhet och kan ges dimensioner som "...uncertainty; directness, change, dynamism, 
homogeneity, complexity and munificence.'*3 Med andra beskrivningar kan aktörer 
fokuseras, som kunder, leverantörer, konkurrenter, myndigheter o.s.v., eller sakom
råden, som efterfrågan, lagstiftningen och den inre marknaden. 

Traditionellt står strategiska beslut eller handlingar för de stora dragen, verksamhe
tens inriktning14.1 och med att förutsättningarna i många avseenden blir komplexare 
och mer föränderliga bör dock den långa horisonten i strategibetydelsen nedtonas. 
Effekter av strategisk betydelse kan i princip uppträda omedelbart, exempelvis som 
en följd av inre marknadsåtgärder, och strategisk anpassning kan följaktligen behöva 
ske snabbt och omprövas med relativt korta tidsintervaller. 

En annan aspekt som kan ifrågasättas är att konsekvensernas storlek och horison
tens längd ofta relateras till ett beslutsperspektiv, där strategiska beslut föreställs 
överordnade övriga beslut och fattas på en högre hierarkisk nivå i organisationen15. 
Med detta synsätt handlar en mellannivå om manovrar inom ramen för de strategiska 
riktlinjerna medan operativa beslut gäller vad som i sammanhanget kan kallas detal
jer. Vad som är strategisk nivå respektive vikt kan emellertid inte fastställas a priori. 
Här är bl.a. valet av fokuseringsnivå avgörande; talar vi exempelvis om en regering, 
en multinationell koncern eller en liten förening? (motsvarande problematisering kan 
göras inom företag av någon omfattning). 

En vanlig hierarkisk uppdelning av strategier inom ett företag, som utgår från stora 
koncerner, är mellan koncern-, affärs- och funktionsstrategier16. Om den organisato
riska nivåbetydelsen släpps kan uppdelningen, något modifierad, även användas för 
mindre företag. Den första delen, företagsstrategi, behandlar då i stora drag vilken 
verksamhet som ska bedrivas, den andra rör kårverksamheten ska bedrivas, exem
pelvis i termer av konkurrensstrategier, medan strategi på funktionsnivå gäller att 
uppnå effektivitet17. Med en sådan beskrivning fokuseras i första hand den mellersta 
betydelsen i detta arbete men även de andra två berörs. Detta är delvis beroende av 
definitioner, och Gruca & Sudharshan ger exempel som gör samtliga tre nivåer rele
vanta: De nämner strategier avseende bl.a. pris och differentiering på funktionell ni
vå, distribution på affärsnivå och nya marknader på företagsnivå18. 

För att täcka in större delar av strategiföreteelsens många aspekter förespråkade 
Mintzberg multipla definitioner av strategibegreppet i "Five P's for Strategy": Plan, 
position, perspektiv, mönster (pattern) och ploj. Av dessa framstår perspektiv som 
överordnat: "...while plans and positions may be dispensible, perspectives are im-

12 Mintzberg 1987(a), s13; Whittington 1993, s14. Enligt J.l. Moore (1992, s39f.) hade Chandlers stimuli 
alltid externt ursprung. 
13 Aharoni 1993, s32. 
14 Johnson & Scholes 1997, s4; Bowman & Asch 1987, s3. 
15 Ansoff 1968; Bowman & Asch 1987, s4. 
16 Bowman & Asch 1987, s37; Moore, J.l. 1992, s231. 
17 Hill & Jones 1995 , s11; Andrews 1980. 
18 Gruca & Sudharshan 1995 (affärsnivå - 'business unit" och företagsnivå - 'corporate"). 

227 



FÖRETAGSTRATEGI SOM TEORIOMRADE 

mutable."13 När perspektiv därför behandlas i det följande kommer även två av de 
övriga betydelserna, plan och mönster, att behandlas (genom de rationella och an
passande perspektiven). Position är av särskild betydelse i detta arbete och be
handlas i kapitel 10. 

Storföretagsföreträdet i forskningen gör sig även påmint hos Mintzberg, som använ
der bl.a. IBM, FN & McDonalds som exempel, och när små företag behandlas kan 
perspektiv delvis bli något annorlunda än i hans betydelse20. Mindre företag torde i 
allmänhet vara mer utifrånstyrda än större företag (m.a.p. möjligheten att påverka 
priser, efterfrågan, myndigheter etc.) och många gånger dominerar företagsleda
ren/ägaren och eventuellt ägarfamiljen i det mindre företaget. Med det senare kan ett 
mer personligt perspektiv följa, vilket kan bygga mer på individuella värderingar, 
bakgrunder och livssituationer än på organisationen i övrigt. I det följande behandlas 
emellertid perspektiv snarast som teoretiskt betraktelsesätt. 

Olika perspektiv på strategi. 
Strategiområdets bredd gör att en genomgång av dess innehåll måste missa en del 
aspekter, perspektiv och tvistefrågor. Beroende på vilken författare som gör jobbet 
finner vi därför olika klassificeringar av forskningsinriktningar. Ett av områdets största 
namn, Henry Mintzberg, har bl.a. gjort en indelning i inte mindre än tio skolbildningar, 
men följande genomgång baseras istället på en mer lättöverskådlig indelning stödd 
av Chaffee och Johnson21. Denna kategorisering i ett rationellt (linjärt), ett anpassan
de (inkrementellt) och ett tolkande perspektiv fångar några av strategiområdets cent
rala frågor samt i viss mån områdets utveckling över tiden. 

Man kan finna delvis olika verklighetsantaganden som harmoniserar med de tre 
perspektiven, vilka därtill illustrerar tre olika syften med vetenskapen. Perspektiven 
har i tur och ordning en tyngdpunkt mot att förklara, beskriva respektive förstå. Den 
'rationella' världen är objektiv och påverkbar, och detta lösningsorienterade perspek
tiv (re-)produceras till stor del av konsulter, r iktas till företagsledare och redovisas i 
läroböcker. Det andra perspektivet utgår bl.a. från avvikelser som iakttagits i verklig
heten jämfört med antaganden inom rationella perspektivet, och i det tredje perspek
tivet ges organisationen och människan en annan och större betydelse. 

Förnuft, vetenskap och planering. 

Inom vetenskapen, den ekonomiska teorin och det moderna samhället har rationali
tet en mycket framträdande roll. Vare sig detta kan förklaras av kognitiva strukturer, 
människans strävan efter begripbarhet eller en faktisk ordning i verkligheten är tradi
tionen lång. Rationalitet, eller förnuftstro, illustrerades särskilt väl av Descartes i sitt 
metodiska tvivel och berömda första princip (cogito, ergo sum)22. Även om förnuftig
het numera ofta förknippas med naturvetenskapen, som är höggradigt empirisk, har 
filosofin, exempelvis genom Descartes (f.ö. av Russel benämnd den moderna filoso-

191987(a) s19. Mönster och positioner kan dock alltid påvisas (min komm.) 
20 1987(a), s16-17 och 21. 
21 Mintzberg har gjort många begreppsutredningar inom området. E tt exempel ges i 1994(b), s3. Be
skrivningar av Whittington (1993) och Idenburg (1993) som delvis skiljer sig från Cha ffees (1985) och 
Johnsons (1987) kommer även att beröras i det följande. 
22 Descartes 1983/1641. Latinets ratio står bl.a. för beräkning, övervägande och förnuftig eftertanke 
(Latinsk-svensk ordbok, 1994). 
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fins grundare), ställt tron på förnuftet mot tron på erfarenheten23. Denna konflikt kan 
idag t.ex. manifesteras vid den praktiska tillämpningen av en strategisk beslutsmo
dell. 

Den moderna vetenskapen tog emellertid en utgångspunkt i förnuftet varefter den 
empiriska metoden användes som medel för att förstå världens ordning. Ett av för
nuftstrons stora uttryck i filosofi- och vetenskapshistorien är f.ö. empirismen i och 
omkring 1600-talet (representerad av bl.a. Bacon, Hobbes och Hume24). Den empi
riska metodens revolution inom vetenskapen kan illustreras av Galileos och New
tons25 upptäckter under en period som bl.a. innebar ett åtskiljande av andlig och 
världslig kunskap och som ledde till ett allt mer imperativt kunskapssökande: Ord
ningen skulle inte endast förstås och beskrivas utan även kontrolleras, utnyttjas och 
förändras till egen vinning26. 

Till nutidens främsta uttolkare av denna världsbild hör betydande delar av den eko
nomiska teorin, dominerad av rationellt grundade och normativa inslag27. Hit hör 
även stora delar av strategiområdet, inom vilket en skiljelinje har gällt i vilken 
utsträckning planering är möjlig (givande) och delvis som en följd av detta i vilken ut
sträckning forskningen kan vara föreskrivande28. 

Utöver att peka på ett flertal aspekter som är centrala i strategiresonemang kan det 
tidigare citatet från Chandler tjäna som en representation av det rationella perspekti
vet. Behovet av planering är implicit, och Johnson beskriver strategier enligt denna 
syn som "the outcome of a sequential, planned search for optimal solutions to defi
nable problems"29. Det metodiska, riktade och stegvisa agerandet som ryms i plane
ring är således centralt, och mål bryts genom analys ned till serier av steg som for-
maliseras30. Planen har enligt Mintzberg två väsentliga egenskaper i att den föregår 
handling och utvecklas medvetet med bestämda syften31. Följaktligen antas förut
sättningar för en rationell beslutsgång men också den högsta ledningens kapacitet 
att styra och förändra organisationen32. Strategiarbetet kan t.ex. baseras på s.k. 
SWOT-analys (strengths and weaknesses, opportunities and trends), där möjligheter 
och hot i omgivningen ställs mot interna styrkor och svagheter i en rationell process 

23 Lübcke 1988, s132 och 457; Russel 1989, s194. Mahoney (1993, s184) berör denna sammanbland
ning i ett strategiteoretiskt sammanhang. 
24 Francis Bacon, 1561-1626 (förknippas med uttrycket kunskap är makt); Thomas Hobbes, 1588-1679 
(betonade orsak och verkan); David Hume, 1711-1776 (ville bl.a. se en på erfarenhet baserad veten
skap även om människan). 
25 Galileo (1564-1642) vars undersökningar gav stöd åt Kopernikus' heliocentriska världsbild (och som 
sägs ha uttalat "och ändå rör den sig" efter att ha gjort avbön infö r inkvisitionen). Newton (1 642-1727) 
lade fram de rörelselagar vi ännu till stor del erkänner. 
26 Se Horkheimer 1987, s352 och 361, och Habermas 1971, s99. 
27 Se Whittington 1993, s16-17. 
28 Detta tydliggjordes i ett replikskifte mellan Ansoff och Mintzberg, två av teoriområdets förgrundsges
talter, i Strategie Management Journal 1990-91 (Ansoff 1991; Mintzberg 1991(a)). 
29 Johnson 1987, s13. 
30 Chaffee 1985, s90; Mintzberg 1994(a), s108. Ansoff skrev tidigt att planerna bör vara tydliga och 
skriftliga (1972, s29). 
31 Mintzberg 1987(a). En huvudkritik mot den rationella synen är att mentala och fysiska aktiviteter 
åtskiljs i formulering och implementering. 
32 Ansoff 1972, s29; Idenburg 1993, s134; Pettigrew & Whipp 1991, s29. 
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som i typfallet leder till en definition av företagets framtida strategiska position i kvan
titativa mål33. 

Då strategiska beslut har konsekvenser för en icke nära framtid måste miljöns fram
tida karakteristika vara relativt förutsägbara eller organisationen isolerad från effek
ter34. Om planeringsambitioner vidhålls innebär en tilltagande komplexitet och förän
derlighet att man måste planera under osäkerhet. En innebörd av detta är att 
"förutsättningar för intern rörlighet - 'snabbt fotarbete' - blir det centrala i planerings
processen"3S. Verklighetens beskaffenhet innebär dock att planerare och planerings
system inte kan producera och leverera de 'bästa' strategierna eller instruktioner för 
tillvägagångssätt till utförarna. Enligt Mintzberg kan strategisk planering t.o.m. hindra 
eller sabotera ett strategiskt tänkande. Han gör en analogi till Taylors metoder och 
påpekar att en process måste förstås till fullo innan den kan programmeras, och 
detta är aldrig fallet i en strategiformuleringssituation36. Medan formalisering kan in
nebära att mer hårddata kan processas möjliggörs inte intemalisering, förståelse 
eller syntes37. Innovation kan heller aldrig institutionaliseras. 

Eftersom de modeller och system som används är bundna till existerande kunskap, 
begrepp, produkter etc. bygger de "rationella" strategierna ofta på framskrivningar av 
det förflutna eller utgör kopior av andra organisationers agerande38. Genom formella 
procedurer kan aldrig diskontinuerliga förändringar prognostiseras eller nya eller 
djärva strategier skapas39. Här kommer lärande in i bilden; organisationen måste va
ra öppen för förändring och anpassning på grundval av allt från hårddata till personli
ga erfarenheter40. Detta minskar även den högsta ledningens betydelse för strategi
ernas inriktning och utformning (om än marginellt i de minsta företagen) men Mintz
berg vill samtidigt öka ledningens engagemang och dess engagerande av organisa
tionen41. Han väljer syntes som centralt begrepp i stället för den betoning på analys 
som görs i strategisk planering; "The outcome of strategic thinking is an integrated 
perspective of the enterprise, a not-too-precisely articulated vision of direction..."*2  

Visionen ersätter således planen, men strategiska program kan inte helt och hållet 
förkastas. Planer och formalisering måste dock inskränkas till då stabilitet kan för
väntas och då stark koordinering och styrning är nödvändig. 

Strategi som anpassning. 

Miljöns dynamik och ofta diskontinuerliga utveckling innebär att den är mindre öppen 
för förutsägelser än vad som antas i den renodlade rationella synen. Detta gäller 
dock inte a priori; vid olika situationer och tidsperspektiv bör antaganden om förän
derlighet variera. Att strategiska problem i företag ändå började ses som allt mer 

331 planeringsskolan, som Mintzberg skiljer från d e tillika rationella design- och positioneringssskolor-
na, används detaljerade formella modeller (Mintzberg 1991(a), s463). 
34 Chaffee 1985, s90. Jmf med slutet system (Thompson 1971, s14). 
35 Boman & Boter 1984, s8; Se även Ansoff & McDonnell 1990. 
36 Mintzberg 1994(b), s225. Se även Mintzberg 1987(b), s26. 
37 Mintzberg 1994(a), s111 
38 Whittington 1993, s31-32. 
39 Mintzberg 1994(a). 
40 Huber 1991; March & Olsen 1975. 
41 1994(b), s170f. 
42 Mintzberg 1994(a), s108 
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komplexa ledde enligt Chaffee till en förskjutning inom strategiområdet från en ratio
nell till en anpassande modell43. Synsätten kan emellertid vara kompatibla om man 
ser företags strategiska anpassning som avsiktlig och proaktiv. Sådana exempel ges 
bl.a. av Porter samt Hofer och Schendel, enligt vilka organisationen ständigt måste 
utvärdera interna och externa förutsättningar och med dessa bedömningar som 
grund initiera anpassningar av organisationens kapacitet eller av omgivningen (eller 
organisationens plats i denna)44. 

Idenburg skiljer mellan en sådan mer rationell/proaktiv anpassning (logisk inkre-
mentalism, med Quinn som centralt namn) och en mer reaktiv dito (framväxande 
strategi), som bl.a. beskrivs med Lindbloms "muddle through"45. Den framväxande 
strategin kan innebära en position mellan det fria valet och det naturliga urvalet, men 
både i Mintzbergs och Whittingtons användning är framväxandet en ändpunkt på en 
skala där det helt avsiktliga finns i den andra änden46. Realiserade strategier innebär 
dock enligt Mintzberg en kombination: "a convergent pattern has formed among the 
different actions taken..." och det 'strategiska mönstret' täcker det resulterande eller 
faktiska beteendet oavsett om det är avsiktligt eller ej47. 

Chaffee går längre och skriver att en planeringsprocess med olika sekventiella akti
viteter inte existerar i denna skola: "monitoring the environment and making changes 
are simultaneous functions'48. Detta ger målformuleringen en lägre vikt, och där an
passning sker under tvingande förhållanden är en biologisk analogi lättfunnen. Detta 
utgör också en grund till den tudelning av 'anpassande teorier' som Whittington gör. 
Han definierar både ett evolutionärt och ett processuellt perspektiv som 'framväxan
de'49. I det förra betraktar man marknader som: "...typically too competitive for ex
pensive strategizing and too unpredictable to outguess" och även som "...too effici
ent to permit the creation of any sustainable advantage. '60 

Johnson, som skriver om ett inkrementellt perspektiv, ser strömningens "strategi" 
som evolutionär i en komplex och osäker yttre beslutsmiljö, men betonar även poli
tiska och sociala hänsynstaganden i beslutsprocessen51. Detta anknyter till Chaffees 
beskrivning av "...a complex organizational life support system, consisting of trends, 
events, competitors and stakeholders,'62 Organisationen är inte endast utsatt för ab
strakta förändringar i miljön, som förändrade preferenser eller teknologisk utveckling, 
utan miljön hyser även aktörer och intressenter. Detta beskriver en rörelse mot en 

43 Chaffee 1985, s91. Se även J.l. Moore 1992, s251f. 
44 Porter (1980 och 1985) förs av Murray (1988) till den anpassande skolan medan Hofer och Schendel 
(1978) av Chaffee (1985) ges denna klassificering. Se även "strategic issue management" i Ansoff & 
McDonnell 1990, s18. 
45 Idenburg 1993, s136; Quinn 1980; Lindblom 1959. Den kategorigrundande skillnaden är enligt Iden
burg att såväl mål- som processorientering är starka i den logiska inkrementalismen medan båda för
hållandena är svaga i det senare synsättet. 
46 ("emergent strategy") Mintzberg 1987(c); Whittington 1993. 
47 Mintzberg 1994(a), s111. 
48 Chaffee 1985, s91-92. Mintzberg 1987(a), s20. 
49 1993. Whittington nämner både Quinn och Lindblom i det processuella (och icke avsiktliga) sam
manhanget medan J.l. Moore (1992, s259-260) betonar avsikterna i Quinns "strategi". 
50 Whittington 1993, s20. 
51 Johnson 1987, s13. 
52 Chaffee 1985, s91. 
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mera öppen systemsyn och har konsekvensen att företagets val av mål och medel 
kan behöva överensstämma med andra intressen i samhället53. Att även inre restrik
tioner på beslut och handling betonas utgör en avgörande skillnad gentemot det ra
tionella perspektivet. Således artikuleras problem både vad gäller människans och 
organisationens rationalitet och organisationens handlingsutrymme. 

Tolkande svn. 

Ungefär samtidigt med ett tilltagande intresse för kultur i företagsledning framträdde 
en strategisyn där "individual, or collective, sense-making about the organization and 
the environment" betonades54. Verklighetens socialt konstruerade aspekter, genom 
en utbytesprocess där uppfattningar påverkar och påverkas, lyfts här fram55. Ett ge
nomgående tema är, enligt Chaffee, det sociala kontraktets betydelse till skillnad från 
den närmast organiska syn som anas i den anpassande modellen. Hon beskriver 
organisationens existens som baserad på förmågan att attrahera individer för att 
skapa lönsamma utbyten, vilket ger vissa likheter med Barnards och Simons intres
sentmodell56. Strategin ska dels innehålla önskade relationer och dels leda till att in
tressenter tror, motiveras och handlar så att organisationen når fördelaktiga resultat. 
Strategin ska "...orientfing] metaphors or frames of reference that allow the organiza
tion and its environment to be understood by organizational stakeholders.1671 en så
dan instrumenteli skildring kan dock tolkning harmonisera med ett rationellt perspek
tiv. 

Pettigrew skriver i stället om strategi som den framväxande produkten av en partiell 
lösning på problem i organisationen och i omgivningen58. Detta visar på likheter med 
den anpassande modellen, men medan den i huvudsak tar hänsyn till strukturell 
komplexitet i omgivningen läggs här en större vikt vid attityder och uppfattningar hos 
intressenter59. Därmed kan ett tolkande perspektiv även möjliggöra och betona en 
strategisk pluralism. Detta nämns av Barry & Elmes som ett huvudsakligt bidrag från 
ett berättande perspektiv vilket "...highlights the discursive, social nature of the stra-
tegy project, linking it more to cultural and historical contexts'60. 

Nytt är också betoningen på legitimitet som ett strategiskt mål. Dessutom inkorpore
ras kulturell ledning i organisationen, vilket innebär att betydelser måste skapas och 
stödjas61. Motivation kan vara viktigare än information. Ledningens roll kan dock sä
gas vara mindre här då strategiarbetet måste pågå i hela organisationen. 

De tre perspektiven som kompletterande angreppssätt. 

Inom de redovisade perspektiven finns både brister och styrkor, och stöd i olika tan
kemodeller kan därför behövas för sökandet efter strategiska svar på en organisa
tions utmaningar. Motsvarande gäller för forskare som, enligt Seth & Thomas, p.g.a. 

53 Se bl.a. Emery & Trist 1965, s254. 
54 Chaffee 1985, s93. Se även Johnson 1987, s14. 
55 Berger & Luckmann 1967; McCabe & Dutton 1993; Smircich & Morgan 198 2. 
56 Simon 1971; Chaffee 1985. 
57 Chaffee 1985, s93. Se även Johnson 1987, s38. 
58 Pettigrew 1977. 
59 Chaffee 1985, s94. 
60 Barry & Elmes 1997, s430. De behandlar "a narrative view" - som komplement till t raditionellt strate
giskt tänkande - men beskriver det även som tolkande ("interpretive"). 
61 Smircich & Stubbart 1985. 
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strategiområdets integrativa natur bör använda sig av "...multiple frameworks repre
sented by different theories for the advancement of the field. 'e2 Det är samtidigt vik
tigt att behålla det enligt dem unika "general management" -perspektivet på strate
giforskningen - i stället för att anta olika funktionella fokus63. En pluralistisk eller integ
rate syn stöds även av bl.a. Child, Aharoni, Mahoney och Johnson, av vilka den se
nare beskriver de olika perspektiven som kontinuum av beskrivningar med förkla
ringsvärden i vart och ett64. 

För en i detta sammanhang relevant syntes mellan de tre synsätten fann Chaffee 
hierarkiska samband relaterade till Bouldings systemhierarki, där varje nivå inkorpo
rerar den mindre komplexa nivå som föregick den65. I denna analogi motsvarar den 
rationella synen "maskinsystem", den anpassande synen biologiska system och den 
tolkande synen kulturella system66. Den syntetiserade tankemodell som växer fram 
bygger på att nå kunskap om det strategiska problemets natur varefter rätt ansats 
kan väljas. Detta gäller i princip både en forskare med avsikt att beskriva eller förkla
ra och en företagsledare med avsikt att nå 'bästa resultat'. Enligt Boulding var sche
mats kanske viktigaste bidrag att hindra oss från att acceptera som slutgiltig "... a 
level of theoretical analysis which is below the level of the empirical world which we 
are investigating.,6J 

Då ett problem är sådant att det finns betydande kunskap om påverkansfaktorer och 
orsakssamband skulle en "rationellt grundad" förklaring/lösning, kanske av teknisk 
natur, kunna vara relevant. En "anpassande" ansats kan exempelvis behövas för att 
beskriva/möta förändrade kundpreferenser av inkrementellt slag medan en beskriv
ning/lösning baserad i den tolkande modellen är relevant då ett företags 'image' eller 
legitimitet håller på att försvagas. I systemtermer innebär detta att strategiskt be
slutsfattande bör utgå från en analys av problemets typ eller situationens komplexitet 
ungefär enligt följande68: 

En sådan sekventiell gång där problemet är möjligt att blottlägga och analysen initiait 
neutral inför olika perspektiv och lösningar är, om den används föreskrivande, be
häftad med samma problem som den rationella modellen. Kan man exempelvis i ett 
företag veta om en pågående eller framtida förändring baseras på tidigare kända 
förhållanden så att ett strategiskt bemötande (fullt ut) kan baseras på den rationella 

62 1994, s165. 
63 1994, s167. 
64 Child 1997; Aharoni 1993; Mahoney 1993; Johnson 1987, s58. 
65 Chaffee 1985, s94f.; Boulding 1956 - m.a.p. den andra ansats som han presenterade: "...to arrange 
the empirical fields in a hierarchy of complexity of organization of their basic "individ ual" or unit of be
havior, and to try to develop a level of abstraction appropriate to each. " (Boulding 1956, s200). 
66 Vilka ungefärligen överensstämmer med Bouldings andra, femte respektive åttonde nivåer (1956, 
S202-205). 
67 1956, s207. 
68 Efter Chaffee 1985, s96. 
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modellen? Och, i vilken fas är förändringen när den når beslutsfattare eller någon 
strategisk aktör? I sammanhanget skiljer sig dock detta arbete från strategiarbeten 
av mer allmänt slag i det att det utgör en partiell strategisk analys, utgående från en 
specifik omgivningsförändring (inre marknadsåtgärder) som betraktas som varande i 
tillräcklig utsträckning definerbar och känd; f.ö. en förutsättning för arbetet. Ett anta
gande av högre svårighetsgrad, men även det en nödvändig förutsättning, är att ef
fekterna av integrationsåtgärder till betydande delar kan förstås och förutsägas. 

I relation til! situationsmodellen ovan kan den inre marknadens konsekvenser, och de 
strategiska frågor som aktualiseras i samband med påverkan eller förväntad påver
kan, vara av samtliga tre typer. Exempelvis kan förändrade produktkrav som endast 
kräver mindre anpassningar av produktions- eller distributionsapparaten (men ändå 
har strategisk betydelse) sannolikt förstås och lösas inom en rationell tankemodell. I 
relation till planerings- och formaliseringsfrågan, som stridsämne inom strategiteorin, 
finns i stor omfattning förhandskunskap om de integrationsåtgärder som ska ge
nomföras samt relativt goda teoretiska grunder på vilka förväntningar om dessa för
ändringar kan baseras69. 

Vid mer osäkra utfall, kanske då en utdragen förändring pågår (och företaget kan 
lära sig under tiden), förefaller den anpassande skolans redogörelser rimligare. Ett 
annat exempel av detta slag är då IM-åtgärders principiella effekter är kända men då 
effektiviteten i implementering eller konkurrenters eller andra aktörers agerande är 
svårförutsägbara. Slutligen kan, för att genomföra en större förändring av ett företags 
inriktning, även de inre kompasserna behöva förändras. Det kan vara då nya mark
nader (länder och kulturer) ska bearbetas eller då nya kundkategorier ska hittas (ex
empelvis orsakat av förändringar i den offentliga upphandlingen). För att behandla 
individers måluppfattningar, attityder m.m. kan då en tolkande ansats vara nödvän
dig. 

Två situationer som gör den tolkande modellen särskilt intressant är när ett otydligt 
eller mångfacetterat strategiskt sammanhang ska definieras samt när organisatoriskt 
agerande och strategiers tillkomst betraktas70. Det första av dessa har redan berörts; 
även om denna studie behandlar ett strategiskt problem som består av en mängd 
aspekter och möjliga konsekvenser kan problemet i väsentliga avseenden ses som 
tydligt och väl definierat. Utgångspunkten i denna studie är tagen i konkreta ned
tecknade beslut o.dyl. - externa i förhållande till företagen71. Vad gäller samman
hangets begripbarhet kan en avgränsning från ett tolkande perspektiv därför anses 
möjlig. 

I företag kan förvisso ett direktiv, en konkurrents ageranden o.s.v. (olika möjlighe
ter/hot) uppfattas på olika sätt72. Johnson skriver att verkligheten (företagets omgiv

69 Det finns alltid aspekter som kan formaliseras och andra med vilka det inte går; detta kan även för
stås genom att människan genom sitt ordningskrävande kommer att skapa en delvis förutsägbar värld 
även om den 'objektivt sett' inte skulle vara det. 
70 Smircich & Stubbart (1985) skrev att den nya analysen syftade till praktikerns kritiska självgransk
ning och till en kritisk undersökning av organisation-omgivningsrelationens natur. I båda fallen borde 
framgång mätas i termer av "issues raised" och inte i termer av "issues settled". 
71 Socialkonstruktionistiska ansatser bortser ofta från förekomsten av stukturella förhållanden som 
makt, teknologi och natur (Norén 1995, s210-211; Smircich & Stubbart 1985). 
72 Den avgränsning som görs är därför inte endast en följd av utgångspun kten för arbetet utan även ett 
val av perspektiv (där icke obetydliga aspekter medvetet uteslutits). 
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ning) "...in terms of management action is to be understood not as empirical reality 
but as a function of management cognition."73 Avsikten är dock inte att här behandla 
"management actionatt beskriva eller förklara hur strategier blir till eller uppfattas, 
utan att beskriva och förklara en bestämd yttre förändring i företagsstrategisk termi
nologi. Den inre marknaden behandlas således i termer av strategiska konsekvenser 
men strategiska åtgärder i företagen som svar på dessa konsekvenser behandlas ej i 
utförandetermer. Perception, tolkande, planerande, organisatorisk anpassning m.m. 
faller utanför (efter) detta arbete. Därmed har den andra situationen som framhäver 
betydelsen av tolkningar berörts och en avgränsning från ett sådant perspektiv un
derbyggts. Vad som emellertid måste behandlas något är det handlingsutrymme som 
företag har i omvandlingsprocessen. 

Företagets handlingsutrymme. 
Liksom Chaffee kritiserar även Whittington de snäva perspektiven hos strategiers 
uttolkare och strategiteoriernas konstruktörer, men enligt honom är inte en syntes 
eller kombination av de olika ansatserna tillräcklig, utan något måste läggas till. Detta 
något, en 'realism' som erkänner både strukturella förhållanden och mänskliga val, 
kommer Whittington fram till efter att, liksom Hrebiniak & Joyce före honom, ha mar
kerat att organisationsstudier vanligtvis förenklat baseras på determinism eller 
voluntarism74. Enligt Whittington tenderar ett voluntaristiskt synsätt att utesluta aktö
rens faktiska yttre förutsättningar från analysen av den strategiska valsituationen. Ett 
annat problem som han påpekar är att determinism endast har fått gälla begräns
ningar i omgivningen och att detta har fördunklat ett tilltagande inflytande från 'hand-
lingsdeterministiska' positioner: "...many recent theorists of strategic choice have 
relied too much on the interpretive voluntarist dissolution of environmental structure 
and neglected to safeguard themselves from the action determinism latent in the 
Carnegie tradition. "7S 

Den dikotomi som Whittington belyser bygger på en av de klassiska frågorna i filoso
fin, exempelvis uttryckt som problemet om den fria viljan, även om han snarast an
vänder voluntarism för valet eller handlingen76. Motsvarigheter finns även i Dawes 
resonemang om två sociologien en handlingssociologi inom vilken aktören har auto
nomi och en ordningssociologi inom vilken aktören är underordnad systemet77. Ak
törsteori och systemteori illustrerar på ett liknande sätt denna tudelning och genom 
studier av dessa upptäcks sambanden och det uppenbara i att det är två aspekter ur 
samma verklighet som beskrivs78. Det är också dessa samband, och för en fullstän
digare verklighetsbeskrivning detta ömsesidiga beroende, som Whittington uppmärk
sammar och vill överbrygga. För övrigt hävdar Child, upphovsmannen till perspekti
vet strategic choice (vilket inleder Whittingtons artikel), att ursprunget till denna syn 

73 Johnson 1987, s41. 
74 Whittington 1988, s521; Hrebiniak & Joyce 1985. 
75 Whittington 1988, s521. 
76 Voluntas = latinets vilja, såväl i betydelsen önskan/lust som avsikt/föresats (Latinsk-svensk ordbok 
1994). Om viljestyrt handlande ställs mot förnuftsstyrt handlande (rationalism) ges en helt annan bety
delse. 
77 Dawe 1970. 
78 Rhenman 1967 (systemteori); Silverman 1970 (aktörsteori). 
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var en iakttagen obalans i synen på hur organisationer utformas, där situations- eller 
miljödeterminism dominerade medan ledande gruppers aktiva roll negligerades79. 

I detta arbete ligger synen på förutsättningarna för handling nära determinism i bety
delsen att sammanhangets begränsningar är bindande vad gäller möjliga effekter, 
men att samma eller liknande resultat kan nås genom olika vägar80. Detta är en 
mindre sträng betydelse än i den klassiska fysikens lagar, vilka möjliggör val, men ett 
visst agerande har alltid ett givet utfall81. Detta gäller även om man i praktiken inte 
kan identifiera alla inverkande faktorer. 

I en analys som liknar Whittingtons menar Hrebiniak & Joyce att man kan tala om 
fyra möjliga kombinationer mellan organisatoriska valmöjligheter (stora eller små) 
och miljöns determinism (hög eller låg). Liten valmöjlighet och hög determinism inne
bär att det naturliga urvalet råder, vilket innebär att marknader, priser, efterfrågan 
m.m. är utanför företagets kontroll medan möjligheter finns att välja medel, exempel
vis produktionsteknik82. Kostnadsledarskap är en strategi relaterad till denna situa
tion. I det motsatta förhållandet, där valmöjligheterna är stora och miljödeterminis
men låg är differentiering eller en risktagande innovativ fokusstrategi de tillhörande 
allmänna strategierna83. 

Modellens tredje alternativ, när valmöjligheterna är stora men yttre strukturella fakto
rer starka, placerar företaget i en turbulent miljö där de strategiska handlingarna be
skrivs med "differentiated choice" och "adaptation with constraints"84. En aktiv an
passning kan här ses som möjlig om man ansluter sig till en rationell syn, medan an
nars en mer reaktiv anpassning bör ses som troligare. Differentiering eller försiktiga 
fokusstrategier är de situationsspecifika strategiska ansatserna. I den fjärde katego
rin, när miljöfaktorerna är svaga och valmöjligheterna små kan fenomen som 
"muddling through" och "garbage can" uppkomma85. I denna typ av miljö kan valen, 
eller det strategiska beteendet, även beskrivas som inkrementellt. Hrebiniak & Joyce 
menar att strategin under sådana förhållanden blir reaktiv, att autonomin är låg och 
strategierna eller valen blir problemstyrda86. De fyra kategorierna av situationer visas 
i följande figur, där dock den ursprungliga fyrfältsmatrisen har ersatts med axlar för 
att markera att verklighetens strategiska situationer inte är så renodlade. 

79 Child 1997, s43. Silverman (1970, s218-219) anförde liknande argument. 
80 Se Hrebiniak & Joyce 1985, s338. 
81 Determin ism kan även innebära ett förnekande av människans fria vilja. 
82 Hrebiniak & Joyce 1985, s344. 
83 Ibid., s339 och 345. 
84 Ibid., s339. 
85 Ibid., s340f.; Se även Lindblom 1959; Emery & Trist 1965. 
86 Ibid., s344. Se även Ansoff & McDonnell 1990, s239. 
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Figur 9-1: Struktur kontra handling87. 
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I princip kan kategoriseringarna betraktas på två sätt: Som klassificering av 
(forskares) olika syn på verkligheten (vilket betonas av Whittington) eller som klassi
ficeringar av olika miljöer eller sammanhang där företag kan befinna sig (Hrebiniak & 
Joyce). I det första avseendet harmoniserar detta arbete särskilt med den högra si
dan i figuren p.g.a. att det är yttre förhållanden som bedöms vara av särskild vikt 
som studeras. Även själva integrationsprojektet är för övrigt baserat på en tro på 
miljödeterminism i Whittingtons eller Hrebiniak & Joyces mening. I en sådan värld 
kan integrationsåtgärder, som verkande orsaker, stimulera integration, som avsett 
resultat. Exempelvis fungerar lägre kostnader genom borttagna nationella särregle
ringar som incitament till ökad gränsöverskridande verksamhet. I ett arbete där ett 
situationssynsätt antas på strategi nämner Murray anslutande faktorer som påverkar 
handlingsutrymmet: 

"...globalization, the reduction in industry concentration accompanying this trend, 
and deregulation are raising the competitive intensity in many industries and redu
cing firms' strategic choices. Although competitive intensity may never reach the 
level at which strategic discretion is eliminated, managers are being forced to 
become more attuned to environments' strategic i mplications. Therefore, it is im
portant to build models linking external factors with appropriate interna l respon
ses."88 

Liksom i tankarna bakom integrationsprojektet antas här att miljödeterminismen är 
tillräckligt stark för att avsedda effekter, allt annat lika, ska inträda aggregerat i mät
bar omfattning. Det finns emellertid integrationsåtgärder/ -effekter av mycket variera
de styrka, och det finns dessutom stora variationer mellan företag vad gäller förmå
gan till strategisk handling (exempelvis bemötande av integrationseffekter). Beroen
de på vilket företag som betraktas och vilka integrationsåtgärder/ -effekter som är 
aktuella kan därför i praktiken den relevanta analyssituationen överensstämma med 
endera av de fyra kategorierna som ges av Hrebiniak & Joyces modell. De problem 
som behandlas i detta arbete har dock en förskjutning mot det förhållande då båda 
krafterna är starka. De av integration förorsakade omgivningsförändringarna tillmäts 
en relativ betydelse och förutsägbarhet, och företag antas ha ett handlingsutrymme 
som möjliggör strategiska val (därav den svagt markerade ellipsen i figuren ovan). 

Det senare kan relateras till arbetets avsedda tillämpning och det (svaga) föreskri
vande anspråket. Ett sådant anspråk är beroende på att ett visst handlingsutrymme 

87 Efter Hrebiniak & Joyce 1985, s339. 
88 Murray 1988, s398-399. 
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finns, d.v.s. att inte alla förändringar leder till deterministiska utfall och att kapacitet 
till handling finns i företag. I arbetet förutsätts aktörer som åtminstone kan tillskrivas 
rollen som utförare av anpassning. Hur en sådan anpassning går till, vilka tolkningar 
den baseras på etc. behandlas dock inte; arbetet syftar endast till att ge en grund till 
ett eventuellt strategiskt och organisatoriskt anpassningsarbete. 

Till skillnad från Hrebiniak & Joyces redogörelse, där utgångspunkten är olika miljöer 
eller situationer, utgår analysen fortsättningsvis från verksamheters konkurrensför
delar eller strategiska positioner (vilka i en situationssyn liknande Hrebiniak & Joyces 
hör till vissa sammanhang). Följande kapitel innehåller en redogörelse för positioner 
och konkurrensfördelar som ska leda över till analysmodell där integrationseffekter 
kan relateras till verksamheters strategiska situation. 
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10. EN TEORETISK INGÅNG TILL ARBETETS ANALYSMODELL. 

A. ANALYSENS GRUNDLÄGGANDE STRATEGIBEGREPP. 

I en situationsanalys som i figur 9-1 behandlas strategiers beroende av olika sam
manhang - utgående från de senare. I det följande kommer i stället utgångspunkten 
att vara strategifaktorer varefter integrationskonsekvenserna (situationen) bedöms 
för dessa. Integrationsförändringarna relateras därmed till ett strategiskt utgångslä
ge, vilket görs för att en allmän analys av den inre marknadens företagsstrategiska 
konsekvenser ska kunna nås. Detta utgångsläge behandlas genom de två huvudbe
greppen positioner och konkurrensfördelar. 

Strategiska positioner. 
Det ena huvudbegreppet som används för att fånga både företags förutsättningar 
och integrationseffekter är således "position" - enligt Mintzberg en av strategibegrep
pets flera komplementära betydelser som handlar om placeringen av organisationen 
i omgivningen, eller matchningen mellan det inre och det yttre1. Som det framgick i 
föregående kapitel har många författare ansett denna relation vara central för strate
gibetydelsen även om positionsbegreppet inte alltid explicit har använts2. 

Mintzberg skriver visserligen att "... plans and positions may be dispensible...", men 
position som strukturbegrepp kan alltid påvisas; exempelvis att företaget har vissa 
marknader, produkter eller konkurrenter3. När det gäller strategiinnehåll hör för övrigt 
dessa tre faktorer eller dimensioner till de vanligast förekommande i teorin. Detta 
gäller särskilt produkt och marknad, vilka i detta arbete är huvuddimensioner för 
strategiinnehållet på en nivå som kan sägas motsvara frågorna Vad (en verksamhet 
består i/konkurrerar med)?' och Var (verksamheten bedrivs/konkurrerar)?'. Det andra 
huvudbegreppet, konkurrensfördelar, kan på motsvarande vis relateras till frågan 
'hur?'. Vikten vid dessa begrepp finner stöd av Rumelt, som i en genomgång av 
centrala resultat från empiriska studier inom strategiområdet fann följande: 

"The most critical strategic c hoices exibited by a firm are those concerned with 
the selection of the product-market areas or segments in which the firm will 
compete and the basic approach to those businesses."4 

Kända exempel på användningen av produkt- och marknadsdimensionerna i strate
giteorin är Ansoffs matris för tillväxtstrategier, Hofers & Schendels produkt-/mark-
nadsutveckling, den s.k. BCG-matrisen och Porters konkurrensstrategier5. Kapitel 7 
bör dessutom ha indikerat att dessa dimensioner även är centrala för en beskrivning 
av integrationseffekter. 

Väl i överensstämmelse med citatet från Rumelt menar Mintzberg att begreppet po
sition innebär att organisationen betraktas i sin kontext, specifikt "competitive envi-

1 Mintzberg 1987(a). 
2 Hofer & Schendel 1978; Porter 1980; Wernerfeit 1984; Andrews 1980. 
3 Mintzberg 1987(a), s19. Det är i planen som mål-positionen eventuellt inte ä r nödvändig, samt att 
planen i sig inte behöver finnas (min anmärkning). 
4 Rumelt 1997/1984, s132. Se även Buckley 1996, s10-11. 
5 Ansoff 1968; Hofer & Schendel 1978; för BCG-matrisen, se exempelvis Bowman & Asch 1987, s44f.; 
Porter 1980. 
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ronments", vilket i ekologiska termer kan innebära en nisch, i ekonomiska termer var 
företaget finner (extra) avkastning och i 'managementtermer' en "product-market 
domain"6. I fortsättningen är samtliga dessa betraktelsesätt relevanta, dock med ton
vikt på det första och tredje. När begreppet sammanförs med studiens syfte kan det 
senare beskrivas som ett försök att definiera och kategorisera omgivningsföränd
ringar härrörande från IM som strategiska och koppla samman dessa med i sam
manhanget relevanta strategiska positioner. Detta ska resultera i en användbar mo
dell för företagsstrategisk analys av integrationens konsekvenser vilket kan illustre
ras på följande vis: 

Figur 10-1 : Omgivning, företag och strategiska effekter 
OMGIVNINGSFÖRÄNDRINGAR 

(den inre marknaden) 

Utgående från matchningen mellan det inre och det yttre innehåller i detta arbete 
omgivningen (genom integrationseffekter) nya möjligheter och hot, men IM-åtgärder 
påverkar även vad som är styrkor och svagheter. I jämförelse med den definition av 
Hofer & Schendel som presenterades tidigare, och den syn på strategi som ligger 
bakom förkortningen "SWOT", finns däremot skillnader vad gäller omfattning och 
perspektiv. Det är visserligen möjligt att företags styrkor och svagheter varierar mer 
än möjlighets- och hotfaktorerna, och att de förra därför kan vara av större betydelse 
för strategiska utfall och bemötanden7. Emellertid behandlas här relativt allmänna 
konkurrensfördelar i stället för en ingående analys av styrke- och svaghetsfaktorer 
(vilka i hög grad är företagsspecifika8). Konkurrensfördelar tilllåts definiera positioner 
och representera resurser och kompetenser9. Sammanhängande med detta arbetes 
yttre fokus är också det faktum att strategiprocessen i organisationen, d.v.s. hand
ling, inte betraktas här. Även om exempelvis Mintzbergs beskrivning av position in
nehåller processbetydelser (hur en position nås) möjliggörs en strukturell använd
ning, d.v.s. position snarare än positionering10. 

Konkurrensfördelar. 
En stor del av strategilitteraturen, särskilt den normativa, handlar om företags möjlig
heter att nå konkurrensfördelar11. Exempelvis menar Aharoni att strategi just är "[the] 
ability to gain an advantage'*2, vilket även kan uttryckas som förmågan att genomfö

6 Mintzberg 1987(a), s21 och 15. 
7 Det är åtminstone sannolikt att inre faktorer varierar m er än yttre faktorer, liksom indiv iduella skillna
der kan antas vara större än skillnader mellan kollektiv. 
8 Även de kan dock behandlas på ett allmänt plan, exemplifierat genom Porters s.k. värdekedja (1985). 
9 Se de Man 1994, s446-447 (i en betraktelse över Porter), och Wernerfelt 1984. 
10 Mintzberg 1987(a). 
11 Ansoff 1968; Porter 1980; Gilbert & Strebel 1991; Hill & Jones 1995. 
12 Aharoni 1993, s31. 
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ra fördelaktiga förändringar i företags positioner13. Enligt Barney har forskningen om 
källor till uthålliga konkurrensfördelar fokuserat på att isolera möjligheter och hot, be
skriva styrkor och svagheter eller analysera hur dessa matchas för val av strategier14. 
I enlighet med detta bör det vara rimligt att hävda att de fördelar som strategin byg
ger på, eller används för att uppnå, i princip kan sökas i yttre förhållanden (från ett 
företags perspektiv), inre förhållanden och förmågor eller i en kombination av dessa. 

En naturlig teoretisk startpunkt i detta arbete har varit internationell ekonomi, och 
internationella konkurrensförhållanden som behandlas inom handelsteori består i 
huvudsak av, för företaget, yttre faktorer. Konkurrensfördelarna ses som bundna el
ler avgränsade till naturen eller staten (Ricardo, Hecksher-Ohlin), eller relateras till 
en geografiskt avgränsad efterfrågan eller till teknologin (Burenstam-Linder, Vernon). 
Inom ekonomisk teori på neoklassisk grund behandlas konkurrensförhållanden (på 
utbudssidan) som perfekt konkurrens, monopol, oligopol etc15. Dessa förhållanden är 
bestämda av produktionsförhållanden, exempelvis naturtillgångar, arbetskraft eller 
teknologi - villkor som antas lika inom ett land eller en bransch men som i varierande 
utsträckning är föränderliga (exempelvis genom internationalisering och integration). 

Om endast yttre förhållanden fokuseras, och om strukturell determinism antas (vilket 
är ett närliggande antagande), blir strategibegreppet mycket begränsat i sin betydel
se. Ett företagsstrategiskt perspektiv kräver dessutom att aggregeringsnivån sänks. 
Ett steg i den riktningen togs av bl.a. Porter, som utgår från ekonomisk teori, från 
perspektivet industriell organisation (IO) och i huvudsak från studier av stora företag 
och oligopol i branscher, men betonar det enskilda företagets handlingsfrihet16. Det 
är emellertid förhållanden i branschen som bestämmer vilka strategier som är lämpli
ga för företaget. Från Bain kommer structure-conduct-performance, där struktur av
ser branschförhållanden, och Porter skriver att: "Forces outside the industry are sig
nificant primarily in a relative sense; since outside forces usually affect all firms in the 
industry, the key is found in the differing abilities of firms to deal with them.,r17 Den 
strategiska basen är branschens strukturella förhållanden, och uppnåendet av en 
konkurrensfördel beror på att företaget hanterar de s.k. konkurrenskrafterna bättre 
än sina konkurrenter18. 

Branschspecifika förhållanden kan visserligen ge förklaringar till restriktioner som 
strategiformuleraren möter, men bl.a. Aharoni och Foss påpekar att företaget måste 
ha strategiska fördelar och inte endast följa de allmänna strategier som är lämpliga19. 
Vidare är förklaringar till den kreativa process som kan kombinera resurser till en ny 
konfiguration sannolikt inte att söka i branschen. Detta, att behandlingen av föränd
ring (till stor del genom spelteori) är bristfällig, är enligt Pettigrew och Whipp ett hu

13 Porter 1979; Gilbert & Strebel 1991. 
14 Barney 1991, s99. Se även Björkman & Forsgren 1997, s21, och Foss 1997, s7. 
15 Keating & Wilson 1986. 
16 Porter 1980 och 1985. Fören behandling av Porters arbeten och utgångspunkter, se Foss 1996 eller 
de Man 1994. Porter definierar bransch ( industry) som 'firms producing products that are close sub
stitutes for each other" (1980, s5) och "segments for which segment interrelat ionships are very strong" 
(1985, s272). 
17 Bain, J.S. Industrial Organization. Wiley, New York, 1968; Porter 1980, s3. 
18 Porter 1979 och 1980. Aharoni 1993. 
19 Aharoni 1993, s37 och 41. Foss 1996, S11-12. 
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vudsakligt tillkortakommande inom IO-teori20. Aharoni pekar även på att de inom 
detta område vanliga tvärsnittsundersökningarna inte ger de lärdomar man får av 
avvikande företag. När man studerar branscher missar man just det företagsspecifi
ka, där det nödvändiga för överlevnaden finns21. 

Porter har delvis svarat på denna kritik genom sin s.k. värdekedja som: 
"...disaggregates a firm into its strategically relevant activities in order to understand 
the behavior of costs and the existing and potential sources of differentiation. 'C2 Vär
dekedjan gäller enskilda företag men ingår i, och har en motsvarighet i, ett 'värde-
system' som strategiformuleraren måste ta hänsyn till. Gilbert & Strebel gör en likna
de beskrivning men betonar den högre nivån - att alla delar i 'affärssystemet', ut
formning, produktion, marknadsföring m.m., måste övervägas i strategiformulering
en23. 

Trots att neoklassiskt baserad teori även rymmer andra kritiska antaganden, som 
vinstmaximering och rationella förväntningar/ageranden, har enligt Foss dess infly
tande över s trategiforskningen ökat24. Detta förklarar han bl.a. med att nyare inrikt
ningar, inte minst en resursbaserad sådan, är bättre på att behandla strategiområ
dets osäkerhet och komplexitet än vad exempelvis industriell organisation är25. I 
stället för att anta att företag inom en bransch är lika vad gäller resurstillgång och att 
resurserna är högrörliga måste uthålliga konkurrensfördelar sökas i resursheteroge-
nitet och låg mobilitet mellan företagen26. Betraktat från ett SWOT-tänkande innebär 
det resursbaserade perspektivet en förskjutning från 'möjligheter och hot' till 'styrkor 
och svagheter'. 

Med resurser menar Barney alla tillgångar, förmågor, processer m.m. som kontrolle
ras av ett företag och som kan användas till att "...conceive of and implement strate
gies that improve its efficiency and effectiveness"27. Orsaker till att resurser är 
"imperfectly imitable" kan vara att sambandet mellan resursen och ett företags uthål
liga konkurrensfördelar är oklart eller att resursen är socialt komplex28. Förklaringen 
kan exempelvis ligga i användningen/utnyttjandet av fysisk teknologi eller gälla rykte 
eller relationer. Detta är ytterligare en betydelsefull skillnad i jämförelse med neo
klassisk teori och Porters konkurrenskraftsmodell där det antas att konkurrensförde
lar är observerbara29. 

Prahalad & Hamel l igger närmare Hofer & Schendels "skills" än "resources" när de 
fokuserar kärnkompetenser - som det kollektiva lärandet i en organisation. Kärnkom

20 Pettigrew & Whipp 1991, S16-17; Se även Foss 1996, s2; För industriell organisation och spelteori, 
se bl.a. Shapiro 1989. 
21 Aharoni 1993, s34-35. 
22 Porter 1985, s33. 
23 Gilbert & Strebel 1991, s 83-84 och 86; Porter 1986, s197. 
24 Foss 1996. Se även Mahoney & Pandian 1997/1992. 
25 Foss 1996, s3 och 19. Se även de Man 1994, Peteraf 1993 och Mahoney & Pandian 1 997/1992. 
26 Det krävs också att framtida avkastning inte avspeglas fullt ut i priset för resursen ifråga s amt att 
konkurrenter inte utan vidare ka n imitera eller substituera resursen (Peteraf 1993). Se även Barney 
1991, s101, och Foss 1997, s4-5; 
27 Barney 1991, s101 (definitionen gör d et svårt att avgöra i förväg vad den strategiska resursen är -
den definieras ju av resultatet: Framgång). 
28 Ibid., s107. 
29 de Man 1994, s442. 
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petens ska ge ett betydande bidrag till den upplevda nyttan med slutprodukten och 
vara svår att imitera för konkurrenter30. Detta överensstämmer i hög grad med den 
beskrivning som ges av Aharoni, som definierar företagsspecifika fördelar som "the 
core skills or unique know-how" och betonar att uthålligheten i ett företags fördelakti
ga resursposition är beroende av hur lätt resurser kan imiteras eller ersättas31. I 
överensstämmelse med Barney framhåller Prahalad & Hamel svårigheten att kopiera 
företagets "pattern of internal coordination and learning" även om delar av teknologin 
kan kopieras32. Detta, förmågan att koordinera skilda produktionsförmågor och integ
rera multipla strömmar av teknologier, gäller dock, liksom andra problem de beskri
ver, i första hand mycket stora företag - vilket är en slagsida som de delar med 
många andra inom strategiområdet33. 

Barneys förklaringar är mer allmängiltiga och möjliga att överföra till mindre företag. 
Han använder sig av tre kategorier av resurser varav den första gäller fysisk teknolo
gi, anläggningar, lokalisering, tillgång till råmaterial o.dyl. Den andra avser erfaren
het, omdöme, intelligens och liknande medan den tredje gäller planerings- och rap
porteringsstrukturer m.m. samt relationer inom företaget och med omgivningen34. 
Uppräkningen är exempel på såväl yttre och inre faktorer som kombinationer eller 
mellanformer, och genom den andra kategorin kan betydelsen av verklighetstolk
ningar i företagen föras fram35. I förhållande till de olika perspektiven som behandla
des i föregående kapitel ger Aharoni ett pragmatiskt förslag hur tolkning och objekti
vitets/subjektivitetsproblemet ska hanteras. Förslaget, som harmoniserar med synen 
bakom detta arbete, innebär att en objektiv oberoende omgivning är relevant för 
"primary strategy-making (domain selection)" medan den uppfattade miljön är vä
sentlig för "secondary strategy-making (domain navigation)'^. 

Utöver att tolka omgivningen kan individer i företag konkret påverka omgivningen 
genom exempelvis "tacit collusion, advancing values, influencing governmental poli
cies, advancing the technology or altering the terms of competitive rivalry'67. Sådana 
beteenden kan ofta beskrivas som att företag(-are) strävar efter att uppnå asymmet
ri, och ju mer detta sker desto mindre kan det förväntas att miljön uppfattas som ho
mogen38. Exemplen pekar dock på skillnader mellan stora och små företags möjlig
heter i detta avseende, vilket kan ge motiv till att ha mer tyngd vid yttre förhållanden 
när mindre företag fokuseras. Å andra sidan kan det vara lättare för mindre företag 
att utveckla förmågor än att hantera konkurrenskrafter. Det kan dock antas att mind
re företag i högre grad är styrda av yttre faktorer (exempelvis tvingade att förhålla sig 

30 Prahalad & Hamel 1997/1990. 
31 Aharoni 1993, s38. 
32 Prahalad & Hamel 1997/1990. 
33 Begreppet kärnkompetens används på koncernnivå i en hierarki med kärnprodukter och marknads-
fokuserade affärsenheter därunder (Prahalad & Hamel 1997/1990). För storföretagsfokus i allmänhet, 
se exempelvis urvalet i "Writers on Strategy and Strategic Management", J.I. Moore 1992. 
34 Barney 1991, s101; ("physical", "human" respektive "organizational capital resourses"). 
35 I företag måste hänsyn naturligtvis tas till b åde yttre och inre förhållanden när integrationskon
sekvenser betraktas. Som tidigare klargjorts ska dock denna analys endast ge en grund för strategiska 
beslut, där yttre förhållanden behandlas, utan att betydelsen av inre förhållanden förnekas. 
36 Uppfattad uttrycktes som "perceptually determined and enacted" och "perceived" (Aharoni 1993, 
s41). 
37 Ibid., s41. Se även Murray 1988, s399. 
38 Aharoni 1993, s37. 
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till konkurrenskrafter) än de är förmögna att utveckla unika företagsbaserade positio
ner39. Med detta arbetes problemställning och ansats är emellertid detta förhållande i 
detalj av begränsat intresse; kritiska antaganden gäller snarare huruvida den inre 
marknaden är tillräckligt betydelsefull och tillräckligt enhetlig för att vara möjlig att 
fånga i en allmän analys. 

Nödvändigheten av en unik eller annorlunda strategi. 

Till skillnad från mycket av handelsteori och internationaliseringsteori spelar konkur
renterna en speciell roll i företagets omgivning i en stor del av strategiteorin. Positio-
nering gäller i många fall relativt konkurrenterna och ofta antas inte endast möjlig
heten utan även behovet att aktivt söka och förstärka konkurrensfördelar40. Detta 
innefattar i många fall även behovet av unicitet; Aharoni skriver att strategin måste 
vara "a unique action plan and must be predicated on building, maintaining and de
fending a competitive advantage'*1 Härifrån är det inte långt till den biologiska analo
gin: "... identical ways of making a living do not allow competitive species to ex
ist.«2. 

Situationsanpassad strategiteori ligger nära ekologisk terminologi (i ett samman
hang, en biotop, är en strategisk ansats fördelaktig eller nödvändig) och en betydan
de andel av strategiteorin har sådana drag, uttalade eller ej43. Även om olikhet går 
emot den neoklassiska teorins antaganden, där konkurrens hör samman med produ
centernas likriktning, kan den biologiska metaforen även användas för marknadsför
hållanden av typen perfekt konkurrens44. Frågan om huruvida strategin måste vara 
unik hör därför ihop med en huvudfråga som avslutade föregående kapitel, d.v.s. hur 
stort handlingsutrymme det finns inom de yttre förutsättningarna. 

Inom strategiområdet har flera författare, bl.a. Hill och Murray, levererat kritik mot 
behovet av unika strategier45. Verkligheten visar också att företag på många avgö
rande punkter uppvisar stora likheter och ändå överlever. Av stor betydelse för 
många strategiarbetens preskriptioner om unicitet torde vara att de utgår från mycket 
stora företag46. Såväl när en utgångspunkt tas i yttre strukturer, exempelvis i att ef-
terfrågeförhållanden eller teknologi stöder monopol- eller oligopolpositioner, som när 
resurstillgången betraktas har större företag i princip större möjligheter att uppnå 
unika konkurrenspositioner. Dessutom kan mycket stora företag närmast defini-
tionsmässigt vara unika (en monopolist är unik på sin marknad). 

Även om behovet av, eller möjligheten till, unicitet släpps i modellresonemangen kan 
konkurrensfördelsresonemanget behållas, med en mjukare tolkning. Företaget bör 
fortfarande sträva efter att uppnå möjliga fördelar, och strategiarbetet kan gå ut på 
att skapa en produkt med särskilda egenskaper, speciella relationer till kunder och 
leverantörer, en fördelaktig prisstruktur, bättre service e.dyl. Begrepp som kan an

39 Se bl.a. Philp 1998 och Julien m.f). 1997 för denna diskussion. 
40 Hill & Jones 19 95; Porter 1980; Aharoni 1993. 
41 Aharoni 1993, s44. Se även Quinn 1980 och Barney 1991. 
42 Aharoni 1993, s44. 
43 Murray (1988, s390) ger som exempel den anpassande skolan och IO-teori. 
44 Se Hrebiniaks & Joyces kategori 'naturligt urval' i föregående kapitel och 1985, s338-339. 
45 Hill 1988; Murray 1988. 
46 Aharoni 1993, s33; Prahalad & Hamel 1997/1990. 
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vändas för att fånga detta, och dessutom är mycket vanliga inom strategiteori, är 
dels kostnads- respektive differentieringsfördelar, dels fokusering. 

B. ALLMÄNNA STRATEGISKA INRIKTNINGAR. 
Med en sträng definition existerar en konkurrensfördel när ett företag har högre lön
samhet än genomsnittet i branschen, och för att uppnå detta måste företaget anting
en producera billigare eller ta ut ett högre pris än konkurrenterna47. Det är dessa två 
möjliga vägar som artikuleras av bl.a. Porter som två fundamentalt olika strategiska 
ansatser som kan ge två allmänna konkurrensfördelar48. Förmågan att hålla en lägre 
kostnadsnivå än andra företag innebär en kostnadsfördel och förmågan att ge kun
den en särskild behovstillfredsställelse innebär en differentieringsfördel. Den förra 
förmågan kan i princip utnyttjas då köparna har hög priskänslighet och den senare 
då priskänsligheten är låg49. 

Tillsammans med en dimension som anger marknadstäckning fördes detta fram av 
Porter som två dimensioner i en modell med tre (senare behandlade som fyra) 
allmänna strategier. Företaget kan sikta på att uppnå någon av de två allmänna kon
kurrensfördelarna på hela marknaden eller på en del av marknaden. Det senare kal
las fokusering och kan i princip gälla ett specifikt kund- eller produktsegment eller ett 
geografiskt område50. Ett sätt att beskriva kärnan i Porters tänkande är enligt följan
de: 

"The notion underlying the concept of generic strategies is that comp etitive ad
vantage is at the heart of any strategy, and achieving competitive advantage requi
res a firm to make a choice a choice about the type of competitive advantage 
it seeks to attain and the scope within which it will attain it. Being "all things to all 
people" is a recipe for strategic mediocrity and below average performance... "51 

Även om Miller & Dess påpekar det självklara att a priori teoretiserande om vad som 
leder till bästa utfall inte alltid är riktigt har modellen ansetts fånga mycket av den 
komplexitet som bor i strategiföreteelsen52. I detta arbete tolkas de allmänna strate
gimöjligheterna mindre strängt, och kanske mer i enlighet med det sunda förnuftet, 
varför de i följande figur indikeras efter skalor i stället för i en matris (Porters fyra all
männa strategier är markerade genom rektanglar)53. 

47 Hill & Jones 1995, s104; Gilbert & Strebel 1991, s84. I fortsättningen används dock konkurrensför
delar en mindre sträng bemärkelse (branschjämförelsen görs heller ej). 
48 Porter 1980, s34f. Observera att Porter betonade branschen som analysenhet. Detta görs visserli
gen inte här, men en strategisk position eller en konkurrensförde l ska ändå i vissa fall relateras till lik
nande verksamheter, där Porters industridefinition (1985, s272) kan vara relevant (detta arbetes ana
lysenheter och angränsande frågor behandlas i kapitel 12). 
49 Wright 1987, s93. 
50 Porter såg fokusering som en allmän strategi med två varianter (1980, s38, och 1985, s15). Jag fin
ner dock ingen teoretisk anledning til l att här behandla dimensionerna olika utan betraktar Porters ma 
tris som innehållande 2x2 strategiska huvudalternativ. I min behandling är dock de strategiska valen i 
de två dimensionerna (ansats respektive bredd) det relevanta (och ej valet mellan tre eller fyra allmän
na strategier). Se Murray 1988, s391, Miller & Dess 1993, s555, och Wright 1987, s93. 
51 Porter 1985, s12. 
52 Miller & Dess 1993, s558 och 553. Se även Murray 1988 och Chrisman m.fl. 1988. 
531 och med denna förändring undviks även ett problem i det ursprungliga utf örandet; nämligen att alla 
tänkbara strategiska kombinationer inte ryms i fyrfältsmatrisen (se Chrisman m.fl. 1988, s418). I den 
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Figur 10-2: Två dimensioner för allmänna strategiska val. 
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Porter relaterar uppnåendet av de olika fördelaktiga konkurrenspositionerna till vär
dekedjans olika delar, "the many discrete activities a firm performs in designing, pro
ducing, marketing, delivering, and supporting its product.'64 Enligt Gilbert & Strebel 
kan högre uppskattat värde och/eller lägre kostnad nås genom "superior perfor
mance in at least one of the business-system activities" eller genom en kreativ och 
innovativ kombination av flera aktiviteter*5. Aharoni pekar dock på att företag kan nå 
en avkastning över branschgenomsnittet utan någon konkurrensfördel: "...by genera
ting oligopoly rents through political action, and also by collusion.tt56 Utgående från 
dessa exempel, som i detta sammanhang kan betecknas marknadsinducerade kon
kurrenshinder, tycks det som om flertalet mindre företag inte kan utnyttja detta till sin 
fördel men däremot vara drabbade av sådan aktivitet från större företag. 

Kostnadsfördelar. 
Med avseende på modellen avbildad ovan syftar enligt Wright kostnadsledarskap till 
låg styckekostnad genom volym och kostnads fokus till låg styckekostnad genom 
små investeringar och låga verksamhets-Ajriftskostnader57. I linje med detta förstår 
man inte av Porters beskrivning att andra än mycket stora företag skulle kunna ope
rera med kostnadsledande strategier58. En lämplig allmän indelning av kostnadsför
delar utgår f.ö. från huruvida de är relaterade till verksamhetens omfattning eller ej. 
Behandlingen av skalfördelar i kapitel 7 gällde i huvudsak den omfattningsberoende 
kategorin59 (men från ett något annorlunda perspektiv). För att här börja med kost
nadsfördelar som anses vara oberoende av skala tar Murray upp tre grunder för så
dana: Fördelaktig tillgång till råvaror, tillgång till produkt- och processteknologi samt 

svenska översättningen av Porters modell används strategisk fördel (ansats) resp. strategisk målgrupp 
(omfång). 
54 Porter 1985, s33. 

56 1993, s41. 
57 Wright 1987, s97. 
58 Porter 1985, s12-13. 
59 Medan omfattning här i första hand syftar på en enskild verksamhet (alternativt på en omfattning 
som uppnås av företag i samarbete) behandlades även omfattningen på yttre förutsättn ingar i kapitel 7 
(genom extema skalekonomier). 

differen-
* tiering 
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tillgång till distributionskanaler60. Som synes motsvarar dessa för organisationen bak-
åtriktade aktiviteter ("uppströms"), omvandling respektive framåtriktade aktiviteter 
("nedströms"). 

En alternativ indelningsgrund, som dessutom kan fånga ytterligare några orsaker 
bakom kostnadsfördelar, gäller företagsinterna respektive externa faktorer. Ett ex
empel ingående i den förra kategorin, och som i kapitel 7 berördes under konkurrens 
och s.k. x-ineffektivitet, är då ett företag har en effektivare organisation eller ledning 
jämfört med konkurrenter. En huvuddel av de grunder för kostnadsfördelar som be
handlas kan sannolikt föras till denna företagsinterna kategori, men fördelar kan 
även vara baserade på skillnader i regionala eller nationella förutsättningar eller ut
göras av kombinationer mellan inre och yttre förutsättningar. Exempel på det senare 
kan gälla utnyttjandet av distributionssystem, tillämpandet av en tillgänglig teknologi 
eller samverkan mellan företag. 

Kostnadsfördelar som behandlas i strategisammanhang är emellertid ofta sådana 
som på olika sätt är relaterade till en verksamhets omfattning. Tre rubriker som före
kommer i sammanhanget är läreffekter (relaterade till tid och kumulativ volym), skal
fördelar (volym per period) och sortimentsfördelar (relaterade till samordning av pro
duktion/olika verksamheter)61. Kostnadsfördelar utgående från dessa principer kan 
betraktas som allmänt tillgängliga, i linje med neoklassisk teori, men kostnadsförhål
landen och möjliga kostnadssänkningar kan också variera mellan företag genom 
skillnader i kompetens och tillgångar (bl.a. beroende av tidigare strategiska beslut). 
Kostnader kan dessutom variera inom ett företag, tvärtemot vad som ofta är implicit i 
denna typ av resonemang (en verksamhet antas ha en och samma kostnadskurva 
och hänsyn tas ej till skillnader mellan verksamhet på olika marknader). I praktiken 
varierar ett företags kostnader beroende på var det säljer, vilket kan uttryckas som 
en orsak bakom åtgärderna för marknadsintegration. Integrationsåtgärder är avsed
da att minska vissa sådana skillnader. Ytterligare ett förenklat antagande som ofta 
förekommer är att såväl efterfrågans som produkternas kvalitet förutsätts vara oför
ändrade över tiden62. 

En dynamisk effekt som dock vanligtvis tas i beaktande (exempelvis i den tidigare 
refererade undersökningen av Emerson m.fl.) är läreffekter63. Abell & Hammond har 
nämnt följande orsaker bakom besparingar till följd av erfarenhet: Arbetskraftens 
ökade effektivitet genom specialisering och upprepning, nya produktionsprocesser 
eller förbättrad produktionsutrustning, effektivare resursanvändning, produktstandar
disering samt förändrad produktutformning64. Till skillnad från skal- och sortiments
fördelar, som är direkt beroende av den aktuella omfattningen på verksamheten och 
som enligt Porter alltid leder till en kostnadsfördel för det större företaget, kan bespa
ringar på dessa grunder antas vara mer åtkomliga för mindre företag65. Abell & 
Hammond hävdar dock att tilltagande erfarenhet vanligtvis sammanfaller med tillta

60 Murray 1988, s393. Även om dessa ska vara oberoende av skala ä r det inte osannolikt att större 
företag i högre grad än mindre dito besitter sådana fördelar. 
61 Hill 1988, s406. 
62 Sorensen 1991. 
63 Bengtsson & Skärvad 1988, s58; Emerson m.fl. 1988; Porter 1980, s12. 
64 Abell & Hammond 1991, S659-660 (observera den stora likheten med vinster som normalt antas 
uppkomma genom handel och konkurrens). 
65 Porter 1980, s15. 
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gande storlek på en verksamhet och att överlappningen mellan skal- och läreffekter 
(därför) är mycket stor*6. Här görs emellertid en poäng av skillnaden mellan de två 
effekttyperna, bl.a. med stöd från Hill som bedömer att läreffekter torde vara störst i 
inledningen av en process samt att den möjliga inlärningseffekten bör samvariera 
med processens komplexitet67. Detta medför att snabb teknologisk förnyelse kan ge 
möjligheter till mer eller mindre ständiga läreffekter men det relaterade investerings-
och utvecklingsbehovet kan även ge höga kostnader. 

Enligt tidigare resonemang är den s.k. minsta effektiva skalan ett vanligt förekom
mande analysverktyg för bedömning av skalfördelar. Teknologi, efterfrågan och dist
ributionskostnader hör till de faktorer som är mest avgörande för storleken på MES, 
och när MES är uppnådd är i princip de eventuellt förekommande skalekonomierna 
(på produktionsenhetsnivån) uttömda68. Den relativa storleken på MES (i förhållande 
till total efterfrågan) är avgörande för konkurrensförhållandena och ger ett teoretiskt 
mått på det antal producenter som ryms på marknaden. Medan ett litet MES ger 
plats för mindre företag kan ett MES som är större än halva marknaden garantera 
överlägsen lönsamhet för ett företag med en kostnadsstrategi som baseras på ska
lekonomier69. 

En svaghet med resonemanget är att konkurrensen aldrig är perfekt; inte minst ge
nom att varorna är differentierade70. De möjliga skalekonomierna varierar också kraf
tigt mellan olika verksamhetsområden71; exempelvis är teknologin i massaproduktion 
sådan att inträdesbarriärerna är mycket stora och den optimala skalan likaså långt 
över 'småföretagsnivå'. Inom många andra verksamheter kan flexibla tillverknings
metoder och teknologier tillämpas varför inga fördelar med större produktion upp
kommer (däremot kan skalfördelar för annat än produktionen, såsom inköp och fi
nansiering, förekomma). Utöver att MES för många verksamheter kan uppnås vid en 
låg volym, påpekar Hill att skalekonomier på produktionsenhetsnivå ibland begrän
sas av att kostnadsnackdelarna med lägre volym än MES är små72. Teoretiskt sett är 
det särskilt i sådana verksamhetsområden mindre företag bör finnas73. 

På företagsnivå antas skalfördelarna kunna uppkomma för exempelvis finansiering, 
inköp, marknadsföring och distribution74. En grund till kostnadsfördelar som tangerar 
skalfördelar på företagsnivå är sortimentsfördelar, som finns då kostnaden att produ
cera två produkter i kombination är lägre än om de produceras var för sig75. Dessa 
kan exempelvis bestå i att resurser delas för en produktlinje som är riktad mot olika 
segment. Denna typ av kostnadsfördel är således, liksom skalfördelar, direkt relate
rad till omfattningen på en verksamhet76. I en teoretisk granskning av diversifiering 

66 Abell & Hammond 1991, s660. 
67 Hill 1988, s406. 
68 Ibid., s407. 
69 Murray 1988, s394. 
70 Kostnadskurvans utseende (lutning och lägsta punkt) samt dess påverkan av IM är icke desto mind
re väsentlig (se kapitel 7 för mer utvecklade resonemang). 
71 Murray 1988, s393. 
72 Hill 1988, s407. Se även Philp 1998, s79. 
73 Lika teoretiskt rimligt är att integrationsåtgärder bör förändra vad som är MES inom många verksam
hetsområden. 
74 Hill 1988, s407 
75 S.k. "economies of scope" (Baumol m.fl. 1988, s ix och 71; Teece 1997/1980, s104). 
76 Miller & Dess 1993, s555; Wright 1987. 
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med en transaktionskostnadsansats fann Teece att internalisering och det stora mul-
tiproduktföretaget var en effektiv lösning då framställandet av två eller flera varor var 
beroende av samma kunskapsbas eller samma specialiserade och odelbara till
gångar av andra slag (fysiska tillgångar och information behandlades)77. Internalise-
ringens kostnadseffektivitet är här, liksom i allmänhet, även beroende av möjligheten 
att handla med dessa resurser över marknaden. Detta, och därmed möjligheten för 
mindre företag i samverkan att realisera sortimentsfördelar, ingick också i Teeces 
slutsatser: 

"...economies of scope do not provide a sufficient raison d'être for multiproduct 
firms. There are likely to be numerous instances where economies of scope can be 
captured b y an economy of specialized firms contracting in the marketplace for 
the supply of common inputs."78 

Differentieringsfördelar. 
Liksom kostnadsfördelar kan differentieringsfördelar baseras på ett antal olika fakto
rer: En unik problemlösning, produktutformning, marknadsföring, leveransvillkor eller 
liknande79. Sannolikt kan alla verksamheter differentieras och ofta hävdas en tillta
gande differentiering över tiden80. Differentieringsmöjligheten varierar dock med det 
antal attribut eller karakteristika som produkten innehåller samt den mångfald som 
(potentiella) användare uppvisar81. En differentieringsstrategi är emellertid endast 
möjlig om kunderna bryr sig om andra egenskaper än priset, samt om företaget 
"...can build and sustain noticeable differences in its product offerings or in brand 
image, packageing, pre and post sales service, and financing arrangements.,e2 

Även om ett allvarligt problem i relationen mellan teori och praktik är att man i företa
get inte har exakt information om kostnadskurvan, och än mindre om efterfrågekur-
van83, kan företaget i princip uppnå två huvudsakliga efterfrågeeffekter med differen
tiering: Dels kan efterfrågans priselasticitet minska genom en ökad märkeslojalitet, 
dels kan marknadsandelen öka genom en breddning av kundunderlaget84. Grafiskt 
motsvarar detta för företaget en mer vertikal efterfrågekurva längre åt höger på 
kvantitetsaxeln - om båda effekterna inträffar. Åtgärderna kan även antas medföra 
en höjd kostnadskurva, men om skalfördelar förekommer kan detta kompenseras av 
en ökad volym. 

77 Teece 1997/1980. 
78 Ibid., s114. Detta är implicit hos Porter (1985, s34) och kan relateras till 'flexibel special isering' hos 
bl.a. Johannisson (1991). 
79 Czinkota & Ronkainen 1993, s301f.; Hill & Jones 1995, s106. 
80 Porter 1985, s119; Miller & Dess 1993, s555. 
81 Hill 1988, s404 
82 Murray 1988, s394. Ibland görs en åtskillnad mellan horisont ell och vertikal differentiering, där den 
senare typen kan definieras som att "a continuum of qualities of the same product, having different 
prices, is proposed to the customer "(European Commission/CEPII 1997, s26). 
83 Bowman & Asch 1987, s16-17. 
84 Hill 1988, s402. 
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Figur 10-3: Möjliga effekter på efterfrågan genom differentieringsåtgärder35. 
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I många situationer torde inte båda de illustrerade effekterna kunna uppnås genom 
samma differentieringsåtgärd; kanske får företaget en minskad försäljning om en 
högre värdering uppnås (företaget nischar in sig i mindre men köpstarkt segment). 
En differentieringssatsning kan också avse eller resultera i ökad andel men ej ökat 
pris. En kritisk fråga blir huruvida strategin kan påverka volymen (och lönsamheten) 
positivt. Detta kan bl.a. vara beroende av marknadsstrukturen och produktens skede 
i livscykeln (PLC). Både Hill och Gilbert & Strebel menar att en fragmenterad mark
nadsstruktur (d.v.s. där inget företag är marknadsledande) och växande efterfrågan, 
särskilt i inledningen av en PLC, är fördelaktigast för en framgångsrik differentie
ringsstrategi86. Dessutom påverkar givetvis kundens lojalitet och kostnader för leve
rantörsbyte huruvida efterfrågan kan öka. Svårigheter med uthållig produktinnova
tion, bl.a. då imitation ofta är relativt enkelt, gör enligt Murray att sådant som kvalitet, 
pålitlighet och service sannolikt måste utgöra en grund för differentieringsstrategier87. 
Således kan produktdifferentiering avseende funktion, utförande o.likn. inledningsvis 
vara mest lättåtkomligt, varefter företaget måste försöka gå över till differentiering på 
andra grunder. 

Detta kan användas för att illustrera Wrights bedömning att differentieringsstrategier
na i jämförelse med kostnadsstrategierna innefattar mer komplexa dimensioner. Fö
retaget måste ta hänsyn till betydligt fler faktorer och strategins framgång kan beskri
vas i "various levels of functional mix intensitiesdär tonvikten exempelvis kan ligga 
vid inköp, lagerhållning, distribution, FoU, produktion eller finansiering88. Detta reso
nemang, som kan relateras till Porters värdekedja, är dock förenklat, då även låg-
kostnadsproducenter måste uppnå viss nivå av egenskaper, kvalitet, service etc. 
(och V.V.). 

Kombinationer mellan kostnads- och differentierinasfördelar 

Att uppnå någon av de differentieringsfördelar som visas i figur 10-3 kan vara kost
samt, vilket i sådana fall gör de två huvudansatserna mot konkurrensfördelar svår

85 Efter Hill 1988, s403. 
86 Ibid., S404-5; Gilbert & Strebel 1991, s87-88; Porter 1980, s191. 
87 Murray 1988, s395 och 398. 
88 Wright 1987, s97. 
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förenliga89. Även om situationer förekommer då en strategi kan innehålla båda an
satserna är det enligt Porter osannolikt att kombinationen leder till en hållbar konkur
rensfördel90. En undersökning av Hall gav i huvudsak stöd till detta medan Hill, Mur
ray samt Miller & Dess fann kombinationer högst relevanta91. Även i kommissionens 
I M-utvärdering ex post fann man en höggradig överlappning mellan de två strategis
ka inriktningarna92. Hill exemplifierar med en situation där differentieringsåtgärder 
kan öka volymen varvid kostnaderna sjunker93. Den situation där strategier baserade 
på differentiering och låg kostnad råder samtidigt torde dock enligt Hill främst gälla 
mogna oligopol - och därmed större företag94. Denna synpunkt kan även behöva 
läggas till en undersökning av Miller & Dess, som fann en samtidig differentierings-
och lågkostnadsstrategi med bred marknadstäckning mer lönsam än någon av Por
ters rena strategier när de utgick från PIMS-data95. 

Till skillnad från Porters ursprungliga modell, där kombinerade strategier förklarades 
möjliga för företag vars verksamhet är fokuserad, förespråkas således multipla stra
tegier delvis med motiv som baseras på att företaget har relativt stora resurser och 
flera verksamheter. Det senare gör att Porters inkompatibilitet för Murray blir ett diffe
rentierings/integreringsproblem: En strukturell konflikt mellan funktioner, och därmed 
mellan s.k. allmänna strategier, kan uppkomma p.g.a. olika "value orientation"96. 
Problemet uppkommer således inte lika lätt i mindre företag, men om det sker kan 
det sannolikt vara betydande då mindre företag har begränsade ledningsresurser. 
Murray stöder ändå kombinationen av de två "allmänna" strategierna bl.a. genom att 
kostnadsledarskap huvudsakligen bestäms av branschstruktur medan differentie
ringsmöjligheter avgörs av kundpreferenser, och att dessa grupper av faktorer är 
oberoende av varandra97. Det är dessutom sällan endast priset som är avgörande för 
kunden och i de flesta branscher kan kostnadsbesparingar uppnås någonstans i 
värdekedjan. 

Enligt Wright bygger dock en strategi inriktad mot kostnadsledarskap på att kapa 
kostnader i hela värdekedjan vilket gör att en sådan strategi väljs ensam medan den 
breda differentieringsstrategin däremot kan kombineras med en fokusstrategi98. 
Wright pekar i övrigt på att storlek samt bransch- och efterfrågeförhållanden ger be
gränsningar för val av 'allmänna strategier'. Bl.a. kan små företag bara välja fokus
strategier (det är dessutom endast små företag som kan välja att enbart ha en fokus
strategi) och konkurrenssituationen kan vara sådan att andra (större) företag kan ha 
överlägsna resurser och därför ockupera kostnadsfördelarna99. 

89 Miller & Dessl 993, s555. 
90 Porter 1980, s40, och 1985, s17f. 
91 Hall 1980; Hill 1988; Murray 1988; Miller & Dess 1993. 
92 European Commission/Economists Advisory Group Ltd 1997, s85 och appendix A. 
93 1988, s404. 
94 1988, s410. 
95 1993, s572. PIMS innehåller data från övervägande stora amerikanska företag. Inför undersökningen 
hade Miller & Dess omformulerat Porters modell till tre dimensioner för strategisk positionering (1993, 
s564), vilket i förhållande till Porters enkla modell skapar analytiska problem. 
96 Differentiering i betydelsen hos Lawrence & Lorsch (1967, s8f.); Murray 1988, s397. Problemet arti
kuleras även av Miller & Dess 1993, s579. 
97 Murray 1988, s395-396. 
98 1987, S94-95. 
99 Wright 1987 s93-96; Aharoni 1993, s40. 
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Även Hill anför problem med strategiernas allmängiltighet, samt kritik mot Porters, 
Aharonis m.fl. syn på konkurrensstrategier som nödvändigtvis unika, då han pekar 
på att det i vissa situationer/branscher inte är möjligt att nå en unik lågkostnadsposi-
tion. Det kan vara då inlärningseffekter har dött ut, då skalekonomier för produk
tionsenheten uppnås tidigt och företagsbaserade skalekonomier är branschberoen
de100. Mer realistiskt är då att anta en tröskelnivå för den marknadsandel som är 
nödvändig för att nå de inlärnings- och skalfördelar som är möjliga. Tröskelvolymens 
nivå ger en indikation på hur fördelaktigt/möjligt det är att verka i liten skala. Om 
denna volym kan uppnås av många företag innebär det att differentieringsfördelar är 
de enda som kan ge en hållbar konkurrensfördel. A andra sidan kan en differentie
ringsstrategi i en sådan situation vara farlig om kundernas priskänslighet är stor. 

Gilbert & Strebet påpekar att en ren differentieringsstrategi endast är möjlig att upp
rätthålla i branscher där livscyklerna är mycket korta (exemplifierat med mode), och 
omvänt, att en ren lågkostnadsstrategi endast är möjlig i längden då livscyklerna är 
mycket långa (exemplifierat med råvaror)101. Om förhållandena är annorlunda, fort
sätter Gilbert & Strebel, "one-dimensional strategies often hide an inability to imple
ment a new move at the right time and lead to disasters"102. Därmed skulle en ren
odlad allmän strategi kunna bli en belastning och inte en nödvändighet för överlev
nad. Deras svar är i stället dynamiska strategier; en planerad sekvens av strategiska 
manovrar mellan olika positioner103. 

Fokuserad strategi. 
I Porters arbete betonas således problemen med blandade strategier, eller företag 
som har 'fastnat i mitten'104. Dessa möter konkurrenter med renodlade strategier som 
därför antingen kan leverera till lägre pris eller möta behovet på bättre sätt. 'Mittenfö
retagen' måste då antingen "..take the steps necessary to achieve cost leadership or 
at least cost parity, which usually involve aggressive investments or it must orient 
itself to a particular target (focus) or achieve some uniqueness (differentiation)". 105 

Även andra författare anför att uppnåendet av konkurrensfördelar underlättas om 
ansträngningarna koncentreras inom ett definierat starkt verksamhetsområde. Enligt 
Aharoni ska strategin syfta till att uppnå "...distinctive competence, or unique defini
tion of the environment or of customer's needs "1oe, vilket bör vara särskilt relevant för 
mindre, resurssvagare, företag107. Koncentrationen kan även beskrivas som en posi
tion där företaget finner en passning mellan inre styrkor och yttre möjligheter och 
hot108. 

Hall, vars undersökning gav stöd åt att flertalet framgångsrika företag antingen sat
sade på låga kostnader eller stor differentiering, visade att överlevnad dock var möj
lig för andra än ledarföretagen; en överlevnadsstrategi var koncentration till ni-

100 Hill 1988, s410. 
101 Gilbert & Strebel 1991, s90. 
102 Ibid., s90. 
103 Planering un derstryks, vilket bl.a. innebär att det är fråga om en dynamisk strategi och inte ideliga 
strategibyten (Gilbert & Strebel 1991, s91). 
104 Porter 1980, s41, och 1985, s16f. 
105 Porterl 980, s42. 
106 Aharoni 1993, s32, 35. 
107 Wright 1987; Bianchi 1998/1995; Christensen 1990. 
108 Aharoni 1993, s31-32; Porter 1979. 
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scher109. Motsvarigheten i Porters begreppsapparat är således fokusering, innebä
rande att ett eller flera segment i en bransch väljs och att strategin skräddarsys för 
detta/dessa. Även Porter såg detta närmast som en defensiv strategi, vilken kan in
nebära minskade marknadsandelar och/eller minskad försäljning, eller som en näst 
bästa lösning, vilket framkommer i det följande: 

"By optimizing its strategy for the target segments, the focuser seeks to achieve a 
competitive advantage in its target segments even though it does not possess a 
competitive advantage overall."110 

Denna syn kan finna stöd hos Miller & Dess, som när de undersökte sju strategier 
med utgångspunkt från Porters modell fann att fokusstrategierna var de minst lön
samma111. De undersökte dock inte sambandet strategi - omgivning; ej heller storle
ken på företagen och anmälde en medvetenhet om det förra: "...research which 
explicitly considers the nature of the environment - strategy fit may be the key to un
derstanding the use of niche strategiesZ*112 Då det finns lönsamma nischföretag torde 
det vara så att det finns miljöer där sådana strategier är de mest fördelaktiga. Detta 
kan även formuleras som att det bevisligen finns lönsamma mindre företag. 

Porter pekade på att fokusering bygger på skillnader mellan segment i priskänslighet 
eller behov, vilket gör att vissa är "...poorly served by broadly-targeted competitors'*™ 
Luckor i storföretags marknadstäckning framhölls även av Sorensen, och huruvida 
en fokusstrategi är gångbar är enligt Murray direkt avhängigt heterogeniteten i kun
ders preferenser114. I ett försök att förklara fokusstrategierna anmärkte Murray att 
detta dock inte är tillräckligt; sortimentsfördelar kan nämligen ge fördelar till en större 
producent som kan använda sig av segmentering. Detta kan uttryckas som att foku
sering kräver låga eller negativa synergier mellan segment och har en motsvarighet i 
Porters resonemang115. Därmed har ytterligare en dimension, eller nivå, förts in i 
sammanhanget. I likhet med Carpano, Chrisman m.fl. ser Murray segmentering eller 
segment-differentiering som en central analysdimension tillsammans med strategins 
omfång eller bredd (d.v.s. den vertikala dimensionen i figur 10-2)116. 

I detta arbete, där den empiriska behandlingen gäller mindre företag och den teore
tiska behandlingen särskilt avser strategiskt avgränsade (enprodukts-)verksamheter, 
bedöms kostnads- respektive differentieringsstrategier vara det lämpligaste analys
redskapet, men segmenteringsbegreppet kan vara värdefullt på nivån närmast 
ovanför i en strategihierarkisk modell. Murray konstaterar att en begreppssamman
blandning är vanlig för att en sådan nivåskillnad inte 'upptäcks': 

"Whether pursuing cost leadership or product differentiation, the strategist using a 
focused approach must first differentiate the product offering from offerings ai-

109 Hall 1980, S84-85. 
110 Porter 1985, s15. Se även Porter 1980, s42. 
111 1993, s573. 
112 Miller & Dess 1993, s578. 
113 Porter 1985, s15. 
114 Sorensen 1991; Murray 1988, s392. 
115 Murray 1988, s392; Porter 1985, s264. 
116 Carpano m.fl. 1994; Chrisman m.fl. 1988; Murray 1988. 
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med at other segments of the same market, hence the confusion between a focused 
strategy and product differentiation."117 

Följande figur illustrerar enligt Murray yttre förutsättningar som stöder en bred re
spektive fokuserad strategi. Den vertikala dimensionen motsvarar Porters omfång 
medan den horisontella dimensionen anger huruvida strategin gäller en eller flera 
produkter (segment). Om antaganden av bl.a. Wright kombineras med Murrays ana
lys visar den undre raden i figuren huvudtyper av marknadsförhållanden som möjlig
gör framgångsrik verksamhet för mindre företag118. 

Figur 10-4: Externa faktorer som stödjer breda resp. fokuserade strategier119. 
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Modellen anses således vara givande för en förståelse av förutsättningarna bakom 
en strategis omfång och därmed indirekt för mindre företags förutsättningar. Vad 
som ligger bakom de olika kategorierna och huruvida den inre marknaden kan inne
bära förändringar härvidlag är av särskilt intresse. Detta gäller på ett konkret sätt 
graden av heterogenitet/homogenitet men även synergier mellan olika verksamhe
ter/segment. Fortsättningsvis kommer dock inte en skarp distinktion mellan marknad 
och segment (och vad som är homogenitet på marknadsnivå respektive synergi på 
segmentsnivå) att upprätthållas. 

Enligt Porter kan strategiskt relevanta segment bestämmas med hjälp av fyra grup
per av variabler vilka gäller produktvarianter, kundtyper, distributionskanaler samt 
den geografiska lokaliseringen av köpare120. Med referens till genomgången av kon
kurrenshinder i avsnitt 5C kan segment - och kategorierna i Murrays modell - också 
förstås som bestämda av politiska orsaker, marknadsfaktorer eller naturliga faktorer. 
Exempelvis kan skillnader i produktvarianter mellan två segment vara beroende av 
(politisk) reglering, avtal eller överenskommelser om marknadsuppdelning eller kultu
rellt relaterade preferensskillnader mellan konsumenter i olika regioner. Distribu
tionskanaler kan likaledes utgöra en grund för marknadsavgränsning; här kan alko
hol- och läkemedelsprodukter utgöra svenska exempel på politiskt betingade av-

117 Murray 1988, s391. 
118 Porters resonema ng (som innehåller "interrelationships" i st.f. synerg ier) kan tolkas som att även 
den övre högra kvadranten kan gälla en fbkusstrategi (1985, s264). 
1,9 Efter Murray 1988, s392. 
120 Porter 1985, s238. 
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gränsningar medan banknätet och avstånd kan exemplifiera marknadsbetingade re
spektive naturliga orsaker. 

I princip bör inre marknadsåtgärder förändra konkurrens- och efterfrågeförhållanden 
mot ökad homogenitet (större marknader) samt sannolikt även mot en ökning av po
sitiva synergier. Det senare kan f.ö. relateras till de internaliseringsresonemang som 
fördes i avsnitt 5B. Därmed skulle också förutsättningarna för stora företag öka. Up
penbarligen är marknadens storlek även en avgörande faktor för investeringsbeslut; 
en liten efterfrågan kan inte motivera stora insatser i utveckling, produktion, mark
nadsföring etc121. Detta talar för att stora företag därmed inte är närvarande i vissa 
segment eller på vissa (avlägsna) geografiska marknader. Denna typ av 'marknads-
fickor' skulle t.o.m. kunna skapas genom integration, standardisering och storskalig
het. 

Sorensen påpekar (i ett sammanhang som inte gäller integration) att "...udnyttelsen 
af [disse] stordriftsfordele med den deraf folgende standardisering af produktene, 
ska per i sig selv "markedslommer" (med et hojt dœkningsbidrag), som andre og 
mindre virksomheder kan udnytte..."122. En sådan 'marknadsficka' eller ett småföre
tagssegment behöver inte innebära fler produktegenskaper, större kundkrav o.s.v. 
utan kan även innebära det motsatta; differentiering kan uppnås genom att inslag i 
(större företags) standarderbjudanden tas bort123. Om det lilla företaget inte klarar att 
utnyttja marknadsfickor kommer enligt Sorensen "konkursen eller veksttvangen", och 
förutsättningen för överlevnad är bl.a. att "de har fingeren på merkedspulsen, er ori-
enteret mod produktudvikling og har et fleksibelt produktionsapparat,rl24. Dessutom 
måste konkurrens- och efterfrågeförhållandena utvecklas så att marknadsfickor som 
företaget kan utnyttja uppstår eller består. 

Genom att begreppsanvändningen i det företagsstrategiska perspektivet nu har be
lysts har även ett stort steg mot den slutliga analysen tagits. I kapitel 12 sker en 
syntes och teoretisk utveckling där begreppen strategiska positioner, konkurrensför
delar o.s.v. möter integrationsperspektivet från kapitlen 5-7 (bl.a. med begreppen 
konkurrenshinder och marknadsöppning). Således kombineras då de dimensioner 
som behandlats här med integrationsåtgärder och förväntade integrationseffekter i 
en analysmodell. Dessförinnan presenteras en empirisk belysning av vad strategier 
kan vara i företagen - utgående från de två enkätstudierna som har genomförts. 

121 Wright 1987, s96. 
122 Sorensen 1991, s67. 
123 Cooper m.fl. 1991/1986. 
124 1991, s67. 
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11. STRATEGIER I ENKÄTFÖRETAGEN. 

A. INLEDNING. 
Genom resonemangen kring strategiska positioner och konkurrensfördelar samt de 
olika grundläggande alternativen avseende strategins ansats respektive omfång togs 
ett teoretiskt steg mot den i syftet avsedda analysmodellen. Behandlingen av konkur
rensfördelar visade att det är deras manifestering och företags verksamhetsinriktning 
i positionsterminologi som fokuseras medan bl.a. aktiviteter och resurser för att upp
nå konkurrensfördelarna ges en mer indirekt behandling. Vad som teoretiskt beteck
nades strategins omfång motsvaras här empiriskt huvudsakligen av behandlingen av 
avsättningsmarknader i kapitel 8. I detta kapitel kommer verksamhetsaspekter som i 
högre grad hör till ansats att tas upp. 

Av tre syften med den dataredovisning som följer är ett att söka stöd för, och precise
ringar av, de analysdimensioner som arbetet ska resultera i. Redogörelsen syftar 
även till att ge vissa indikationer på vilka integrationseffekter som är särskilt betydel
sefulla för företagen, med avseende på sådana som kan förväntas påverka de stra
tegiska faktorer som i företagen anges vara de viktigaste. Detta säger även något 
om den inre marknadens relativa betydelse i förhållande till andra strategiskt bety
delsefulla processer och faktorer. Ett förhållande som begränsar möjligheten att 
klarlägga detta är dock svårigheten att fastställa orsaker (d.v.s. integrationsåtgärder 
eller ej) till olika verkningar (exempelvis en efterfrågeförändring). Det är dessutom ett 
problem för både företagaren och forskaren. För det tredje ska angivna prioriteringar 
och inriktningar i företagen ge en bas till resonemang om strategiska svarsåtgärder 
när strategiska implikationer och handlingsvägar senare behandlas. 

Inledningsvis redovisas mål och medel som uttrycktes i företagen samt faktorer som 
ansågs viktiga för konkurrenskraft. Därefter presenteras vissa kompletterande upp
gifter om verksamhetsinriktning. Vissa förändringar bakåt i tiden, skillnader mellan de 
två undersökningarna samt skillnader mellan kategorier av verksamheter behandlas 
också. 

B. MAL, STRATEGIER OCH KONKURRENSFÖRDELAR. 
Uttryckta mål för verksamheterna. 
Kapitel 9 visade att somliga författare separerar mål från medel medan andra använ
der ett strategibegrepp som integrerar de två. Hur man än ställer sig till detta förhål
lande empiriskt är en språklig distinktion ett svårundgängligt analyshjälpmedel1. Re
levansen i användningen av mål-medeltermer i detta sammanhang kan hävdas ge
nom att företagsledningens inställning till verksamheten och dess framtid är avgö
rande för hur möjligheter utnyttjas och hot bemöts. De syften som (medvetet eller 
omedvetet) ses i företagen är också avgörande för hur vissa integrationseffekter 
materialiseras och för utfallet för enskilda företag. 

I enkätundersökningen 1995/96 ombads företagsrepresentanterna att nedteckna 
"något av företagets övergripande mål" (111), vilket ca var fjärde gjorde (40 st.). Vad 
som följer är några slumpvis valda exempel på målformuleringar: 

1 Därtill är vi kanske nödda att se världen i liknande dikotomier, i före-och-eftertermer och i orsak-
verkansamband (jmf Kants åskådningsformer resp. kategorier). 
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Stor bredd av kunder och egna produkter. 
Ett stabilt företag m ed brett produktprogram av hög kvalitet verksamt på en bred 
internationell marknad. 
Konsolidering och utveckling. 
Att bli bättre på det vi är bra på. 
Att tillgodose våra kunder med kvalitativa produkter och tjänster så att det ger oss 
utrymme till företagets utveckling, såväl ekonomiskt som personellt. 

Utgående från en granskning av de avgivna formuleringarna och teoretiskt lämpliga 
kategoriseringsgrunder identifierades expansionsinriktade respektive stabilitets- eller 
kontinuitetsinriktade mål som två större grupper med vardera 12 företag/formule
ringar. Ett antagande var att företag med expansiva mål kunde vara mer benägna till 
aktiviteter som materialiserar integrationseffekter, och indelningen kunde därför bely
sa för hur stor andel av företagen det kunde vara (särskilt) relevant att tala om mark
nads»/ exportmöjl igheter i och med öppnade gränser. Exempel på angivna expan
sionsmål var att öka omsättningen eller bli marknadsledande medan de mer stabili-
tetsinriktade formuleringarna bl.a. beskriver tillverkandet eller utvecklandet av en de
finierad produkt och utvecklandet av den befintliga kompetensen2. 

Kvalitet berördes i 9 av målformuleringarna och lönsamhet eller produktprogram i 7 
vardera. Att produkter och marknader är två av de mest flitigt använda dimensioner
na inom strategiteori finner också visst stöd i svaren: Över 60% av formuleringarna 
gällde mål i minst en av dessa dimensioner: 17 var uttalade produktmål, där exem
pelvis sortiment, kvalitet eller utveckling explicit relaterades till produkter, och 18 
marknadsmål, varav hälften uttrycktes i termer av kunder. I relation till resonemanget 
om separering av mål och medel skulle närmare hälften av de svar som angavs kun
na klassificeras som medel snarare än mål eller som en blandning av mål och medel. 
Exempel på sådana är att leverera i tid, hålla hög kvalitet eller att konsolidera verk
samheten. 

Mål i företagen undersöktes även genom fasta svarsalternativ - utan att någon skarp 
distinktion mellan mål och medel upprätthölls (ii3; II2). En serie tänkbara målformule
ringar som i första hand avsågs att avspegla expansion respektive stabilitet skulle 
bedömas som viktiga eller ej3. Dessa två huvudgrupper av formuleringar komplette
rades med några andra tänkbara kriterier för (mindre) företags framgång, vilket totalt 
gav tolv formuleringar bland vilka företagsrepresentanten skulle ange de som ansågs 
viktiga för företaget. I figur 11-1 markeras kategorin expansiva mål genom de lju
saste staplarna och stabilitetsmål genom de mörkaste staplarna. Vid varje stapel 
anges den andel av totalt 155 företag som angav en prioritering av respektive mål
formulering. 

2 Av exemplen ovan, som visar på svårigheten att klassi ficera formuleringar på detta vis, klassificera
des det andra som expansivt (utgående från "bred internationell marknad") och det fjä rde som stabili
tets-/ kontinuitetsinriktat. 
3 Expansionsmålen kan delas in i två mer geografiskt inriktade (export och nya marknader) och två mer 
volyminriktade (produktionsvolym och markna dsandelar) medan stabil itetsmålen är relation sinriktade 
(kunder resp. leverantörer) och (kapital-)ägarrelaterade (ägande och risk). 
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Figur 11-1 : Mål för verksamheterna 1995/96 (andel företag i %). 

stabila kundrelationer 

produktkvalitet 

flexibilitet 

stabila leverantörsrel. 

produktutv. 

växande prod.-volym 

marknadsandelar 

försörja ägare/ anst. 

framgångsrik export 

nya marknader 

bibeh. ägarförhållande 

låg risk 

< t» 
4% 

BP 50,3 
45,6% 

40,6% 

P 40,0% : 

pj 40.0% 

24.6% 

19,4% 

10% 30% 100% 

Av de givna alternativen ansågs således hög produktkvalitet och stabila kundrelatio
ner vara väsentligt i en förkrossande majoritet av företagen. Även i den första en
kätundersökningen var det dessa alternativ som angavs i flest företag, och i båda 
undersökningarna var ett bibehållet ägarförhållande och låg risk de formuleringar 
som fann den minsta andelen proponenter4. Något mer än två företag av tre angav 
minst ett av de fyra expansiva målen5. 

Skillnaderna i bedömning mellan företag av olika storlek var relativt betydande för 
fyra formuleringar i den andra enkätundersökningen6. Av 17 företag med minst 50 
anställda angav 41% bibehållet ägarförhållande som målsättning. Detta, vilket dock 
ej fann stöd i den första undersökningen, var betydligt högre än den totalandel som 
anges i figuren ovan och kan jämföras med 23% av de 70 företag som hade färre än 
20 anställda. Målet att försörja ägare och anställda angavs däremot i 18% av de stör
re och 50% av de mindre företagen. De övriga större skillnaderna gällde riskaversio
nen, vilken i mindre utsträckning angavs bland de större företagen (6% mot 17% för 
de minsta), och exportinriktningen, vilken var högre i de större företagen (59% mot 
29%). Båda de senare skillnaderna framkom även i den första undersökningen. Det 
andra av dessa mål, exportinriktningen, kan relateras till den faktiska nivån på ex
porten, redovisad i kapitel 8, vilken var klart högre i de större företagen. 

I kapitel 8 visades även att en jämförelse mellan de två enkäterna indikerar en ökad 
internationalisering i allmänhet. Fler företag var exportörer 1995 jämfört med 1991 
och utländska kunders genomsnittliga andel av företagens totala försäljning var hög
re. Det sannolika i att en sådan förändring till övervägande del var styrd av faktorer 
utanför företaget anfördes också, men angivna målsättningar i företagen skiljer sig i 

41 jämförelse med den första enkäten byttes två formuleringar ut: Oförändrad organisation och högt TB 
ersattes med att försörja ägare och anställda samt stabila leverantörsrelationer. 
5 Inga samband mellan par ur dessa 4 mål kunde identifieras (d.v.s. att ett mål förekom oftare tillsam
mans med ett av de övriga). 
6 Dessa fyra tillhör f.ö. de fem formuleringarna med lägst total andel. 
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riktning mot denna utveckling, vilket gör det möjligt att förändringar även kan ha varit 
avsiktliga. 

Av de fasta målalternativ som skulle bedömas vid båda undersökningarna angavs tre 
expansiva mål relativt sett oftare vid den senare undersökningen (andelarna är då 
korrigerade mot att fler markeringar gjordes i den andra enkäten)7. Dessa tre var i tur 
och ordning "nya marknader", "växande produktionsvolym" och "framgångsrik ex
port"8. Ökade marknadsandelar, liksom produktutveckling, angavs däremot i något 
färre företag i den senare undersökningen. Även en närmare granskning ger ett visst 
stöd för sambandet mellan marknads- och exportmål och ökad utlandsförsäljning 
(utan att säga något om riktningen på ett eventuella orsakssamband). Av de företag, 
ingående i den andra undersökningen, som hade ökat utlandsförsäljningen sedan 
1993 angav ca 2 av 3 att framgångsrik export var ett viktigt mål (65% av de som ha
de ökat försäljningen till EU-marknader och 63% av företag med ökad export till and
ra länder; dessa grupper överlappar varandra). Även växande produktionsvolym var 
ett vanligare mål bland företag med ökad utlandsförsäljning (54% resp. 55%), medan 
nya marknader inte angavs i större utsträckning än bland övriga företag. 

Den indikerade ökningen av utlandsförsäljning mellan 1991 och 1995 gällde särskilt i 
mindre nordliga orter, vilket överensstämmer väl med skillnader i målangivelser mel
lan de olika ortkategorierna. I nära två tredjedelar av företagen i de mindre nordliga 
orterna angavs nya marknader som mål 1995/96, följt av en knapp majoritet av fö
retagen i de större nordliga orterna medan endast vart tredje företag i södra Sverige, 
med mycket små skillnader mellan små och stora orter, hade detta mål. Det andra 
mer geografiskt betonande expansionsmålet, framgångsrik export, skilde sig på ett 
liknande sätt mellan orterna. Det angavs av 59% (av 22 företag) i små nordliga orter 
och 34% (av 76 företag) i stora sydliga orter. De två övriga expansionsrelaterade 
målen, produktionsvolym och marknadsandelar, varierade däremot inte på detta sätt 
mellan olika lokaliseringar. 

Även vid en jämförelse mellan företagens typ av produktion och de verksamhetsmål 
som angavs framgår vissa relativt stora skillnader. Standardvaruproducenter, med 
detta menat företag som till mer än tre fjärdedelar var inriktade mot produktion av 
egna standardvaror, var i båda undersökningarna i betydligt högre grad än övriga 
företag inriktade mot nya marknader, export och produktutveckling9. Dessutom, och i 
linje med denna bild av standardvaruproducenter, angavs volymmålet, i jämförelse 
med övriga företag, oftare i den första undersökningen och ökade marknadsandelar 
oftare i den andra. I båda undersökningarna var flexibilitet ett mindre vanligt mål i 
denna verksamhetskategori. 

I den kategori företag som huvudsakligen var inriktade mot kundanpassade produk
ter angavs inget mål i båda undersökningarna markant oftare än i andra företag. En 
målformulering, ökad produktionsvolym, angavs däremot mindre ofta än i övriga 

71 den första undersökningen fanns en restri ktion på maximalt 4 mål per företa g. På grund a v att re
striktionerna inte hölls av alla angavs i den senare enkäten inget maximalt antal. Detta bidrog sannolikt 
till att andelarna genomgående blev högre (och eventuellt att fler 'andra rangens mål' kom att anges. 
8 Dessa mål angavs av 77%, 58% respektive 45% fler företag i den andra undersökningen, medan det 
totalt gjordes 35% fler målmarkeringar. 
9 Jämförelserna gjordes i första hand mellan företag med >3/4 av verksamheten i någon av de 3 kate
gorierna eller mellan sådana företag och företag med <1/10 av verksamheten i samma kategori (i6; I4). 
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verksamhetskategorier. I företag som till överväldigande del (mer än 3/4 av omsätt
ningen) klassificerade sin verksamhet som legotillverkning eller underleveranser var 
det vanligare att ange stabila kundrelationer som ett viktigt mål för verksamheten. 
Tre formuleringar förekom betydligt mindre ofta: Geografisk utbredning av försälj
ningen, framgångsrik export och produktutveckling. Skillnaderna gentemot standard
varuproducenter var särskilt stora - med avseende på fem målformuleringar i den 
andra undersökningen. Exportmålet angavs i 59% av företagen med mer än 3/4 
standardvaruproduktion men endast av 9% av företagen med motsvarande inriktning 
mot underleveranser. Motsvarande andelar för produktutvecklingsmålet var 69% re
spektive 14%, för marknadsandelar 66%/35%, nya marknader 59%/28% och flexibi
litet 38%/65%. 

Strategier och faktorer för konkurrenskraft. 
I relation till föregående avsnitt presenteras här uppgifter som i högre grad har varit 
ämnade att fånga medel och förmågor än avsikter. Det var en sådan smal strategi
betydelse som avsågs med en inledande fråga i den andra undersökningen, på vil
ken 59% svarade att företaget hade "en övergripande strategi, ett sätt att uppnå [era] 
mål" (Il3b). Av dessa lämnade något fler än tre av fyra en strategibeskrivande for
mulering. Vid en kategorisering av dessa förekom kund-, produkt- respektive kvali-
tetsrelaterade formuleringar flest gånger, i ungefär en fjärdedel av fallen vardera (14-
15 gånger). Utöver kund- och produktformuleringarna förekom andra marknadsrela-
terade formuleringar i 11 fall. Direkt kostnads- eller prisrelaterade strategier nämndes 
i fem företag. 

Strategiformuleringarna var mycket varierade och många beskriver snarare mål än 
medel. Av de ca 70 formuleringar som gavs gällde dessutom fler än var tionde en
dast planering, budgetering eller ekonomisk uppföljning. Många strategier var dock 
välformulerade policydeklarationer som i en traditionell teoretisk mening innehöll 
strategiska termer (beskrivande medel för måls uppfyllande, resurs- och kompe
tensfaktorer o.likn.). Följande är exempel på de något mer innehållsrika och/eller 
välformulerade strategierna: 

Att inom virkeshantering bli ledande i Europa. 
Att genom produktutveckling erbjuda optimal lösning för att öka kunds produkti
vitet. 
Arbeta med självständiga och motiverade människor i nätverk. 
Intensiva kundkontakter, hög jämn kvalitet, lönsamhet i vaije affär. 
Att uppnå för branschen högsta möjliga produktivitet. 

Det har redan indikerats att kvalitet var ett av de begrepp som förekom allra mest 
frekvent både i svar på öppna frågor och som val av fasta svarsalternativ. Kvalitet 
angavs även, i båda undersökningarna, flest gånger som svar på en öppen fråga om 
vad som var viktigast för verksamhetens konkurrenskraft (iii2; V2). Därefter följde pris 
och närliggande faktorer som effektivitet, produktivitet och kostnader. De andelar 
som angav kvalitet eller kostnadsaspekter var emellertid betydligt lägre i den senare 
enkäten, vilket visas i tabell 11-1. Av andra betydande konkurrenskraftsfaktorer som 
angavs kan ytterligare två stora grupper konstrueras; dels leveranssäkerhet och så
dant som avstånd och transportkostnader, dels andra faktorer som uttrycker överfö
ringsaspekter, kundrelationer, kundanpassning och service. Faktorer i den senare av 
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dessa grupper, den fjärde i tabellen nedan, angavs av en större andel i den andra 
enkätundersökningen. 

Tabell 11-1: Angivna faktorer för konkurrenskraft, båda undersökningarna. 

AVGÖRANDE FÖR KONKURRENSKRAFT 1991/92 
andel, % 

1995/96 
andel, % 

kvalitet 64 38 
kostnadsrelaterade faktorer 

inkl. pris, låga kostnader, effektivitet, produktivitet 
51 36 

leveranssäkerhet, leveranstid, 
inkl. kommunikationer, transportkostnader, avstånd 

34 29 

kund- relationer/anpassning, service 19 26 
produkt, funktion, sortiment, design 17 17 
kompetens, personal, kunnande 12 17 
flexibilitet 9 11 
(produkt-)utveckling 4 8 
marknads- föring/kanaler/täckning 6 6 
teknologi, utrustning 4 3 
Antal företag 138st 121st 

För att på ytterligare ett sätt fånga upp vad som låg bakom den strategiska situation 
eller den position där företaget befann sig gavs även 16 fasta svarsalternativ som 
skulle tillskrivas en betydelse (II4). De faktorer som valdes skulle både bidra till en 
relativ styrkeposition och i någon utsträckning kunna hanteras i företag. Det senare 
innebär att vissa faktorer som är helt avgörande för ett företags konkurrenssituation 
inte togs med; exempelvis kostnadsläge, efterfrågan eller tillgång på produktions
faktorer. En avsikt var att med alternativen undersöka tilltron till egna förmågor i fö
retagen respektive till externa resurser. Bl.a. kan detta påverka hur företaget nås av 
(information om) förändringar och hur svarsåtgärder ser ut. 

Det är visserligen vanskligt med kategoriseringar av formuleringar som kan ha olika 
betydelser i olika företag. Exempelvis finns ofta alternativet att lösa en och samma 
uppgift med interna eller externa resurser. Sex faktorer valdes emellertid för att indi
kera egna förmågor, markerade med "ef' under kategori i tabellen nedan, medan 
fyra externt relaterade faktorer markeras med "exr". Andra förhållanden som skulle 
belysas via de olika alternativen var produkternas respektive kostnadernas betydelse 
("p" resp. "k" i tabellen). Detta refererar till resonemangen om konkurrensfördelar i 
föregående kapitel, men i jämförelse med kostnader är differentiering betydligt mer 
svårfångat då det i princip kan innebära ett annorlunda värde i vilket avseende som 
helst. Exempel kan vara tjänsteinslaget (kunskapsöverföring eller service och upp
följning), via marknadsföringen, i specialkompetens eller genom produktegenskaper
na. En hög värdering av dessa faktorer behöver dock inte tyda på differentiering, och 
de kan heller inte läggas ihop till en kategori då en differentieringsstrategi kan grun
das på en enda faktor. Vad som däremot avses kunna betraktas som möjlig indikator 
på differentiering i tabellen är överförings- eller kundanpassningsfaktorer ("ö"). I ta-
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bellen anges den betydelse som tillskrevs respektive faktor (andelar av företagen i 
procent). Faktorerna är rangordnade efter andelen "stor betydelse"10. 

Tabell 11-2: Strategiska framgångsfaktorer; 

Strategisk Angiven betydelse (%) antal 
faktor kategori ingen VISS stor svar 
Erfarenhet ef 0 14 86 197 
Leveranssäkerhet ö 1 23 76 197 
Flexibilitet ef/ö 2 24 74 196 
Specialkompetens ef 2 29 69 194 
Kostnadseffektivitet ef/k 2 43 55 193 
Produktegenskaper P 10 36 54 187 
Service och uppföljning ö 6 43 50 189 
Kunskapsöverföring till kunden ö 16 53 31 190 
Marknadsföring ef 17 52 31 187 
Analys och planering ef 8 66 26 187 
Låg distributionskostnad k 31 50 19 185 
Produktens låga pris p/ k 27 55 17 184 
Samarbete med andra företag exr 22 68 10 189 
Råd och idéer utifrån exr 26 67 7 186 
Finansiellt stöd och bidrag exr 51 41 8 186 
Konsulter, externa tjänster exr 59 40 2 186 

Skillnaden i värdering av de olika faktorerna är som synes mycket stor, och en första 
iakttagelse kan vara att den egna erfarenheten ges stor betydelse i de flesta företag 
medan de externa resurstillskotten av olika slag inte värderas högt av särskilt 
många11. I övrigt visar tabellen bl.a. att distributionskostnaden och produktens pris 
inte var avgörande för mer än ungefär vart femte företag vardera. Värderingen av 
den förra, tillsammans med den stora betydelsen för leveranssäkerhet, kan relateras 
till att avstånd och transportkostnader sågs som det största hindret för konkurrens
kraft i utlandet (se avsnitt 8C). Av överföringsaspekterna gavs de två som möjligen 
kan tolkas som 'hårdare' och relaterade till tid och produktion (leveranssäkerhet och 
flexibilitet) stor betydelse av betydligt fler företag än de möjligen mer relations- och 
tjänsterelaterade (service/uppföljning och kunskapsöverföring). 

En jämförelse mellan företag med olika geografisk inriktning indikerar att vissa av de 
faktorer som redovisas i tabellen är viktigare på avlägsna marknader medan andra 
värderas högre av närmarknadsinriktade företag. Fler faktorer tycks vara av det förra 
slaget och skillnaden i värdering mellan exportinriktade och närmarknadsinriktade 
företag var särskilt stor för analys och planering och produktegenskaper. Analys och 
planering angavs ha stor betydelse i 43% och produktegenskaper i 75% av de före
tag som avsatte minst hälften av produktionen till utländska kunder. Dessa andelar 
är således klart högre än andelarna för samtliga företag, angivna i tabellen ovan, 

10 Utgående från urvalsgrunderna ingår således tre av formuleringarna i vardera två av de tänkta kate
gorierna. 
11 Även andra studie r har funnit likn ande resultat; se bl.a. Christensen 1990, s7. En un dersökning av 
European Network for SME Research gav att benägenheten att anlita externa rådgivare minskade med 
minskad företagsstorlek (ENSR 199 7, s119). Det lägre anta let svar (se tabe llen) kan f.ö. indik era en 
ännu lägre värdering. 
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vilka i sin tur är högre än motsvarande andelar för företag med minst halva försälj
ningen till regionen: 17% respektive 36%12. Andra faktorer som värderades högre i 
mer internationella företag och lägre i företag med huvudsakligen regional försäljning 
var kunskapsöverföring till kunden, låg distributionskostnad, marknadsföring, service 
och uppföljning samt kostnadseffektivitet. Skillnaderna var dock mindre för dessa 
faktorer. Produktens pris värderades också klart lägre i de mest regionalt inriktade 
företagen, endast 7% "stor betydelse" (men ej högre än genomsnittet i de mer inter
nationella företagen). En hög värdering föreföll endast samvariera med den regionala 
försäljningens omfattning när det gällde samarbete med andra företag och leverans
säkerhet. 

När man talar om fruktbart samarbete och (mikro-)ekonomisk dynamik anförs ibland 
särskilda regioner eller orter som exempel på detta. Bl.a. talas det om Gnosjöanda, 
och förhållandena i Skellefteå i Västerbotten har beskrivits som något av en motsva
righet till det småländska industriklimatet. Detta kan finna stöd i undersökningsmate
rialet då företagen i Småland (Tingsryd, Alvesta och Växjö) och Västerbotten (Skel
lefteå och Lycksele) avvek från de övriga när det gäller den betydelse som tillmättes 
samarbete med andra företag samt råd och idéer utifrån. Särskilt markant är skillna
den mellan Skellefteå och övriga landet (exkl. Småland). Andelarna är dock fortfa
rande små jämförda med övriga strategiska faktorer. Nedan anges värden för dessa 
två faktorer separat för företagen i Västerbotten och Småland. 

Tabell 11-3: Externa resursers betydelse i olika regioner (andel företag). 

Angiven "stor betydelse" (%) 
Region idéer utifrån samarbete 
Västerbotten 23 18 
Småland 17 11 
Övriga landet 2 7 

Ett angränsande förhållande värt att undersöka kan vara huruvida attityden till stöd 
och bidrag skiljer sig mellan olika lokaliseringar. Några tydliga skillnader i detta avse
ende kunde dock inte iakttagas. Att faktorer som är avgörande för företags konkur
renskraft kan skilja sig mellan lokaliseringar bör dock vara fallet. En sådan faktor är 
avstånd (tillsammans med efterfrågans storlek; en större efterfrågan inom ett område 
kan minska betydelsen av avståndet till andra områden/kunder). I kapitel 8 visades 
att konkurrenskraften i flertalet företag upplevdes som avtagande med avståndet till 
marknaden. Detta kan både bero på hinder mot verksamhet på andras 'hemmaplan' 
och faktiska fördelar för verksamheten i närområdet. 

Därför undersöktes även det senare, huruvida man i respektive företag ansåg att det 
fanns något som särskilt gav företaget konkurrenskraft på dess regionala marknad 
(V4), och 57% (81 av 143) angav att så var fallet. Något mer än vart annat svar, 42 
st., kan relateras till geografiskt avstånd. I många fall nämndes konkret verksamhe
tens fysiska placering eller avståndet till marknaden. Andra exempel är betydelsen 
av låga frakt- och resekostnader, snabba leveranser och närhet till service. Personli

12 Uppgifterna baseras på 47 resp. 49 'internationella' och 59 resp. 56 'regionala' företag. 
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ga relationer, rykte o.likn. angavs i 23 företag medan produktionsrelaterade faktorer 
angavs i 12 (rätt funktioner eller utrustning, flexibilitet o.likn.) 

Mål, strategier och konkurrensfördelar: En sammanfattande bedömning. 
Med hänvisning till teoretiska resonemang om rationellt beslutsfattande, och om 
strategi som något som avser det medvetna och förnuftsstyrd a uppnåendet av ett 
företags mål, indikerar enkätuppgifterna att den rationella mallen åtminstone inte är 
fullt tillämpbar på alla företag. Att endast var fjärde företagsrepresentant nedteckna
de något av företagets övergripande mål, och att 41% inte sade sig ha någon över
gripande strategi, skulle kunna tas som intäkt för att mål och strategier i många fö
retag inte är någonting entydigt, tydligt eller ens medvetet13. En stor andel av mål
formuleringarna uttryckte dessutom snarare medel än mål medan många strategi
formuleringar istället i första hand innehöll mål eller sådant som utgående från områ
dets teori knappast kan sägas utgöra en strategi. 

Med avseende på den överlappande användningen av mål och medel kan det in
vändas att en formulering som "att inom virkeshantering bli ledande i Europa" kan 
beskriva medel för ett mål på en högre nivå, som lönsamhet eller personlig tillfreds
ställelse. De avlämnade formuleringarna avspeglar heller inte nödvändigtvis det 
strategiska tänkandet eller medvetenheten i en organisation. En medvetenhet om 
såväl avsikter som konkurrensfördelar bör dock vara av betydelse när omgivnings
förhållanden förändras, i detta fall genom den inre marknaden, särskilt om andra än 
reaktiva bemötanden ska vara möjliga. 

Strategiska bemötanden kan således antas vara beroende av förmågor och kompe
tenser - och av medvetenheten om dessa - men även integrationseffekter varierar 
sannolikt med innehållet i företags strategier. Några för detta innehåll centrala be
grepp eller dimensioner framträdde genom svaren på de olika mål- och strategifrå
gorna. Tolkningar och kategoriseringar kan visserligen leda till olika resultat, men 
med visst stöd från teorin kan produkter och marknader, kvalitet, kunder, kundrela
tioner, distributionsrelaterade faktorer samt kostnader sägas tillhöra de mer framträ
dande begreppen. På en öppen fråga angavs i flest företag kvalitet och kostnadsas
pekter som viktigast för verksamhetens konkurrenskraft, men andelarna var betydligt 
lägre i den andra enkätundersökningen. En närliggande förklaring till detta kan vara 
att behovet av hög kvalitet och lågt pris hade minskat något på grund av att efterfrå
gan var starkare vid tiden kring den senare undersökningen. 

Andra konkurrenskraftsfaktorer som angavs gällde i stor utsträckning överförings-
och relationsaspekter gentemot marknader och kunder. I än högre grad gällde detta 
de faktorer som ansågs vara avgörande för konkurrenskraft på den regionala mark
naden. Dessa hade i flertalet fall med geografisk eller personlig närhet att göra och 
kan därmed relateras till de svårigheter som förknippades med affärsverksamhet i 
olika länder (redovisade i avsnitt 8C), där bl.a. avstånd och svårigheten att upprätt
hålla kundkontakter framstod som avgörande för många företag. 

Även bland 16 i förväg fastställda formuleringar (strategiska framgångsfaktorer) till
mättes de faktorer som var tänkta att representera överföring, särskilt leveranssä

13 Frågan om mål var f.ö. enkä tens första öppna fråga på den fö rsta sidan. M.a.p. strategier kan man 
spekulera i att sådana i vissa fall anges p.g.a. att ett nekande kan uttryck a vilsenhet och bristand e 
eftertanke. 
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kerhet och flexibilitet, relativt stor betydelse. Att småföretagare ofta ses som några 
som helst reder sig själva kan bl.a. finna stöd i att två av de högst värderade fram
gångsfaktorerna var erfarenhet och specialkompetens samt att de fyra formuleringar 
som beskrev olika typer av resurstillskott utifrån värderades lägst. Det senare kan 
tyckas anmärkningsvärt, inte minst i detta sammanhang, då EU många gånger be
traktas som en bidragskälla och då unionens småföretagspolitik i huvudsak sker ge
nom information, satsningar på företagssamarbeten och bidrag av olika slag14. Ett 
sätt att tolka resultaten är att traditionella stödinsatser riktas mot det minst viktiga i 
företagen och följaktligen inte kan vara särskilt effektiva. En annan aspekt som bely
ses av resultaten är företaget som enskild enhet kontra bilder av företaget som en 
del i ett system av något slag15. De redovisade uppgifterna kan då tolkas som att an
passning till kunden tycks vara väsentlig men att förmågan i huvudsak kommer in
ifrån och att samarbete och annan extern resurstillförsel är av mindre vikt. 

Skillnader i angivna framgångsfaktorer mellan företag med olika geografisk inriktning 
stöder tolkningen att agerande på internationella marknader ställer större krav på 
företagen. Utgående från angivna svar gäller detta särskilt analys och planering samt 
produktegenskaper. Eftersom verksamhet på avlägsna marknader som dessutom 
skiljer sig från hemmamarknaden bör ställa högre krav på bl.a. låg distributionskost
nad, marknadsföring och kostnadseffektivitet kan även några av de övriga skillna
derna i bedömning mellan internationella och närmarknadsinriktade företag tyckas 
väntade. Det gäller även den större vikten vid samarbete med andra företag och le
veranssäkerhet i de mer regionala företagen, men inte att betydelsen av service och 
uppföljning skulle vara större för de mer exportinriktade företagen. En alternativ tolk
ning av det senare är att en godtagbar nivå på service och uppföljning är svårare att 
uppnå på avstånd. Detta kan ställa större krav på företaget även om kraven i sig inte 
nödvändigtvis är högre än på hemmamarknaden. 

Några av de förväntade huvudkonsekvenserna från integration (förenklat marknads
tillträde, ökad handel, ökad efterfrågan o.s.v.) föranledde en begreppsindelning a 
priori mellan en inriktning mot expansion respektive stabilitet i företagen. Exempelvis 
skulle målsättningar som inbegriper export eller nya marknader kunna innebära att 
företag var snarare att materialisera integrationsrelaterade marknadsmöjligheter16. 
Minst ett av dessa två mål (som fasta alternativ; se fig. 11-1), angavs i 54% av före
tagen. Den andel som angav framgångsrik export som mål (40%) kan relateras till 
andelen företag med utlandsförsäljning (72%) och kan då indikera att många expor
törer inte i första hand prioriterar utlandsförsäljningen. Exportmålet angavs i betydligt 
fler av de större företagen och, tillsammans med nya marknader och produktutveck
ling, i högre grad i standardvaruproducerande företag, särskilt i jämförelse med un
derleverantörer. 

När det gäller olika lokaliseringar angavs båda de marknadsexpansiva målen i större 
utsträckning i nordliga mindre orter, vilket kan relateras till närmarknadernas relativa 

14 Se bl.a. KO M(95) 362 slutl ig, KOM(96) 98 slutlig, COM(96) 329 f inal och Europeiska kommissionen 
1998(b). 
15 Olika exempel ges av Johanson och Mattsson 1992, Gilbert & Strebel 1991 och Monsted 1991. 
16 Det kan visserligen också vara så att dessa företag skulle ha eftersträvat och åstadkommit en inter
nationalisering ändå medan företag utan denna typ av mål kan påverkas till en ändrad inriktning. 
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litenhet för dessa företag. En sådan tolkning kan finna stöd i att någon motsvarande 
skillnad inte uppträdde förde övriga expansionsmålen. 

Skillnaden mellan andelen företag med exportmål och andelen exportörer kan delvis 
relateras till den exportökning mellan de två undersökningstillfällena som indikerades 
genom uppgifter redovisade i kapitel 8. Denna ökning var sannolikt, genom valuta-
kursförändringar, till stor del av 'dragande' typ (jmf "pull", kapitel 5), men relativt sett 
fler i den senare undersökningen angav "nya marknader1' och "framgångsrik export" 
som mål, och det senare av dessa angavs betydligt oftare i företag som hade ökat 
sin utlandsförsäljning. Detta skulle kunna innebära att en ökad inriktning mot ut
landsförsäljning har varit medveten, men ett orsakssamband kan sannolikt även fö
religga åt de andra hållet; exempelvis kan ökade möjligheter till utlandsförsäljning 
genom ändrade växelkursförhållanden eller inre marknadsrelaterade förenklingar 
initiera ett strategiskt omtänkande i företag. En än mindre rationell ordning är också 
tänkbar; att exporten ökar genom tillfälligheter och att ett företags strategi därmed de 
facto förändras (en höjd export ökar sannolikheten att man svarar att framgångsrik 
export är ett mål för företaget). 

De övriga två expansionsmål som skulle bedömas är intressanta bl.a. då de gäller 
växt, en avsikt eller nödvändighet som ingår i eller ligger bakom en mängd teorier 
och modeller i företagsekonomins mittfåra. Större marknadsandelar och växande 
produktionsvolym kan även vara relaterade till kostnadsstrategier. Den teoretiska 
centraliteten ges ett visst stöd av att minst ett av dessa mål angavs som viktigt i 66% 
av företagen. Nya ägare är något som kan bli aktuellt vid växt, och i relativt få av de 
mindre företagen var ett bibehållet ägarförhållande en målsättning. Växtinriktade mål 
var f.ö. lika vanliga oavsett om ett bibehållet ägarförhållande ansågs vara väsentligt 
eller ej. 

C. KOMPLETTERANDE VERKSAMHETSVARIABLER. 
Verksamhetsinriktning. 
Uppgifter redovisade i kapitel 4 (tabell 4-10) visade att flertalet företag, såväl 1991/92 
som 1995/96, hade en relativt klar inriktning mot en av de tre kategorierna standard
produkter, kundanpassade produkter eller underleveranser/legotillverkning. Klart 
vanligast var en koncentration mot underleveranser eller legotillverkning, och ande
len företag som endast hade sådan verksamhet var dessutom högre vid den andra 
enkätundersökningen. Då, 1995/96, var emellertid också en större andel av företa
gen helt utan underleveranser och legotillverkning, men då detta även gällde de öv
riga två kategorierna kan det avspegla en högre grad av specialisering i företagen 
(d.v.s. att marginella verksamhetsdelar avvecklades). 

När de två undersökningarnas genomsnittliga verksamheter betraktas var andelen 
standardvaruproduktion 2,7 procentenheter högre 1995 medan andelen kundanpas-
sad produktion och legotillverkning/underleveranser var 0,7 respektive 1,9 procen
tenheter lägre17. När antalet anställda vid de två undersökningarna jämförs var dess
utom företag med en huvudsaklig inriktning mot standardvaruproduktion lika stora 
(medelvärde) eller större (medianvärde) 1995 medan företag inriktade mot någon av 

17 1995 var den geno msnittliga förde lningen följande : Egna standard produkter 30,8% (s= 36,3), egna 
kundanpassade produkter 33,2% (s=35,7), legotillverkning/underleveranser 36,1% (s=42,1). 
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de övriga två kategorierna var mindre vid den senare undersökningen18. Räknat i 
omsättning är standardvaruproducenternas relativa ökning än mer påtaglig. 

Särskilt när det gäller den förändrade andelen företag med inriktning mot kundan-
passad produktion är en mätning som denna bl.a. behäftad med problemet att vad 
som är "kundanpassning" förändras över tiden. En minskning av denna typ av verk
samhet (som andel företag eller verksamhetsandelar) kan därför ändå ha inneburit 
att inslagen av kundanpassning ökade i många företag. Även om mätningen kan bi
dra med en bedömning av företagens verksamheter relativt vad som finns och krävs 
på marknaden säger den inte hur enskilda verksamheter har utvecklats. Det senare 
belystes dock genom ett annat frågekomplex i den andra undersökningen, där en 
majoritet uppgav att graden av kundanpassning hade ökat jämfört med tre år tidigare 
(VI3)19. Förändringen gällde i större utsträckning standardvaruproducenter och un
derleverantörer än företag med en huvudsaklig inriktning mot egna kundanpassade 
produkter. 

Förändringar i graden av kundanpassning och angivna förändringar inom fyra andra 
områden visas i följande figur. Uppgifterna gäller den andel företag där förändringar 
har ägt rum och säger inte något om storleken på förändringen i respektive företag. 
Av de tre svarsalternativ som gavs redovisas endast förändringar i figuren och ej det 
tredje alternativet, vilket innebar att aspekten ifråga var relativt oförändrad. 

Figur 11-2: Förändringar i verksamheten 93-95 (andel företag, %). 
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Flertalet förändringar gällde således ett tilltagande av respektive egenskap eller för
hållande20. Hela 60% angav en ökad bredd och variation i produktionen (exemplifie
rat med antal produktkategorier). Denna andel var ytterligare något högre bland fö

18 Medeltal anställda för företag med >50% standardvaror var 38,6 1991 (s=33,4) och 38,7 1995 
(s=30,2). Företag med >50% ku ndanpassade prod, hade i genomsnitt 33,4 anställd a 1991 (s=37,3 ) 
och 27,2 1995 (s=27,5 ). Motsvarande tal för den tredje kategorin, underleve rantörer, var 29,2 1991 
(s=24,3) och 24,4 1995 (s=16,7 ). Genomsnitten för samtliga företag var 35,7 (s=41,9) resp. 29,2 
(s=24,9). 
19 Svaren visa r även att kundanpassning inte behöver gälla egna produkter; ökningar var lika vanliga i 
företag utan egna kundanpassade produkter som i företag där detta inslag var stort. 
20 Det kan tänkas att den högra delen av skalan betrak tas som mer positiv i svarssituationen och 
sammankopplas med (positiv) handling, aktivitet, framåtanda etc. 
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retag som huvudsakligen var underleverantörer medan den var lägre bland stan
dardvaruproducenter. I relation till de allmänna strategiska ansatserna som behand
lades i föregående kapitel indikerar en ökning av antalet produktkategorier en rörelse 
från fokusering (d.v.s. det mindre företagets 'normala' hemvist) mot en bredare an
sats. De angivna förändringarna för övriga områden, inte minst att en majoritet av 
företagen hade ökat graden av kundanpassning, indikerar snarare differentiering än 
kostnadsstrategier. 

En ökad bredd och variation kan heller inte anföras som stöd för en tilltagande ho-
mogenisering i företagets omgivning, d.v.s. en huvudsaklig teoretisk aspekt av integ
ration. Ändå var den andel företag där ökad bredd och variation angavs något högre 
bland företag som angav att de hade påverkats av den inre marknaden (VI11). För 
övrigt gällde detta samband samtliga fem förhållanden som skulle bedömas. Bland 
de företag som hade påverkats av den inre marknaden angavs dessutom föränd
ringar i en större andel av de betydligt påverkade företagen i samtliga fem avseen
den. Skillnaden mellan påverkade och icke påverkade (men även mellan betydligt 
och begränsat påverkade) var störst för förändringar med avseende på kundanpass
ning: Inslaget av kundanpassning hade ökat i 47% av icke påverkade företag, i 64% 
av begränsat påverkade företag och 93% av de som angav betydande påverkan. 

Med avseende på fokusering och homogenisering uppvisas således inte resultat 
som direkt överensstämmer med det genom teorin förväntade. En av flera möjliga 
orsaker till detta kan belysas genom att återknyta till indikationerna på en ökad inter
nationalisering. Som det anfördes i föregående kapitel är det rimligt att anta att 
(särskilt) en internationell strategi för mindre företag i första hand bör vara av fokus
typ. Däremot är det närmast definitionsmässigt så att en ökning av antalet markna
der eller kunder minskar fokuseringen. Ett teoretiskt rimligt antagande är därför att 
företag som expanderar geografiskt, allt annat lika, ökar (minskar) verksamhetens 
bredd och variation mer (mindre) än företag med oförändrad verksamhet geografiskt. 

Antagandet finner ett visst stöd när företag som hade ökat exporten sedan 1993 
(VI4) jämförs med företag som inte hade ökat försäljningen på någon geografiskt 
definierad marknad under samma period. I den förra kategorin hade 64% ökat pro
duktionens bredd och variation medan motsvarande andel i den senare kategorin var 
51% - d.v.s. en lägre men ändå mycket stor andel. En annan möjlig orsak bakom 
ökningen av produktionens bredd och variation, som också visar sig i materialet, är 
en ökning av verksamheters omfattning. Av de företag vars omsättning hade mins
kat, varit oförändrad eller ökat med högst 10% under perioden 1993-1995 hade 30% 
ökat produktionens bredd och variation. Där omsättningsökningen var 11-25% var 
motsvarande andel 49% och av de företag som hade vuxit mer än så hade 70% ökat 
verksamhetens bredd och variation21. 

Även när det gäller de övriga fyra verksamhetsaspekterna i figur 11-2 finns vissa 
empiriska samband i förhållande till geografisk och omsättningsmässig expansion. I 
den kategori företag som hade ökat exporten sedan 1993 förekom ökningar vad 
gäller kundanpassning och kunskapsöverföring relativt oftare. Ingen skillnad fram
trädde däremot gentemot övriga företag med avseende på produkternas funktion 

21 Uppgiftern a baseras på 27, 49 res pektive 120 företag. Skillnaderna ökar inte nämnvärt om företag 
med mer än 25% omsättningsökning delas in ytterligare (>50%, >75% etc.). 
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och utformning. Bl.a. som det bör ha framgått tidigare i detta arbete är den fysiska 
överföringen mycket starkt relaterad till inre marknadsåtgärder. En ökning av komp
lexiteten i denna tycks dock vara relaterad till ökningar i försäljningen oavsett vilken 
geografisk marknad det gällde22. Inga skillnader framträdde f.ö. vid en jämförelse 
mellan närmarknadsinriktade och utlandsinriktade företag. 

En förändring i fyra av de fem förhållandena samvarierar även med en ökad omsätt
ning 1993-95. Utöver bredd och variation gäller en av dessa, i likhet med geografisk 
expansion, en ökad grad av kundanpassning. Dessutom samvarierar företags växt 
med en mer avancerad funktion och utformning och en mer komplicerad fysisk 
överföring medan förändringen m.a.p. kunskapsöverföring inte avvek i jämförelse 
med företag med lägre omsättningstillväxt. 

Kundrelationer och exportaffärer. 
Enligt föregående figur hade både kunskapsöverföringen och graden av anpassning 
till kunden ökat i en betydande andel av företagen. Tidigare har det också visats att 
stabila kundrelationer var högt prioriterade i företagen samt att avståndsrelaterade 
faktorer av många ansågs vara betydelsefulla både som förstärkare av den regionala 
konkurrenskraften och som hinder för konkurrenskraft på utlandsmarknader. Även i 
teorin är kundrelationer och avstånd centrala dimensioner och för att vidare belysa 
dess karaktär i företagen skulle i båda enkäterna en typisk kundrelation karakterise
ras i tre dimensioner (ii7; Ill8a). Dimensionerna som valdes antogs vara avståndsre
laterade på så sätt att förutsättningarna för att upprätthålla en relation av en viss ka
raktär antogs vara olika vid geografiskt nära respektive avlägsna marknadsrelationer. 
De tre dimensionerna skulle bedömas efter en skala från 1 till 9, där ett högre värde 
innebar en mer stabil och långsiktig relation, en mer personlig grund respektive en 
högre frekvens. Svaren från den andra enkätundersökningen redovisas i följande 
figur. 

Figur 11-3: Kundrelationerna karakteriserade (1995/96). 
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I samtliga dimensioner var således låga värden (t.v. i figuren) ovanliga, och den di
mension som gav de entydigaste svaren var kundrelationens stabilitet, d.v.s. motsva
rande den tidigare redovisade målformuleringen. I denna dimension var endast var 

22 Sambandet är visserligen svagt för den regionala marknaden men starkt för övriga Sverige. 
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tionde markering 1995/96 lägre än 5, vilket innebar "viss stabilitet"23. Ett antagande 
bakom dimensionerna var att förhållanden till höger i figuren (högre värden) i princip 
bör vara lättare att åstadkomma och upprätthålla på nära avstånd24. En internationa
lisering skulle följaktligen leda till en förändring av relationerna mot lägre värden. En 
jämförelse mellan undersökningarnas internationella och närmarknadsinriktade fö
retag (>3/4 av faktureringen i utlandet respektive i regionen) visar dock relativt små 
skillnader. Ett visst stöd för antagandet ges visserligen av att medianvärdet var en 
enhet högre i alla relationsdimensioner för den senare gruppen 1995/96. Endast re
lationens grund gavs emellertid ett genomsnittligt värde i båda undersökningarna 
som var högre i de mest regionalt inriktade företagen. När uppgifterna från de två 
undersökningarna jämförs (med en genomsnittligt högre grad av internationalisering i 
den senare) indikeras en viss förskjutning mot högre värden för relationernas stabi
litet och den personliga kontaktens betydelse25. 

Något som anknyter till relationens karaktär är en relations inledning, och i detta av
seende undersöktes exportaffärer särskilt. Vad gäller den första exportaffären angav 
22% av exportföretagen 1991/92 att den hade inletts "av en ren tillfällighet" medan 
den för 20% av företagen hade varit "en del i långsiktig planering" (iv3)26. Materialet 
indikerar också ett visst samband mellan tidigare exportstart och lägre inslag av pla
nering; om endast de företag som hade inlett exporten för mer än tio år sedan be
traktas var andelarna 28% (ren tillfällighet) respektive 14% (långsiktig planering). När 
planeringsinslaget bedömdes för den senaste exportaffären med en ny kund var 
motsvarande andelar 14 respektive 23 procent i den första undersökningen (iv11) 
och 8 respektive 27 procent i den andra undersökningen (IX9). 

Vid en direkt bedömning av den kännedom som fanns om den nya exportmarknaden 
vid första respektive senaste tillfälle steg andelen "mycket stor" från 6% till 10% i de 
företag som ingick i den första undersökningen (iv4,11). Skalans andra ändpunkt, 
"mycket begränsad", sjönk samtidigt från 29% till 19%. 1995/96 var det 15% som 
angav en "mycket stor" initial kännedom om den senaste nya exportmarknaden me
dan 10% svarade "mycket begränsad" (IX9). Medvetenheten och kunskapen tycks 
således ha varit större i jämförelse med föregående undersökning. 

Något om resurser och förmågor i företagen. 
Behovet av kunskap om förhållanden på utländska marknader skiljer sig mellan olika 
typer av utlandsengagemang och den nödvändiga kunskapen behöver inte alltid lig
ga i det fokala företaget. Den utsträckning i vilken information insamlas och analyse
ras kan dock vara en kritisk faktor vid internationalisering för mindre företag varför 

231 genomsnitt gavs stabilitet 6,9 (s=1,8), frekvens 6,3 (s=1,67) och grund 5,3 (s=1,54). 
24 Av tänkbara samband mellan de tre dimensionerna var frekvensen i genomsnitt nära en enhet större 
i företag där kundrelationerna huvudsakligen ansågs som personligt grundade. Däremot ges inget stöd 
till att stabilitet skulle be höva innebära att relation en huvudsakligen är baserad på andra grun der än 
affärsmässiga. 
25 Mer än "viss stabilit et" (5) angav 80,2% 1 995/96 mot 71,2% 19 91/92 och mer per sonlig än affä rs
mässig angav 40,9% respektiv e 32,8% (mer affärsmässig än personlig 20,2% respektiv e 22,7%). 
Skillnaden i kundkontakternas frekvens var obetydliga; mer än "vissa löpan de kontakter" gavs 65,2% 
respektive 65,6%. 
26 Antalet år som hade förfluti t sedan dessa första exporta ffärer var, uttryck t som medelvär de 15 år 
(s=14,6). Kvartilerna var 20,10 resp. 7 år. 
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det undersöktes i den andra enkätundersökningen. Bl.a. ställdes frågan huruvida 
information insamlades och analyserades för fem givna områden, däribland efterfrå
gan på hemmamarknaden respektive utländska marknader (V9b). Efterfrågan i Sve
rige angavs i 79% av företagen, därav 36% som angav att det gjordes i "stor ut
sträckning". Motsvarande andelar för utlandsmarknader var 64% respektive 19%27. 
Det område som angavs i störst andel företag gällde produktion och teknologi, 93%, 
följt av konkurrenters priser, produkter o.dyl. med 91%. Även "lagar, regler och stan
darder", områden som är av stor betydelse i integrationssammanhanget, angavs i en 
mycket betydande andel av företagen, 88%, därav 34% som i stor utsträckning han
terade information kring detta. 

Något som anknyter till informationshanteringen är den befintliga administrativa ka
paciteten, vilken, med avseende på de stora institutionella förändringarna och vad de 
för med sig, kan få särskild betydelse i integrationssammanhanget. Denna kapacitet 
bedömdes vara åtminstone tillfredsställande i ca nio av tio företag (i båda undersök
ningarna). I följande tabell redovisas denna bedömning och den bedömning som 
gjordes av kapaciteten eller nivån för fyra andra verksamhetsaspekter (i11b;V10). 
Vad gäller dessa övriga aspekter kan uppgifter om produkter, i relation till den ökade 
konkurrens som kan förväntas genom marknadsintegration, säga något om företa
gets marknadsställning, nivå och sårbarhet Flexibilitet och utvecklingsarbete kan på 
motsvarande sätt relateras till förmågan att bemöta förändringar. Även betydelsen av 
marknadsföringsfunktionen kan öka vid tilltagande konkurrens, vid materialiseringen 
av nya marknadsmöjligheter eller om förändrade förhållanden medför att företaget 
måste omdefiniera sin verksamhet och sina marknader. 

Tabell 11-4: Bedömning av fem verksamhetsaspekter (andelar i %). 

Verksamhetsaspekt 
Ej till 

ställan 
91/92 

fred
de (%) 

95/96 

Ti I If i 
ställan 
91/92 

red
de (%) 

95/96 

Myc 
bra 

91/92 

sket 
(%) 

95/96 
Flexibilitet 6 4 42 43 52 54 
Produkter 15 8 48 51 37 41 
Administrativ kapacitet 11 12 61 60 28 28 
Utvecklingsarbete 34 22 49 62 17 16 
Marknadsföring 37 27 54 59 9 14 

Skillnaderna i bedömning mellan de två undersökningarna är således små på flerta
let poster, men de skillnader som förekommer visar på mer positiva bedömningar 
1995/96 vilket kan tyda på vissa förstärkningar i företagen. Detta gäller bl.a. utveck
lingsarbetet, vilket av 12 procentenheter fler ansågs vara åtminstone tillfredsställan
de. Som det framgår av tabellen bedömdes även marknadsföringsfunktionen och 
produkterna vara tillfredsställande eller mycket bra i en större andel av den senare 
undersökningens företag. 

Bakom en indelning av företag i storlekskategorier ligger bl.a. antaganden om skill
nader i resurser och förmågor. Vissa skillnader i bedömningen av faktorerna i tabel
len ovan skulle därför kunna förväntas och sådana uppträder också. Både 1991/92 
och 1995/96 fanns bland de större företagen (räknat i antalet anställda) en högre 

27 Denna aktivitet samv arierade, som sig bör, med graden av utlandse ngagemang. För företag med 
minst 50% export (41st) var andelarna 98% resp. 51%. 
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andel med en positiv uppfattning om marknadsföringsfunktionen medan de mindre 
företagen gjorde mer positiva bedömningar av sin flexibilitet och administrativa kapa
citet28. Bland de mindre företagen var det dock även en större andel som gjorde en 
negativ bedömning av sin administrativa kapacitet. 

På grund av sådant som skillnader i lagstiftning och administrativa traditioner mellan 
länder kan den administrativa kapaciteten i företag vara en betydelsefull faktor vid 
internationell verksamhet. Samtidigt är integrationsåtgärder avsedda att minska den 
administrativa belastningen på företag vid gränsöverskridande transaktioner och 
verksamhet i andra medlemsstater. När företag med huvudsakligen regional respek
tive internationell inriktning jämförs framträder dock inga tydliga skillnader i bedöm
ningen av den administrativa kapaciteten. Detta gäller även bedömningen av flexibi
litet. 

Lämpliga produkter upplevs ofta som en förutsättning för exportverksamhet. Såväl 
pilotstudien som de två enkätundersökningarna visade ett samband mellan export
försäljning och förekomsten av egna produkter. Sambandet stöds även av uppgifter 
om orsaker bakom förväntade försäljningsökningar redovisade i avsnitt 8B samt av 
uppgifter om strategiska framgångsfaktorer som redovisades tidigare i detta kapitel. 
Även här ges ett sådant stöd då produkter bedömdes vara bättre i de mer internatio
nellt inriktade företagen. I båda undersökningarna hade företag med mycket bra pro
dukter, utvecklingsarbete och marknadsföring en klart högre genomsnittlig export än 
övriga företag29. Skillnaden var emellertid större 1991/92, då företag med en hög 
värdering av någon av dessa tre faktorer också i genomsnitt hade 3-6 fler exportlän
der än övriga företag medan inget sådant samband syns i det senare enkätmateria
let. 

Något som kan relateras till administrativ kapacitet och som i pilotundersökningen 
samvarierade relativt starkt med utlandsverksamhetens omfattning är formell teore
tisk utbildning30. I den andra undersökningen hade 59% av företagen någon person 
på ledande befattning med högskoleexamen eller motsvarande (V8b). Av dessa (85) 
företag var 89,4% exportörer medan endast 60,3% av (58) företag utan personer 
med högskoleexamen exporterade. Andelen företag med högskoleutbildad personal 
ökar visserligen med företagsstorleken31, vilket även exportandelen gör, men bety
dande skillnader i exportandel kvarstår om lika stora företag med respektive utan 
högskoleutbildad personal jämförs. Även när enbart exportörer betraktas kvarstår 
genomsnittliga skillnader i exportandel, antal exportländer samt förekomsten av ex
port till avlägsna länder (utomnordiska, utomeuropeiska). 

Av otaliga andra grunder till kompetenser, många med största sannolikhet minst lika 
betydelsefulla som formell utbildning, undersöktes bl.a. erfarenhet av exportarbete 
och utlandsarbete. 1995 hade 52% av företagen någon person på ledande befatt

28 Marknadsföring bedömdes som "mycket bra" i 22% av företagen med minst 50 anställda och 8% av 
företagen med <20 anställda 1995/96. Motsvarande andelar för flex ibilitet var 43% resp . 58% och för 
adm. kapacitet 22% resp. 30% (uppg. baseras på 23 större och 91 mindre företag). 
29 Företag med "mycket bra" mar knadsföring (27st 1995, 16 st 1991) exporterad e i genomsnitt 35% 
1995 (samtl. 26%) och 42% 1991 (21%). Motsvarande andelar för utvecklingsarbete var 33%/41% (30 
resp. 28 ftg) och för produkter 30%/35% (77 resp. 60 ftg). 
30 Bonnedahl 1991, s28-30. 
31 Det genomsnittliga antalet anställda i den förra gruppen var 32,9 och i den senare 23,5. 
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ning med minst ettårig erfarenhet av exportarbete och 30% personer med erfarenhet 
av utlandsarbete i minst ett halvår (båda dessa förhållanden förhöll sig - naturligtvis -
starkt positivt till exportnivå). Nära lärdomar från andra företag bör också vara beri
kande, och sådan korsbefruktning var mycket vanlig då fyra företag av fem, 79%, 
hade någon person på ledande befattning med minst tvåårig erfarenhet från andra 
företag. Vidare var företagsledaren i flertalet företag allt annat än nybörjare (V7b). 
1995/96 var branscherfarenheten endast i 4 av 151 företag mindre än tre år, och i 
nära 80% av företagen var den mer än tio år; medianvärdet var 20 år med kvartilerna 
15 och 30. Inget samband uppträder mellan internationaliseringsgrad och företagsle
darens branscherfarenhet. 

En faktor som bör ha betydelse för företags möjligheter till utlandsverksamhet, och 
som även uppvisar samband med internationaliseringsgrad, är kunskaper i främ
mande språk (V6b). I 91% av företagen angav man att affärskontakter kunde föras 
på något annat språk än svenska. I samtliga fall gällde det engelska men hälften av 
alla företag hade även kunskap i minst ett annat språk. Tyska behärskades i 47% av 
företagen, franska i 10% och finska i 4%. Inget annat språk angavs av fler än två 
företag (av 152). Språkkunskaper ingick inte i den första enkätundersökningen men 
avvikelserna mellan de som här har redovisats och uppgifter från pilotstudien var 
mycket små. 

Verksamhetsvariabler: En sammanfattande bedömning. 
Uppgifterna om verksamhetsinriktning kan användas för att indikera en specialisering 
mellan de två undersökningarna. Detta gäller framför allt förhållandet att verksamhet 
av var och en av de tre kategorierna förekom i en mindre andel av den andra under
sökningens företag. Tillsammans med uppgifter som pekar på en produktivitetsök
ning (se kap. 4) kan detta relateras till den kärnkompetenstrend som var stark under 
åren ifråga32. 

I den utsträckning uppgifterna är jämförbara är dock skillnaderna mellan undersök
ningarna ej entydiga. I båda undersökningarna var en inriktning mot legotillverk
ning/underleveranser klart vanligast av de tre givna verksamhetskategorierna; i cirka 
vart tredje företag utgjorde detta mer än halva verksamheten. Andelen företag som 
endast hade denna inriktning var större i den senare undersökningen (5,0 procen
tenheter) medan den genomsnittliga andelen underleveranser för samtliga företag 
däremot var nära två procentenheter lägre och underleverantörernas genomsnittliga 
storlek var mindre, såväl i antal anställda som i omsättning. Det senare kan relateras 
till en farhåga förbunden med internationalisering och integration: Att denna typ av 
verksamhet delvis kan försvinna (lokalt) om de stora köparföretagen koncentrerar sin 
produktion och sina lager till färre länder. Som en upplevd integrationseffekt (i de 
företag som ingick i den andra undersökningen) finner detta dock ej stöd i enkätma
terialet; de företag som hade upplevt en ökad konkurrens från andra EU-länder var i 
första hand standardvaruproducenter och i mycket liten utsträckning underleverantö
rer. 

Även när det gäller produktionen av egna standardprodukter kan jämförelser mellan 
de två enkäterna ge upphov till tvetydiga tolkningar. Förutom att en större andel av 
den andra undersökningens företag var helt utan standardprodukter var den andel 

32 Prahalad & Hamel 1997/1990. 

273 



STRATEGIER I ENKÄTFÖRETAGEN 

som endast hade sådan verksamhet lägre33. Den genomsnittliga andelen för samtli
ga företag var däremot klart större 1995/96 och företagen i denna kategori hade 
dessutom ökat sin relativa storlek. De senare av dessa skillnader är i linje med det 
förhållande att export och standardvaruproduktion uppvisade en viss samvariation i 
båda undersökningarna samtidigt som exporten var större 1995 än den var 199134. 
En förändring i andelen standardvaror kan även relateras till homogenisering av pro
dukters utförande som en dominerande aspekt av den inre marknaden - även om 
detta inte behöver innebära standardprodukter. 

De två aspekterna internationalisering och homogenisering är visserligen samver
kande på aggregerad nivå (och kan vara det på enskild verksamhetsnivå), men vid 
tolkning av data från företag kan de likväl vara motverkande. Enkelt uttryckt kan in
ternationalisering kräva en utökning av produktsortimentet och variationen på olika 
produkt- och verksamhetsaspekter, medan homogenisering (integration) möjliggör 
en minskning av desamma. Med avseende på det förra kan förändringarna redovi
sade i figur 11-2, i den utsträckning de gällde företag vars verksamheter hade ex
panderat geografiskt, avse nödvändig anpassning till nya kunder och nya marknader 
(och en rörelse från fokusstrategin). Den ökade bredd och variation som angavs i 
internationaliserade företag kan motsvara fler produkter som ska passa fler markna
der, och den ökade graden av kundanpassning och kunskapsöverföring kan vara att 
hänföra till annorlunda krav på nya marknader35. 

Med avseende på homogenisering ska integrationsåtgärder, allt annat lika, minska 
behovet av ett bredare sortiment och annan typ av anpassning som annars uppstår 
när ett företag bearbetar skilda utlandsmarknader. De uppgifter som gavs om de se
naste årens verksamhetsförändringar kan dock inte anföras som stöd för en tillta
gande homogenisering i företagets omgivning. Om detta ändå skulle vara fallet, vil
ket är fullt möjligt, kan en sådan process döljas av andra processer (innefattande 
teknologiförändringar, konkurrenstryck, efterfrågestyrande faktorer, övrig reglering 
m.m.) som kan verka med eller mot integrationsåtgärderna i detta avseende. Även 
företags växt tycks i hög grad sammanfalla med komplexitetshöjningar i flera verk
samhetsdimensioner. I relation till de resonemang som fördes i kapitel 10 kan angiv
na förändringar, i första hand med avseende på kundanpassning, kunskapsöverfö
ring samt produkternas funktion och utformning, snarare indikera differentiering än 
kostnadsstrategier. De data som föreligger är dock mer lämpade att beskriva strate
gier i termer som komplexitet än differentiering. 

Den av de fem aspekter presenterade i figur 11-2 för vilken den minsta andelen fö
retag redovisade förändringar var komplexitetsgraden på den fysiska överföringen till 
kunden (leveransvillkor, transporter o.dyl.). Nära fyra av fem angav att dessa förhål
landen var oförändrade. Detta kan relateras till det faktum att distributionen under 
senare år har tillhört de mest uppmärksammade aspekterna av modernt - särskilt 

33 Utan std.prod. var 45,3% 1995 och 40,6% 1991. Enbart std.prod. hade 4,5% 1995 och 6% 1991 (se 
kap. 4). 
34 Exempelvi s var 86,5% av företagen med mer än 3/4 standardvaruproduktion exportörer 1995, vilket 
kan jämföras med 57,1% exportörer bland företag med mindre än 1/10 standardvaruproduktion. 
35 En möjlig men 'dold' pro cess är att homogenisering (integration) kan ha påv erkat företag att inleda 
eller utvidga internationell verksamhet som i sin tur har fört med sig eller krävt en anpassning av verk
samheten (mot marknader som har blivit homogenare men inte homogena) vilket kan avläsas som en 
breddad - och mer heterogen - strategi. 
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internationellt - företagande. Inte minst har leveranstider, lagerhållning och underle
verantörssamarbeten berörts. 

Med tanke på att transportkostnader och avstånd upplevdes som ett betydande kon
kurrenshinder i flest företag (se avsnitt 8C) samt att distributionsaspekter tillhörde de 
oftast förekommande som upplevda konsekvenser av den inre marknaden (avsnitt 
8B) kan den relativt begränsade andelen företag som angav förändringar i distribu-
tionskomplexiten tolkas som att integrationen hade haft en relativt liten konkret bety
delse för företagens verksamhetsinriktning (- eller som att avskaffandet av gränshin
der m.m. har varit lyckat). Visserligen angavs komplexitetsökningar i jämförelsevis 
fler av de företag som hade varit med om försäljningsökningar på någon geografiskt 
definierad marknad, men detta gällde oavsett vilken av de fyra givna marknaderna 
ökningen gällde36. Frånvaron av starka indikationer på integrationseffekter i detta 
avseende kan också relateras till uppgifter redovisade i avsnitt 8B, om att cirka var 
tredje exportör hade upplevt förändringar i utlandsaffärerna sedan Sveriges inträde i 
den inre marknaden, där flertalet kommentarer gällde ökade eller minskade problem 
i samband med gränspassager. 

Den fysiska distributionen är en av flera aspekter i överföringen mellan producent 
och köpare, en dimension som här betraktas som central för behandlingen av 
(eventuella) integrationseffekter. Andra överföringsaspekter som undersökningarna 
ämnade fånga gällde kundrelationens karaktär, och personliga, stabila och högfre-
kventa relationer antogs vara lättare att upprätthålla på nära avstånd. Följaktligen 
skulle det med internationalisering och integration krävas mer av företagen för att 
kunna upprätthålla sådana relationer37. Ett eventuellt stöd för detta genom uppgifter 
från de två undersökningarna är dock svagt. Ett annat sätt att se på kundrelationerna 
är som underlag för konkurrensfördelar, där nära relationer kan utgöra konkurrens
hinder mot potentiella konkurrenter. En sådan tolkning stöds av den stora vikt som 
har lagts vid stabilitet och harmoniserar med uppgifter om konkurrensfördelar, inte 
minst regionala sådana, vilka redovisades i avsnitt 11B. 

I de närmast föregående kapitlen visades att normativa resonemang om konkur
rensfördelar är relaterade till handlingsutrymme och medvetenhet i strategisamman
hanget. Bl.a. frågan huruvida strategin är avsiktlig, och eventuellt även planerad, el
ler ej visades vara central i många strategidiskussioner38. Ovan behandlades en re-
lationsrelaterad aspekt av detta, avseende den initiala kunskapen och planeringsin
slaget i exportaffärer. Endast en minoritet ansåg att affären hade ingått i en långsik
tig plan eller att stor initial kännedom om marknaden ifråga hade funnits, och en slut
sats från enkätsvaren är då att flertalet affärer inte tycks inledas i enlighet med stra
tegiböckernas råd. Skillnaden härvidlag mellan första och senaste exportaffär tycktes 
heller inte vara särskilt stor, även om en svagt ökad medvetande- och planerings

36 Här kan resonema ng föras som är ana loga med de som ovan gällde int ernationalisering och dess 
principiella följder för en strategis bredd. Distributionens komplexitet kan m.a.o. förväntas öka - ceteris 
paribus - då marknadsengagemanget breddas. 
37 Bland and ra inverkande faktorer av betydelse är informationsteknologins underlättande av täta kon
takter och konkurrensens sannolika verkan på relationers tidsutsträckning. 
38 Att strateg isubjektet själv ska bedöma huruvida detta är fallet är sannolikt ensamt ingen optimal väg 
till kunskap men sådana svar bör heller ej va ra ovidkommande. Ett rimligt an tagande kan då vara att 
det medvetna momentet hellre över- än underskattas (medvetet och övervägt agerande har en positiv 
innebörd i vårt samhälle). 
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grad mellan de två tidpunkterna indikerades. Den blygsamma skillnaden kan dock 
eventuellt förklaras av att företagaren när han eller hon svarar på frågan 'bör ha lärt 
sig något'. Att företagen i den andra undersökningen angav en högre grad av med
vetenhet kan ställas i relation till (den då visserligen tre år gamla) kronförsvagningen 
vilken innebar ett kraftigt yttre stimuli till export. 

Marknadsinformation och planering inför nya affärer har att göra med administrativ 
kapacitet, vilken kan antas vara en svag punkt i mindre företag, men som bedömdes 
vara åtminstone tillfredsställande i nio företag av tio. Inga tydliga storleksrelaterade 
skillnader framkom heller och även en relaterad fråga av särskilt intresse i integra
tionssammanhanget, informationshanteringen kring lagar, regler och standarder, gav 
indikationer på en relativt hög kapacitet. Med avseende på de problem av administ
rativ typ som företag - inte minst mindre sådana - kan möta vid internationell verk
samhet framkom heller inga tydliga skillnader i kapacitet mellan företag med olika 
geografisk inriktning. 

Flexibilitet och produkter var emellertid de verksamhetsaspekter som gavs den hög
sta värderingen, vilket ger en viss överensstämmelse med bedömningen av faktorer 
för konkurrenskraft (se avsnitt 11 B). Relativt sett fler ansåg sig bra inom de områden 
som också i en större andel av företagen ansågs vara viktiga. I förhållande till de två 
kanske mest centrala kategoriseringsgrunderna för detta arbete, företags storlek och 
geografiska inriktning, visades tydliga samband i den senare dimensionen men ej i 
den förra. De mer internationellt inriktade företagen gjorde mer positiva bedömningar 
av produkter, utvecklingsarbete och marknadsföring, vilket kan betyda att större krav 
ställs för internationell verksamhet. Att skillnaderna i förhållande till övriga företag var 
betydligt större i den första undersökningen kan användas som stöd för tolkningen 
att den exportökning som noteras vid en jämförelse mellan enkäterna i huvudsak var 
styrd av yttre faktorer och då inte minst valutakursförändringen. 

Inget samband mellan storlek och kapacitet framträdde således39. Något anmärk
ningsvärt kan det tyckas att inte heller tillgången till högskoleutbildad personal sam
varierade tydligt med uppskattad administrativ kapacitet. Andelen företag med hög
skoleutbildad personal ökade däremot både med företagsstorleken och internationa
liseringsgraden. Dessa samband kan dock vara av olika slag; bl.a. är det sannolikt 
att företag i internationalisering och/eller expansion tenderar att anställa personer 
med högre teoretisk utbildning. 

39 Detta arbet e bygger ändå i viss mån på antagandet om storleksrelaterade skillnader mellan företag. 
Betydelsen anses i första hand gälla begreppsanvändning och empiriskt urval och i andra hand teo ri
användning och ana lys/slutsatser. Mellan vilk a storleksgrupper storleksre laterade skillnader bör vara 
tydliga (exempelvis inom det undersökta interval let 10-199 anställd a?) är emellertid en alltför exakt 
fråga för denna avhandling - inte minst p.g.a. att verksamhetsrelaterade skillnader inte undersöks i för 
ett sådant syfte tillräcklig utsträckning. 
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UTVECKLING OCH ANALYS 

Kapitel 12. En modell för företagsstrategisk analys av den inre marknaden. 

I kapitlet presenteras en modell där effekter från ekonomisk integration kategoriseras 
och uttrycks i företagsstrategisk terminologi. Modellen bygger till stor del på teoretis
ka utgångspunkter från kapitel 7 och 10 och avsikten är att den, utöver att beskriva 
huvudsakliga företagsstrategiska integrationseffekter, ska kunna användas i enskilda 
företagsstrategiska analyser. 

Kapitel 13. Empiriska illustrationer i analysmodellen. 

Enkätuppgifter från företagen appliceras här på den analysmodell som presentera
des i föregående kapitel. Syftet är att illustrera hur modellens begrepp och dimensio
ner kan operationaliseras samt att, i modelltermer, se om några mönster i enkätma
terialet kan uttolkas. På grund av begränsningar som behandlas innebär presenta
tionen endast delvis en test av modellen och en exemplifiering av dess användning. 

Kapitel 14. Företagsstrategiska implikationer, tänkbara modifieringar 
av analysmodellen samt avslutande resonemang. 

Denna avslutning innehåller tre delar: I den första, en teoretisk fortsättning på kapitel 
12, behandlas strategiska implikationer för verksamheter som i modelltermer tillhör 
de högpåverkade. Därefter föreslås vissa modifieringar av modellen, både med stöd 
av alternativa teoretiska antaganden och med stöd av empiriska uppgifter från tidiga
re kapitel. Avslutningsvis förs vissa sammanfattande resonemang kring arbetets 
syften varefter förslag ges på fortsatt forskning. 



12. EN MODELL FÖR FÖRETAGSSTRATEGIS»* ANALYS AV DEN INRE MARKNADEN. 

A. EN ANALYSMODELL I TVA DIMENSIONER. 
Två analytiska funktioner och två analysdimensioner. 
Som det nu bör ha framgått medför den inre marknaden ett komplex av effekter och 
har sannolikt starkt varierande konsekvenser för olika verksamheter. De resonemang 
som har förts ska ändå ha givit en bakgrund och stöd till den modell för analys av 
företagsstrategiska konsekvenser som föreslås i detta kapitel. Medan perspektiven i 
de teorikapitel som modellen i första hand bygger på delvis skilde sig åt förs i detta 
avsnitt integrationseffekter (som omgivningsfaktorer för företag) samman med 
dimensioner som bedömts vara relevanta för företagsstrategiska beskrivningar. 

Modellen som växer fram har två analytiska funktioner. Dessa avspeglar de delvis 
skilda perspektiv som arbetet har växlat mellan och motsvarar även de två relatio
nerna mellan omgivning och företag som avbildades i figur 3-3. Den ena funktionen, 
som hör till arbetets andra delsyfte, är att kategorisera och illustrera integrationsef
fekter i företagsstrategisk terminologi. De första stegen hitåt togs i kapitel 5, bl.a. 
med indelningen av konkurrenshinder i tre typer beroende på ursprung. När konkur
renshinder i det följande placeras in i samma modell som konkurrensfördelar ska 
integrationseffekter kunna behandlas på företagsstrategisk nivå. Den resulterande 
modellen ska vara av värde för att förstå övergripande konsekvenser av inre mark
nadsåtgärder när mindre tillverkande företag är i fokus för intresset. Av detta följer 
modellens andra funktion, sammanhörande med arbetets tredje delsyfte, att ge möj
lighet till partiella strategianalyser för enskilda verksamheter. I en sådan analys stu
deras effekter från politiskt inducerad ekonomisk integration medan andra strate-
gipåverkande faktorer hålls konstanta (d.v.s. analyseras inom andra ramar/separat)1. 

Med de antaganden och avgränsningar som gjorts (särskilt vad gäller aggregerings
nivå och innebörden i "strategi") har två dimensioner framträtt som särskilt lämpade 
för att fånga upp både den ekonomiska integrationens effekter och företagens stra
tegiska verklighet (som positioner). För att kunna nå denna syntes rör det sig om två 
komplexa dimensioner som vardera rymmer ett flertal aspekter eller komponenter. 
De primära motiven för analysdimensionerna hämtas från den inre marknadens teo
retiska effekter. Förutom att detta arbete utgår från den inre marknaden motiveras 
denna överordnade roll med att större omgivningsförändringar närmast definitions-
mässigt är av (allmänt) strategiskt intresse2. 

En huvudtyp av förväntade integrationseffekter är geografisk marknadsöppning, vil
ket motiverar att analysen bör innehålla en marknadsdimension. Denna avser den 
geografiska arenan för ekonomisk verksamhet, och i sammanhanget är stater (stats
gränser) av särskild betydelse. Kapitel 10 visade att det också i strategiteorin finns 
stöd för en geografisk marknadsdimension (i internationaliseringsteorin är den ofrån
komlig). En andra huvudtyp av förväntad integrationskonsekvens gäller transaktio

1 Den senare funktio nen är helt beroende av att den första up pfylls medan den första fun ktionen kan 
uppfyllas utan att den senare gör det. 
2 D.v.s. när företag, branscher eller sektorer betraktas allmänt eller aggregerat. 
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nerna och objekten för transaktioner. Detta kan exemplifieras genom kommissionens 
IM-utvärdering ex post där man skriver att: 

"...we should expect integration measures to increase the similarity of varieties 
offered across countries, because they reduce artificial d iseconomies of scope and 
scale resulting from differences in regulations and standards."3 

Detta anknyter till kostnads- och differentieringsstrategier och kommer i det följande 
att avse en utvidgad produktdimension, även innehållande andra aspekter i tillfreds
ställelsen av kundens behov, distributionen samt relationen mellan säljare och köpa
re (i princip sådant i transaktionen som kan tänkas påverkas av integrationen). I ka
pitel 11 visades att företags mål- och strategiformuleringar i stor utsträckning innehöll 
terminologi som stöder dessa dimensioner, vilka kommer att betecknas marknads-
respektive problemlösningsdimensionen och som inledningsvis kan definieras på 
följande vis4: 

• Problemlösning (PL) 
- vad som tillverkas och hur det överförs till kunden. Här fokuseras den kom
plexitet som utmärker de produkter eller den behovstillfredsställelse som 
utgör verksamheten. 

• Marknad (M) 
- var avsättningen sker, vilket relateras till varifrån verksamheten bedrivs. 
Här fokuseras den grad av geografisk bundenhet som gäller för företagets 
funktioner och avsättning. 

Observera att arbetet i och med detta innebär en syntes: Båda dimensionerna 
används för att uttrycka såväl strategiska verksamheters positioner som konkurrens
hinder. Integrationseffekter betraktas därefter som förändringar i konkurrenshinder 
med verkningar på företags strategiska positioner. Verkningarna har en substantiell 
(PL) och en geografisk dimension (M). Trots sammansattheten bör dimensionerna 
kunna ses som relativt lättillgängliga då både (väsentliga delar av) företagens verk
lighet och faktiska integrationsåtgärder till stor del kan uttryckas i dessa termer. Detta 
ska kapitlet ge ytterligare stöd för. 

Modellens två funktioner är olika långtgående vilket gör att syntesen mellan de två 
perspektiven, eller samspelet mellan integrationseffekter och strategiteorirelaterade 
positioner skiljer sig något åt - beroende på vilken av de två funktionerna som be
handlas. Den första funktionen, den allmänna kategoriseringen av integrationseffek
ter, bygger på en tillika allmän grund i form av (allmänna) effekter och (allmän) stra
tegiteori. Specifika förhållanden för enskilda företag antas vara representerade i den 
teori som har behandlats, men modellen utgör (innehåller) också utvidgade antagan
den om enskildheter5. 

För att den andra funktionen ska kunna uppnås, att ge en grund för tillämpning i en
skilda fall, måste mer specifika riktlinjer för det nämnda samspelet ges. Först måste 

3 European Commission/London Economics 1997, s31. 
4 Med problemlösning menas därmed något som ligger en nivå över den problemlösningsförmåga som 
behandlas av Hammarkvist m.fl. 1982, s30 f. Min "problemlösning" inkorporerar exempelvis dessa för
fattares "överföring". 
5 Dessa antaganden är visserligen i allmänna termer men refererar (implicit och nödvändigtvis) till spe
cifika fall. 
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modellen på ett rimligt sätt återge den inre marknadens företagsstrategiska konsek
venser (d.v.s. den första funktionen måste uppfyllas), sedan måste modellen fram
ställas som överförbar på enskilda förhållanden. Hur väl det senare lyckas är emel
lertid upp till läsaren att bedöma och till eventuell framtida forskning att visa; inom 
detta arbete görs inget försök till tillämpning i företag, eller tillnärmning gentemot 
verksamheter, med data på tillräckligt verksamhetsnära nivå. I detta kapitel ges där
emot allmänna riktlinjer för en enskild analys och i nästa kapitel presenteras en till-
lämpning på enkätdata (vilka således inte betraktas som tillräckligt verksamhetsnära 
för att fullt ut behandla modellens andra funktion). I följande figur relateras analysens 
två huvuddelar bakåt mot den teori och den empiri som har behandlats. 

Figur 12-1: Arbetets teoretiska och empiriska utgångspunkter; två perspektiv 
och två analytiska funktioner. 

'' intonratìnnctfnri 'v ~~"international iseringsteori " * integrationsteon v y • •-

V" ' ; - " "  *"  o e n K a i ~ s t ra teg i teor i  
; integrationsatgärder : uppgifter \ ; (kap9&i0) 

(kap 6) V (kap 8 & 11 ) 
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I det följande behandlas modellens två konstituerande dimensioner utförligt. Inled
ningsvis beskrivs principerna för hur strategiska positioner (verksamheter) respektive 
integrationseffekter (genom konkurrenshinder) behandlas i PL- respektive M-
dimensionen. Därefter ges exempel på hur verksamheter kan placeras in i modellen. 
I avsnitt B utvecklas behandlingen av strategiska positioner i dess syntesbetydelse 
genom att fyra strategiska idealtyper behandlas6. Idealtyperna fyller funktionen att 
definiera det strategiska fält som behandlas samt att indikera positioner vilka senare 
kommer att hävdas vara relativt lågpåverkade av integrationsåtgärder. 

Avsnitt C innehåller en huvudbehandling av modellens ena analytiska funktion, att 
kategorisera centrala integrationseffekter i företagsstrategisk terminologi. Detta byg
ger på att verksamheters strategiska positioner på en allmän nivå har kunnat definie
ras i modelltermer varefter integrationseffekter bedöms för dessa positioner. Teore

6 Med syntes menas att po sition härefter är rela terat till konkurrenshinder, d.v.s. används i en modell 
som inkorporerar integrationseffekter. 
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tiska resonemang kring problem i samband med detta förs också i detta kapitel me
dan empiriska illustrationer som utgör ett begränsat exempel på en effektanalys ges i 
kapitel 13. Därmed behandlas också modellens andra funktion, vilken utvecklas i det 
avslutande kapitlet. En empirisk test av modellen på företagsnivå (enskilda strategis
ka verksamheter) ryms dock ej i detta arbete. 

Principer för strategiska positioner (verksamheter) i modellen. 
En företagsstrategisk analys måste innehålla ett klarläggande av vad analysen gäl
ler, d.v.s. det som här betecknas strategisk verksamhet och som bl.a. behandlas 
genom begreppen position och konkurrensfördelar. I överensstämmelse med beskriv
ningarna av analysdimensionerna ovan definieras här en strategisk verksamhet ge
nom vad som produceras, var det produceras samt var avsättningen är, vilket nor
malt ska sammanfalla med produkt eller produktområde hos ett (mindre) företag med 
enhetlig lokalisering. En rimlig överensstämmelse med denna betydelse ges av vad 
som inom strategiteori ibland betecknas SBU ("strategic business unit"), även om då 
vanligtvis en del av större diversifierat företag avses. Enligt bl.a. Miller & Dess kan 
SBU även användas för företag med endast en verksamhet7. 

Dessa strategiska verksamheter hanteras här genom begreppet strategisk position, 
vilket även fortsättningsvis, då integrationseffekter inkorporeras i behandlingen, kan 
beskrivas i konkurrensfördelstermer. Emellertid kan en strategisk position i princip 
även användas i modellen för mer omfattande strategiska områden än vad som här 
förklarats konstituera en strategisk verksamhet. Principen för positionering av större 
strategiska enheter, som grupper av liknande företag är likvärdig, men mer komplice
rad (i vissa fall omöjlig) då verksamheten blir mer heterogen och en enhetlig lokalise
ring vanligtvis inte längre finns. 

När strategiska positioner behandlas i den följande analysen kommer de två dimen
sionerna PL och M att läggas in i en gemensam modell enligt figur 12-2. Dimensio
nerna beskriver varsitt kontinuum av möjliga strategiska inriktningar. Marknadsdi
mensionen spänner i princip mellan verksamheter som är fullständigt lokala till såda
na som är fullständigt globala medan problemlösningsdimensionen går mellan 
maximal enkelhet och dito komplexitet i den strategiska verksamheten (begrepp som 
förklaras i det följande). 

7 1993, s561. I Bengtsson & Skärvad (1988, s72) beskrivs en SBU (utgående från en def. av General 
Electric) som "en affärsenhet med en unik uppsättning externa konkurrenter, en unik affärsidé, förmå
ga till strategisk planering och förmåga att hantera de variabler som utgör affärsenhetens affärsmässi
ga framgång." I jämförelse med detta betonas här varken konkurrenter eller strategiers unicitet. 
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Figur 12-2: Analysdimensioner. 
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I praktiken har dimensionerna inga absoluta ändpunkter. Sannolikt finns ingen verk
samhet som kan betecknas "fullständigt global", "maximalt komplex" o.s.v. Det finns 
också rimligtvis alltid en verksamhet som kan visas vara mer "lokal" eller mer "global" 
än den man för tillfället bedömer. Dimensionernas (och verklighetens) komplexitet 
möjliggör heller inte absoluta bestämningar av olika positioner, d.v.s. konkreta regler 
som avgör var på respektive axel en verksamhet ska placeras in (det finns alltid en 
konstellation av faktorer som inte har setts förut). I det följande behandlas dock 
(förslag till) riktlinjer för huvudsakligen teoretiska bestämningar av positioner i mo
dellen. 

Observera samspelet mellan strategiteorirelaterade positioner och integrationsef
fekter när positioner i modellen ska bestämmas. Företagsstrategiska faktorer är i 
första hand intressanta då det kan förväntas att de påverkas eller på annat sätt har 
betydelse i integrationssammanhanget. Sådana faktorer kan både vara relativt all
männa och specifika för branschen, lokaliseringen, företaget o.s.v. I en strategisk 
analys för en enskild verksamhet utgör bedömningen av vilka faktorer som har bety
delse och hur de har betydelse ett växelspel; positioneringen av verksamheten i 
modellen utgör både en start- och en slutpunkt i analysen. 

Problemlösninasdimensionen. 

Analysmodellens grafiskt horisontella dimension utgår från den inre marknadens för
väntade konsekvenser för de objekt som ekonomiska transaktioner gäller (vilka även 
utgör den ena aspekten i det som här konstituerar en strategisk verksamhet, d.v.s. 
vad som produceras och säljs). En huvudaspekt i konsekvenserna är homogenise-
ring, vilket kan påverka produkten, typen av efterfrågan eller det problem som ska 
lösas. Utöver den konkreta produkten innehåller dimensionen i princip de senare 
delarna i Gilbert & Strebeis "business system": "...all the activities that are necessary 
to deliver a product or service that meets the expectations of a market."6 Detta mot
svarar produktionsresultatet (produkten och dess egenskaper) men även de senare 
av de primära aktiviteterna i Porters värdekedja (outbound logistics, marketing and 
sales och service) eller det som ingår i Mintzbergs "delivering strategies" (market/ 
channel, pricing, promotion, sales, distribution, service)9. Då en gränsdragning mel-

8 1991, s83. 
9 Porter 1985, s37; Mintzberg 1991(b), s73. 
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lan substantiellt innehåll i ett produkterbjudande och kundpåverkan är möjlig betonas 
dock det förra. 

I relation till kapitel 10 kan problemlösningsdimensionen sägas innehålla allt som kan 
vara föremål för differentierings- eller kostnadsstrategier i omvandlingen och på ut
flödessidan - och som inte ryms i modellens marknadsdimension. Produkten får här 
både representera framställningsprocessen och egenskaper för köparen. Som alter
nativ till bl.a. Porters och Mintzbergs beskrivningar kan överföringsaspekterna även 
delas in i en fysisk del och en relationsdel. Följande tre huvudbegrepp, som kan utlä
sas i den behandling av konkurrensstrategier som ges av Hammarkvist m.fl., kan 
användas för att täcka in problemlösning i modellens betydelse10: 

> produkt 
> fysisk överföring 
> relationer 

I kapitel 11 visades att överförings- och relationsaspekter ansågs vara centrala för 
konkurrenskraften i en stor andel av de undersökta företagen. Tillsammans med 
produktaspekter konstituerar de här gemensamt problemlösningsdimensionen och 
bedöms i termer av komplexitet/enkelhet efter en kontinuerlig skala som anknyter till 
kostnadsfördelar respektive differentieringsfördelar11. 

I produktbegreppet ingår funktion, utformning och annat som är del i en lösning på 
ett problem eller svar på efterfrågan. En grund till att klassificera verksamheten som 
"enkel" är när produkten är standardiserad, har homogen efterfrågan samt är okomp
licerad till sitt utförande eller innehåll (massproduktion torde dock sällan gälla mindre 
företag). Kundanpassning, avancerade produkt- eller produktionslösningar m.m. be
skriver istället en "komplex" problemlösning eller produkt. Den fysiska överföringen, 
eller distributionen, kan betraktas som "enkel" när den kan ske via allmänna, lättill
gängliga eller standardiserade kanaler, är okänslig för tid och lagring samt kräver 
begränsade resursinsatser i dess olika skeden. Komplex distribution kan däremot 
innefatta "just-in-time"-leveranser, kundanpassad installering, utbildning av kunden, 
uppföljning och underhåll m.m. 

Överföringens relationsdel gäller betydelsen och närheten i relationen till kunden. 
Relationen kan i sin enklaste form exempelvis innefatta endast en 'standardiserad' 
kontakt i samband med, och avseende, själva den fysiska och ekonomiska överför
ingen. Komplexa relationer innefattar däremot sådant som förtroende och frekventa 
eller personliga kontakter. Komplexitetsgraden kan även relateras till beroendet av 
universella respektive specifika tjänster, där de förra kan köpas på marknader av 
specialister medan de senare är beroende av varuproducentens direkta deltagande i 
tjänsteproduktionen (och därmed här betecknas som mer komplexa)12. 

10 Hammarkvist m.fl. 1982, s31f. 
11 Enkel motsvarar ungefär låg anpassningsförmåga och låg generell förmåga hos Hammarkvist m.fl. 
(1982). Komplex har följaktligen en motsvarighet i höga förmågor i de dimensioner som Hammarkvist 
m.fl. använder. 
12 Hirsch & Meshulach 1991. Se även avsnitt 5B. 
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Marknadsdimensionen. 

Den dimension i analysmodellen som avbildas vertikalt i figur 12-2 utgår från integra
tionsåtgärders marknadsöppnande konsekvenser samt från den strategiska verk
samhetens andra huvudaspekt, var produktionen sker samt var den avsätts. På mot
svarande sätt som för problemlösningsdimensionen kan följande begrepp användas 
för att täcka in vad marknadsdimensionen står för: 

> lokalisering 
> avsättningsmarknader 

Med avseende på lokalisering är utgångspunkten för en positionering i modelien i det 
enklaste fallet att det finns en produkt som produceras på en plats (eller problemlös
ning som utgår från en lokalisering). Denna utgångspunkt är praktiskt nödvändig för 
analysen men kan även relateras teoretiskt till områden som har behandlats, som 
handelsteori, Dunnings lokaliseringsfördelar och konkurrensfördelar. Antaganden i 
dessa teoriområden avspeglas i följande beskrivning av det nationella samman
hangets betydelse: 

"European finns work within well-established institutional contexts, which are 
framed by their national institutions of education, training, research and by the dif
fusion of technical progress. Thus, the capabilities of firms are stongly affected by 
local externalities and by national contexts which are still very different 
throughout Europe."13 

I många fall, särskilt för mindre företag, är lokaliseringen enhetlig och därför i detta 
avseende oproblematisk vad gäller överföringen från företagens verklighet till mo
delltermer. Knappast några verksamheter av någon omfattning kan dock sägas helt 
utgå från en lokalitet p.g.a. inflöden av resurser från olika håll. Även bland mindre 
företag är det dessutom inte ovanligt att funktioner eller delar av verksamheten finns 
på olika orter. I sådana fall är, då industriproduktion och handel med varor fokuseras 
i detta arbete, produktionsfunktionen och dess lokalitet avgörande. Detta val stöds 
av att politiskt konstruerade konkurrenshinder vanligtvis är relaterade till var något 
produceras och säljs. 

Att fastställa en verksamhets lokalisering innebär att i modelltermer fastställa var 
"lokal" är för den strategiska verksamhet som analysen avser. Därefter bestäms den 
strategiska positionen i marknadsdimensionen i huvudsak av avsättningens geografi 
(ett företags val av marknader är f.ö. vanligtvis starkt påverkat av lokaliseringen, vil
ket visades i kap 8). De komponenter i "avsättning" som kan vara av huvudsakligt 
teoretiskt intresse för att definiera en strategisk position är sådant som vilka markna
der företaget säljer till och det geografiska, kostnadsmässiga eller psykologiska av
ståndet till dessa. Dimensionen anknyter således till centrala variabler i 
intemationaliseringsteorin samt till strategidimensionen räckvidd som behandlades i 
kapitel 10. 

Det bör åter understrykas att strategiteorin och en preliminär bedömning av integra
tionseffekter gemensamt ger betydelse åt en positioneringsvariabel och en strategisk 
position. Det innebär bl.a. att verksamhet på vissa marknader kan vara mer intres
santa än verksamhet på andra. Marknader eller marknadsengagemang kan i detta 

'3 Bianchi 1998/1995, s357. 
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avseende delas in i två principiella typer. Om, för det första, verksamhet bedrivs på 
en marknad som påverkas av IM-åtgärder kan företaget påverkas direkt, men det 
kan även påverkas indirekt genom andra företag eller nås av information som gör att 
konsekvenser kan förutses. Detta gäller inte nödvändigtvis verksamhet inom den inre 
marknaden; dels kan verksamhet i eller gentemot tredje land påverkas och dessutom 
finns sannolikt marknader och verksamhetsområden inom IM som inte påverkas eller 
endast påverkas marginellt. För det andra kan även verksamhet på marknader som 
inte i första hand förväntas bli påverkade av integration ha betydelse för integrations
konsekvenser och strategisk positionering. Detta gäller särskilt det sätt på vilket erfa
renhet och resurser kan vara överförbara från en marknad till en annan och kan in
verka på företagets förmåga att bemöta integrationseffekter (på andra marknader). 

För en bestämning av en position i analysmodellens M-dimension behöver verksam
hetens lokalisering och avsättning kompletteras med en beskrivning av operations
formerna. Detta arbete fokuserar visserligen avsättningssidan, bl.a. på grund av dess 
starka koppling till handelshinder och integrationsåtgärder, men sådant som erfaren
het med betydelse för hanteringen av integrationseffekter kan givetvis även erhållas 
från inköpsfunktionen eller andra delar av en verksamhet. Här betonas emellertid 
särskilt de former under vilka försäljningen sker samt i någon mån lokaliseringen av 
andra funktioner än huvudproduktionen. När samtliga funktioner är geografiskt lokali
serade till en ort och då all avsättning sker i närområdet anses verksamheten i mo
delltermer vara rent "lokal" medan företag med globalt spridda funktioner och spridd 
försäljning finns den andra ytterligheten. Högre upp i figur 12-2 finns i princip större 
export som andel av omsättningen, försäljning till fler kulturellt och geografiskt av
lägsna marknader, produktionsenheter i utlandet och större erfarenhet av internatio
nell konkurrens och agerande på utländska marknader. I konsekvens med resone
mangen om mindre företag i kapitel 10 kommer dock alla strategier som behandlas 
att i någon mening vara fokusstrategier. 

Problem förbundna med att strategiskt positionera verksamheter i modellen. 

De två analysdimensionernas sammansatthet kan vara en källa till problem när en 
verksamhet ska ges en strategisk position. En stötesten består i skillnader mellan 
den teoretiska definitionen och den empiriska verkligheten. Om modellens dimensio
ner är alltför komplexa för att en verksamhet på ett entydigt sätt ska kunna positione
ras är två åtgärder möjliga. Den första är att göra en snävare avgränsning av den 
verksamhet som analyseras, exempelvis från produktområde till produkt. Ju längre 
man vill gå med analysen desto snävare bör verksamheten avgränsas. En produk
tområdesanalys måste således ligga på ett mer allmänt förklaringsplan än en pro
duktanalys i ett företag. Detta innebär att separata analyser bör göras när företag 
verkar inom flera produktområden eller på flera marknader för vilka olika 
konsekvenser från integrationen kan förväntas (ett företag men flera verksamheter). 

Resonemanget, som illustreras i figuren nedan, kan relateras till modellens två funk
tioner: Med kategoriseringen av integrationseffekter avses att ge en övergripande 
bild vilket innebär stor bredd och litet djup (1). En enskild företagsstrategisk analys 
måste däremot ha mindre bredd och större djup (2). 
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Figur 12-3: Ett utbytesförhållande mellan verksamhetens avgränsning 
och analysens begränsning. 
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Problem kan dock kvarstå även om verksamheten är avgränsad. De faktorer som 
konstituerar en dimension för strategisk positionering torde för många verksamheter 
indikera mer än en position. Exempelvis kan produktens funktion vara enkel medan 
(kund-) relationerna snarare är komplexa. Förutsatt att både funktion och relationer 
kan antas påverkas av integration måste i sådana fall verksamheten i princip delas 
upp i flera positioner och separata analyser göras för dessa. Av de egenskaper som 
konstituerar en strategisk position bör dock samtliga som kan tänkas ha betydelse 
för integrationseffekter eller som kan påverkas av integrationsåtgärder behandlas. 
Det optimala (enklaste) är att en analys är möjlig för en hel 'naturlig' strategisk 
verksamhet (se tidigare resonemang) och med hela den teoretiska analysmodellen in
takt. Fortsättningsvis är det också sådana enkla strategiska verksamheter som i 
första hand behandlas. Det centrala är dock att de faktorer som används för posi
tionsbestämning även kan användas för att beskriva effekter. Analysmodellen har ett 
värde även om endast effekterna för en faktor (exempelvis distribution) bedöms. 

Medan vissa problem således är relaterade till vad en verksamhet är så har ett annat 
problem att göra med vad skalorna säger. Marknadsdimensionen är i detta avseende 
den mindre problematiska då statsgränser kan ses som absoluta bestämningsfakto
rer. En verksamhet (lokalisering, försäljning) kan konkret relateras till statsgränser, 
vilka är av avgörande betydelse för var integrationseffekter uppträder. Problemlös
ningsdimensionen är av jämförelsevis mer relativ karaktär och vad som är enkelt 
respektive komplext kan dessutom förändras med tiden. 

Principer för konkurrenshinder i modellen. 
Därmed har ett första steg i beskrivningen av hur modellen kan användas tagits, 
d.v.s. principerna för positionering av strategiska verksamheter. I detta avsnitt 
behandlas motsvarande principer för hur konkurrenshinder kommer in i modellen. Me
dan det förra handlar om verksamheters positioner eller lägen i de två dimensionerna 
kan konkurrenshinder sägas handla om avstånd eller skillnader i modellen. Integra
tion minskar sådana hinder eller avstånd. 

Problemlösninqsdimensionen. 

Problemlösningsdimensionen fångar skillnader i produktion och efterfrågan orsakade 
av konkurrenshinder. Nationell produktreglering, vilken ofta innebär s.k. tekniska 
handelshinder, utgör det kanske tydligaste och viktigaste exemplet i detta samman
hang. Reglernas typ och omfattning samt naturliga och marknadsinducerade hinder 
ger upphov till olika grader av vad som här betecknas komplexitet. Bl.a. har kulturella 
och historiska skillnader givit upphov till särskilda efterfrågemönster och affärstradi
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tioner, vidare måste produkter och marknadsföring anpassas till olika normer, tradi
tioner och språk, och marknadsaktörers dominans kan påverka produktkrav eller 
formerna för distribution och service. 

Medan verksamheters strategiska position uttrycks någonstans efter ett kontinuum 
på respektive skala kan konkurrenshinder (i modellens grafiska framställning) illustre
ras som ett antal gränser mellan fält som markerar skilda grader av komplexitet14. I 
följande principiella figur illustrerar varje fält en komplexitetsgrad för ett produktområ
de. Gråskalor har använts för att markera skillnader som motsvaras av konkurrens
hinder. Exempelvis kan skillnaderna mellan fälten motsvaras av en tilltagande svå
righet/kostnad att uppfylla en standard (när en verksamhet med problemlösningen a 
jämförs med ß), en tilltagande svårighet att komma in i affärsrelationer/anpassa sig 
till en affärskultur eller ett ökat behov att upprätthålla personliga relationer och an
passa verksamheten till kundkrav. Ett tänkt produktsegment helt utan konkurrens-
hinder utgår i princip från vänster i figuren medan starka hinder medför en markering 
långt t.h. 

Figur 12-4: Konkurrenshinder i problemlösningsdimensionen. 

PROBLEM
LÖSNING 

Ett steg från a till ß antas nödvändiggöra en omställning i företaget som medför kost
nader, förändrat kompetensbehov m.m. vilket kan verka konkurrenshämmande15. 
Hur en illustration bör göras för att lämpligast beskriva en strategisk situation beror 
förstås på vilken verksamhet som avbildas. Figurens tre fält visar att det i det tänkta 
exemplet antas finnas tre möjliga problemlösningar (med analytisk relevans) inom 
det produktområde som betraktas. Utgående från en bedömning av konkurrenshin
der med relevans för den föreliggande analysen har problemlösningarna dessutom 
kunnat beskrivas i fallande/stigande komplexitetsgrader. Styrkan av politiska, mark-
nadsinducerade och naturliga hinder avgör således hur stor skillnad det är mellan två 
fält, d.v.s. hur stor skillnaden är mellan två utföranden, mätt i resursåtgång eller dy
likt. En position t.v. i figuren kan motsvara att det är lättare att uppfylla produktspeci
fikationer, leveransvillkor och få affärskontakter (exempelvis att samma språk, ruti
ner, handlingar kan användas). 

14 Fält används endast i den betydelse begreppet ges i detta sammanhang, d.v.s. ett område som i 
relation till andra områden uppvisar liknande förhållanden och som konstitueras av de två modelldi
mensionerna och de två bakomliggande faktorerna (konkurrenskraftsfaktorer och konkurrenshinder). 
15 En strategisk förändring åt motsatt håll, mot en enklare problemlösning, medför sannolikt även den 
nya kostnader och behov av kapaciteter och kompetenser. Kostnader och svårigheter som ett företag 
möter i ett sådant fall är dock inte förbundna med konkurrenshinder i den betydelse begreppet ges här. 

287 



EN MODELL FÖR FÖRETAGSSTRATEGISK ANALYS AV DEN INRE MARKNADEN. 

Marknadsdimensionen. 

I analogi med PL-dimensionen fångar marknadsdimensionen konkurrenshinder av 
olika slag som håller geografiska områden segregerade i olika grad. Skulle inga hin
der finnas skulle alla marknader vara principiellt eller potentiellt globala; efterfrågan 
skulle vara internationellt homogen och konkurrensen över (f.d.) statsgränser inten
siv - eller åtminstone möjlig. Ett sådant förhållande skulle i figuren illustreras som ett 
enda ljust fält över hela M-dimensionen. Omvänt kan hinder vara så starka att ingen 
konkurrens tillåts i ett geografiskt område16. Exempelvis kan ett företag ha nationellt 
monopol eller en nationell bransch vara skyddad genom statsstöd eller etablerings-
regler. En marknad kan också vara svåråtkomlig för utländska eller avlägsna konkur
renter genom traditioner, kultur, avstånd m.m. I figur 12-5 illustreras konkurrenshin
der genom skillnader mellan fält med olika höjd. I figuren visas tre nivåer av konkur
renshinder och två exempel på strategiska positioner. 

Figur 12-5: Konkurrenshinder i marknadsdimensionen. 

MARKNAD 

Positionen a är i termer av konkurrenshinder mer "global" än positionen ß genom att 
den omfattar en verksamhet eller produkt för vilken exempelvis efterfrågan är inter
nationellt mer homogen, distributionen är mindre ömtålig, kostnadskrävande etc. 
(vilket minskar avståndets betydelse) eller för vilken produktion, certifiering, distribu
tion m.m. är mindre berörd av skillnader mellan nationella regler, procedurer, avgifter 
etc. Som exemplen visar är marknads- och problemlösningsdimensionerna ofta 
sammanlänkade - så att en integrationsåtgärd i modelltermer har konsekvenser i bå
da dimensionerna. Samhörigheten gäller dock inte alltid och båda dimensionerna är 
nödvändiga. Ett borttagande av ett geografiskt avgränsande hinder, som gränskon
troller, behöver inte leda till att en ökad handel homogeniserar produktionen och ef
terfrågan. Ej heller behöver ett avskaffande av produktpåverkande hinder, som att en 
gemensam standard ersätter två nationella, följas av en faktisk marknadsintegration i 
form av ökad konkurrens över statsgränserna. 

Problem förbundna med att bedöma konkurrenshinder i modellen. 

En typ av problem som kan uppkomma när positioner och konkurrenshinder ska ingå 
i samma modell behandlades tidigare och gäller när en enhetlig positionering av en 

16 Frånvaro av konkurrens kan även bero på att aktörer inte utnyttjar möjligheter att konkurrera. 
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strategisk verksamhet inte låter sig göras. Verksamheten måste då i princip ges flera 
strategiska positioner varefter konkurrenshinder och integrationskonsekvenser upp
skattas för de olika positionerna/faktorerna. Något annat som komplicerar modellen 
genom att företagsstrategiska positioner och konkurrenshinder illustreras tillsam
mans är att konkurrensfördelar och strategiska val kan möjliggöra olika positioner 
inom ett fält med relativt likvärdiga verksamhetsförutsättningar i termer av konkur
renshinder. Exempelvis kan verksamheters grader av internationalisering variera på 
en internationell marknad. Sådana skillnader är dock av mindre betydelse i detta ar
bete. 

Ett annat problem gäller ett förenklat antagande om allmänna strategiska alternativ. I 
modellen och dess framställning betraktas verkligheten från det företag som befinner 
sig i "lokal". Därifrån visar figuren vad som ses som primära eller allmänna strategis
ka huvudalternativ. För att en verksamhet (med oförändrade konkurrensfördelar) ska 
gå mot en mer global position antas att konkurrenshindren är avtagande eller oför
ändrade. I ett företag kan förhållandet givetvis upplevas som det omvända (att det 
blir allt svårare) men vad modellen säger är att de geografiskt definierade markna
derna i princip blir mer lika högre upp i figuren och att diverse lokaliseringsfördelar 
(kulturella, ekonomiska, geografiska etc.) är avtagande. Ett grundantagande är att 
konkurrenshinder är en förutsättning för verksamhet mot "lokal" i modellen och att 
frånvaron av konkurrenshinder (dock inte nödvändigtvis samtliga) är en förutsättning 
för verksamhet mot "global". 

Undantag från modellens allmänna strategiska alternativ kan gälla verksamhet på 
geografiskt avgränsade marknader (med konkurrenshinder och därmed lokalise
ringsnackdelar) i annan del av Sverige eller i ett annat land. Exempelvis kan en in
ternationell verksamhet som a i figur 12-5 utvecklas från ett internationellt segment 
mot en annan nationell eller regional (utländsk) efterfrågan och där möta (utländska) 
nationella eller regionala hinder. Detta kräver särskilda konkurrensfördelar, vilka i 
dessa fall uttrycks i modellens horisontella dimension. I den terminologi som använ
des i kapitel 10 kan detta gälla differentierings- eller kostnadsfördelar. 

Ett annat undantag från de allmänna strategiska alternativen är då den fokala verk
samhetens närmarknad inte erbjuder några lokaliseringsfördelar eller konkurrenshin
der medan andra marknader gör det. Detta kan vara möjligt vad gäller politiska och 
marknadsinducerade hinder men antas inte vara rimligt vad gäller naturliga dito 
(särskilt i relation till utländska konkurrenter). Att cirka 17% av företagen i den andra 
enkätundersökningen var utan regional försäljning behöver heller inte indikera såda
na förhållanden. I vart tredje av dessa företag angav man att det fanns faktorer som 
gav konkurrensfördelar på den regionala marknaden och bl.a. i enlighet med klassisk 
handelsteori kan en lokaliserings fördelar särskilt ge förutsättningar för handel. 

Exempel på strategiska positioneringar i modellen. 
När de två dimensionerna är sammanförda kan användningen av modellen illustre
ras med ett exempel som utgår från en produktkategori i vilken utförandet och efter
frågan i huvudsak skiljer sig mellan kundkategorier17.1 den första figuren nedan illust
reras olika segment på internationellt konkurrensutsatta marknader där fält a kan 

17 Den empiriska grunden til l exemplen i detta avsnitt är inte vetenskaplig, men resonemangen med 
allmänt kända produkter avses kunna underlätta förståelsen för modellen. 
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exemplifiera en enkel och billig typ av kaffebryggare medan b gäller en variant som 
kan göra två typer av kaffe18. P.g.a. vanor, smak och pris attraherar b-bryggare i hu
vudsak andra och sannolikt mindre priskänsliga kunder än produkter av a-typ. Den 
tredje typen av bryggare (c) gäller sådana som används på kaféer o.dyl. (d.v.s. en 
annan kundkategori och efterfrågan). Distributionen kan i detta fall vara mer beroen
de av personlig försäljning och särskilda överenskommelser, vilka om de varierar 
betydligt mellan länder medför att fältet markeras längre ned i figuren. Produkten av 
typ a antas istället säljas på massmarknader19. 

Figur 12-6: Exempelverksamheter (1). 
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Dagstidningar kan också användas för att exemplifiera positionering i modellens di
mensioner. Skilda distributionssätt kan utgöra exempel på horisontella skillnader (där 
Metro, Aftonbladet och Dagens industri sannolikt kan representera en stigande 
komplexitet) men en och samma dagstidning kan också beskrivas med olika strate
giska positioner. Lokaltidningar har vanligtvis på vissa orter, särskilt utgivningsorten, 
konkurrensfördelar som bl.a. baseras på överlägsen närvaro och bevakning medan 
de på andra orter i spridningsområdet sannolikt i hög grad lever på att efterfrågan är 
liten och etableringskostnaderna för en potentiell konkurrent avskräckande20. Sådana 
konkurrensfördelar och konkurrenshinder avspeglas även i modellens vertikala di
mension där skillnader kan exemplifieras med lokaltidningar (Norra Västerbotten, 
Örnsköldsviks Allehanda), rikstäckande tidningar (Svenska Dagbladet, Dagens indu
stri) och internationella tidningar (Financial Times, International Herald Tribune). 

Ett annat exempel på en känd produkt för vilken de geografiska skillnaderna sanno
likt är minst lika påtagliga som skillnaderna i utförande eller i överförings- och rela
tionsaspekter är ljust öl av lagertyp. Problemlösningskomplexiteten varierar även in
om ölmarknaden men de ljusa lagerölen har i modelltermer relativt låg komplexitet. 
De karakteriseras bl.a. av stor volym, huvudsakligen enhetliga råvaror och enhetliga 
tillverkningsmetoder, relativt enhetlig smak, förpackning och alkoholhalt samt liknan

18 Att dessa två varianter fyller upp hela bredden i figurens topp innebär att de antas vara de enda rele
vanta varianterna på de mest internationella marknaderna. 
19 Fälten under a resp. c antas motsvara andra produktvarianter av varierande komplexitet men med 
större nationella eller regionala särdrag. 
20 I detta exempel skulle sannolikt det förra beskriva en mer komplex position än det senare 
("sannolikt" för att det krävs mer kunskap om specifika förhållanden för en sådan bedömning). 
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de distribution och försäljningsställen. I figur 12-7 kan fält a representera den inter
nationella marknaden för ljust lageröl medan b är den svenska och c den danska 
marknaden21. På den svenska marknaden finns både licenstillverkad utländsk öl, im
porterad öl och inhemsk öl medan den danska marknaden länge har varit huvudsak
ligen inhemsk22. 

Figur 12-7: Exempelverksamheter (2). 

Det danska ölexemplet är särskilt intressant då den hittillsvarande inhemska domi
nansen sannolikt kan förklaras av samtliga tre huvudtyper av konkurrenshinder. Det 
danska burkförbudet är ett politiskt tillskapat hinder, bryggeriernas (främst Carls-
bergs) starka ställning kan sägas utgöra marknadsinducerade hinder och sannolikt 
utgör även konsumenternas preferenser för inhemska produkter ett naturligt hinder. 
Observera att exemplet inte tar hänsyn till eventuella skillnader i leverans-/distribu-
tionsförhållanden och relationer mellan producenter och köpare, vilket innebära 
skillnader i komplexitetsdimensionen23. 

Fyra idealtyper av strategiska positioner och två typer av IM-effekter. 
Härmed är en del av modellpresentationen avklarad, rörande vad dimensionerna 
uttrycker och hur verksamheter kan placeras in i dem. De förenklade exempel som 
har givits bör ha indikerat möjligheter till variationer i påverkan mellan olika typer av 
verksamheter, variationer som är beroende av strategiska positioners relation till 
konkurrenshinder. För vissa verksamheter har internationalisering och integration 
sannolikt redan innan den inre marknadens formella förverkligande nått så långt att 
politiskt beslutade integrationsåtgärder inte påverkar situationen på något avgörande 
sätt. Det finns även verksamheter vars marknaders potentiella integration är låg 
(inom överskådlig tid), och i många fall kommer det även fortsättningsvis att finnas 
grund för marknadsmässigt avgränsade verksamheter. Detta är möjligt p.g.a. vissa 

21 Valet av just dessa tre marknader kan antas utgå från en analys i ett företag där dessa utgör de 
strategiskt viktigaste marknaderna (exempelvis en svensk bryggare av lageröl med export eller export
planer gentemot Danmark och internationella segment på andra utländska marknader). 
22 Observera att ytan inte har samband med en marknads volym. Höjden anger produktkategorins va
riation i M-dimensionen medan bredden visar variationen i PL-dimensionen. Exemplen baseras inte på 
några undersökningar utan utgör endast illustrationer. 
23 Se European Commission/London Economics 1997, s4. Ett exempel på specifika (nationella) distri
butionsförhållanden gavs i mål 23/67 1967 ("Brasserie de Haecht"). 
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avståndskostnader, skillnader i efterfrågan, fördelar förbundna med personliga rela
tioner o.dyl. Den strategiska inriktningen för sådana verksamheter antas antingen 
kunna ligga relativt fast eller påverkas av andra faktorer än den politiskt inducerade 
integration som behandlas här. 

Bland de företag vars strategiska inriktning kan beskrivas som någonstans mellan 
dessa ytterligheter (d.v.s. mellan marknader med faktiskt hög eller potentiellt låg in
tegration) kommer däremot många att beröras mer av integrationsåtgärderna och, 
vilket argumenteras för i det avslutande kapitlet, behöva närma sig någon av ytterlig
hetstyperna av strategier. Detta är följaktligen en analogi till det av Porter artikulera
de problemet med blandade strategier24. 

Såväl principiellt låg som hög påverkan beskrivs och förklaras i termer av de två di
mensionerna vilket kommer att visas ingående i de följande avsnitten. När nu nästa 
steg tas i analysen av integrationseffekter för olika verksamhetskategorier beskrivs 
först verksamheter i fyra idealtyper utifrån dimensionerna PL och M. Detta ger före
tag som tillhandahåller en komplex respektive en enkel behovslösning på en geogra
fiskt avgränsad marknad (kategori A och B nedan) och företag som tillhandahåller en 
komplex respektive en enkel behovslösning på en internationell marknad (kategori C 
och D). Verksamheter som motsvarar någon av dessa kategorier kan i princip för
vänta en relativt låg påverkan av den inre marknaden. Följande figur illustrerar dessa 
fyra idealtyper samt de mellanlägen som antas svara mot huvudsakliga principiella 
integrationseffekter. För enkelhets skull har det antagits att ett (högpåverkat) mel
lanläge i respektive dimension också grafiskt befinner sig i mitten. 

Figur 12-8: Fyra strategiska positioner och två effekttyper. 
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B. FYRA IDEALTYPER AV STRATEGISKA POSITIONER. 
Följande redogörelser för modellens fyra idealtyper av strategiska positioner har två 
huvudsyften. De grafiska hörnpositionerna (A till D) markerar inom vilket strategiskt 
fält analysen tilldrar sig men även vilka positioner som antas vara principiellt lågpå-
verkade av ekonomisk integration. Inledningsvis redogörs allmänt för positioner i 

24 1980, s41, och 1985, s16f. 
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modellens nedre respektive övre del25. Förklaringarna baseras både på strategiteori 
och på konkurrenshinder/integrationsåtgärder. Idealtyperna är i första hand teoretis
ka och beskrivningarna som görs utgör (förslag till) definitioner. Det finns dock inslag 
av antaganden om den empiriska verkligheten (utöver de självklara som alltid för
väntas i en modell). Dessa antaganden, som således ska vara testbara gentemot 
faktiska verksamheter, består bl.a. i att definitionerna sammantaget gör anspråk på 
att täcka in huvuddelen av de strategier som är möjliga (med utgångspunkt från de 
antaganden som har gjorts) samt att definitionerna antas uppnå en höggradig intern 
konsistens. 

Geografiskt avgränsade positioner 
I den geografiska dimensionen är två av de fyra idealtyperna av strategiska positio
ner geografiskt avgränsade från efterfrågan och konkurrens på andra marknader. I 
modellens grafiska framställning motsvaras dessa av positionerna längst ned (det 
horisontella fältet från B till A i figur 12-9). Företagen tillfredsställer här behov som i 
lösning, utförande, närhet eller efterfrågans ringa storlek motiverar att försäljningen 
begränsas till ett geografiskt närområde. Naturliga konkurrenshinder (NH) är höga 
och såväl faktisk som potentiell integration mellan olika efterfrågeområden är låg. 
Starka hinder av andra typer (politiskt tillskapade eller marknadsorsakade; PH resp. 
MH) är normalt inte tillräckliga för en renodlad position i fältet A-B eftersom sådana 
hinder är mer lättupplösliga (se förändringshorisont i avsnitt 5C). Efter den vertikala 
axeln anges således inte endast faktisk styrka på de konkurrenshinder som avgrän
sar marknader utan en kombination av aktuell styrka och motståndskraft mot 
förändringar (integrationsåtgärder). 

I princip skulle en relativt stor verksamhet kunna husera i sådana positioner, men 
eftersom modellen avser mindre företag tillkommer kriteriet att förhållandena i posi
tionerna ska kunna motivera en småskalig verksamhet26. För övrigt gäller argumen
ten främst produktionsställe; även om arbetet fokuserar strategiskt självständiga en
heter skulle ägandet och det strategiska beslutsfattandet kunna vara någon annan
stans (för överskådlighetens skull har konkurrenshinder inte explicit markerats i figu
ren nedan). 

25 Denna prioritering stöds bl.a. av samband mellan enkätföretagens avsättningsmarknader och den 
utsträckning i vilken integrationseffekter hade upplevts (se avsnitt 8B). Marknadsdimensionen är därtill 
den konkretare av de två analysdimensionerna, då integrationsåtgärder (och effekter) direkt kan relate
ras till statsgränser.) 
26 Konkurrenshinder kan också utgöra en förutsättning för ett företags storlek och dominans. 
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Figur 12-9: Strategiska positioner med stark marknadsavgränsning. 
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Strategiska positioner i den nedre delen av figuren innehas bl.a. av en mängd tjäns-
teproducerande verksamheter samt sådant som reparation och underhåll, där när
heten till, och kontakter med, kunden är central. Faktorer som kan hämma interna
tionell integration här är t.ex. kulturella skillnader och människors ovilja att flytta (vid 
sådan tjänsteproduktion då internationell konkurrens endast kan uppnås genom eta-
bleringar), men även efterfrågeskillnader och avstånd. Ett exempel på det senare 
gavs av enkätmaterialet, där den regionala konkurrensen var lägst i de nordliga 
mindre orterna samtidigt som målsättningar som inbegrep export eller nya markna
der angavs i större utsträckning. 

I det följande behandlas två huvudtyper av orsaker till att verksamheter kan begrän
sas till området runt företagets lokalisering: I A förekommer naturliga konkurrenshin
der även i problemlösningsdimensionen och efterfrågan karakteriseras av att den 
inbegriper närhet mellan kund och producent. I B är problemlösningen enkel men 
efterfrågan är geografiskt avskild från konkurrens. 

A. Komplex behovslösnina i lokal nisch. 

Denna strategi kan beskrivas som nära, både geografiskt och vad gäller problemlös
ningen, då den avser kundanpassning till avnämare i det geografiska närområdet. 
För verksamheter i denna position gäller att komplexiteten i produkten eller i den to
tala behovsbilden är hög; sådant som snabbhet, service, nära interaktion med kun
den och förtroende är avgörande. Då kundens behov eller lösningens utförande mo
tiverar en närhet mellan producenten och kunden avgränsas också försäljning
en/utförandet geografiskt till företagets närhet. De faktorer som motiverar denna när
het, och som snarare är avhängiga relationer eller utförande än produkten27, är till 
stor del naturliga handels- och etableringshinder. 

Såväl konkurrenshinder av marknadstyp som av politisk typ kan förstärka en position 
liknande A. En undertyp av marknadsinducerade hinder som kan vara relevant för 
denna position är de som gränsar till naturliga hinder (gällande affärspraxis o.dyl.). 
Politiskt beslutade etableringshinder och hinder mot faktorrörlighet (utbildningsbevis, 
nationellt diskriminerande reglering kring yrkes- eller tjänsteutövning, restriktioner för 
utländskt ägande etc.) kan förstärka den dominans som nationella företag har inom 

27 De kan även gälla faktorer som är nära förbundna med produkten, som installation, utbildning o.dyl. 
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verksamhetstyp A. Även om stor andel av de politiskt inducerade hindren formellt är 
avskaffade kan det i sammanhanget vara av betydelse att materialiseringen av ef
fekter kan ta tid. 

B. Enkel behovslösninq i lokal nisch. 

I likhet med kategori A är den geografiska närheten central för denna strategiska 
kategori medan lösningen är enklare. Denna andra huvudtyp av närmarknadsinriktad 
verksamhet är möjlig då marknaden ifråga är avgränsad från konkurrens genom en 
kombination av avstånd (kostnader för dessa) och efterfrågan. Långa avstånd och 
små marknader ger i somliga fall naturliga etablerings- och distributionströsklar28. 
Sådana kan vara så höga att de håller kostnadseffektivare producenter ute trots att 
produkten kan vara standardiserad och teoretiskt högrörlig, produktionen (i det skyd
dade företaget) ej nära optimal skala och kundrelationen varken komplex eller fre-
kvent29. 

Även för positioner i figurens nedre vänstra hörn kan marknadsinducerade och poli
tiskt tillskapade hinder förstärka en situation med bristfällig konkurrens från utländska 
producenter. Eftersom enklare problemlösningar är principiellt bättre lämpade för 
handel är, av de politiskt tillskapade hindren, handelshindren av störst betydelse för 
denna typ av verksamheter (till skillnad för ovan behandlade verksamheter med 
komplexa behovslösningar då etableringshindrens betydelse torde vara större). Tek
niska handelshinder, reglerad transportverksamhet, gränsprocedurer och olika admi
nistrativa procedurer är exempel på handelshinder som höjer kostnader och begrän
sar konkurrens. I många fall bör sådana handelshinder kunna förstärka kostnads
trösklar baserade på naturliga och marknadsinducerade hinder. 

Internationella positioner. 
Med "internationell" avses här att verksamheten har låg bundenhet till någon specifik 
lokalisering. Flertalet konkurrenshinder är små eller obetydliga och en höggradig 
marknadsintegration redan en verklighet30. Annorlunda uttryckt är den faktiska integ
rationen hög medan den potentiella, genom politiska åtgärder, är relativt låg. Globala 
marknader innebär ofta dominans av ett fåtal mycket stora företag, (som Microsoft, 
Coca cola, Procter & Gamble, Unilever, Philip Morris, Electrolux, Whirlpool o.s.v.31) 
men differentierad efterfrågan och segmenteringsmöjligheter kan ändå ge utrymme 
för verksamhet i mindre skala. I enlighet med resonemangen i kapitel 10 kan flertalet 
strategier relevanta för mindre företag betecknas nischstrategier, och det är i första 
hand sådana som behandlas här. 

2 8 1 kommiss i onens  I  M-u tvä rde r ing  ex  pos t  fann  man f .ö .  a t t  t ranspor tkos tnader  begränsade  u t rymmet  
för ytterligare integrationseffekter för vissa verksamheter (European Commission/London Economics 
1997, s2) 
29 Detta finner ett visst stöd i enkätmaterialet (det begränsade antalet företag gör att samtliga nämnda 
variabler inte kan kontrolleras). Av standardvaruproducenter lokaliserade i norra Sverige var en lägre 
relativ andel utan såväl utländsk som inhemsk konkurrens 1995. I denna landsdel var andelama dess
utom ytterligare något lägre i de mindre nordliga orterna. 
30 Kommissionens I M-utvärdering ex post fann också att utrymmet för yt terligare integrationseffekter 
var begränsat inom vissa verksamhetsområden p.g.a. att marknaderna redan var integrerade 
(European Commission/London Economics 1997, s2). 
31 Affärsvärlden nr 16 1997 innehöll ett specialreportage om globala företag. 
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I konsekvens med modellens indelning i två dimensioner görs i det följande, liksom 
för lokala positioner, en uppdelning i två idealtyper utifrån problemlösningens komp
lexitet. Där problemlösningen är komplex är specialkunskap, relationer, överföring 
m.m. avgörande. I det andra typfallet, där problemlösningen är enkel, måste ett 
mindre företag i princip rikta aktiviteterna till begränsad efterfrågan/mindre segment. 

Figur 12-10: Strategiska positioner med svag marknadsavgränsning. 
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C. Komplex behovslösninq i internationell nisch. 

Den tredje verksamhetskategorin kombinerar en internationell verksamhet med vissa 
egenskaper motsvarande de som i A ger en lokal eller regional avgränsning. I posi
tion C är det geografiska avståndet av mindre betydelse medan närhet ändå kan sä
gas vara centralt: Verksamheten är kund- eller objektsanpassad trots att företaget 
kan vara beläget långt ifrån kunden. Liksom för verksamhetstyp A gäller att behovet i 
lösning eller utförande motiverar en relativt småskalig tillverkning och att produkt-, 
överförings- eller relationskomplexiteten är hög. 

I jämförelse med position A gör det fysiska avståndet att nära och frekvent personlig 
interaktion är svårare, men positionen kan ändå baseras på relationskomplexitet 
(personliga förtroendefulla relationer, kulturell kunskap och erfarenhet m.m.). Den 
integrationspåverkan som i sådana fall kan vara aktuell kan gälla sådant som föränd
ringar i etableringshinder, kostnader för persontransporter och (långsamt) avtagande 
skillnader i affärspraxis och kultur. I de fall där komplexiteten främst gäller produkten 
eller den fysiska överföringen kan istället handelshinder och varutransporter vara 
avgörande för verksamheten. 

Uttryckt i M-dimensionen kan en C-verksamhet verka under två typer av förhållan
den. Det ena gäller det i figuren normala, det som i avsnitt 12A betecknades strate
giskt huvudalternativ, nämligen att flertalet handels- och etableringshinder är obetyd
liga. En internationell verksamhet kan dock även baseras på att företaget besitter 
någon unik kompetens för att hantera vissa hinder. Det kan gälla tidigare förvärvad 
erfarenhet och ett exempel kan vara invandrare med verksamhet i eller gentemot sitt 
gamla hemland - med avvikande administrativ tradition, affärsseder, kultur etc. Detta 
ger en avgränsning av marknadsfickor som ej primärt är beroende av avstånd eller 
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statsgränser32. Kompetens och kontakter är också sådana att ett förenklat mark
nadstillträde ej behöver ha någon avgörande inverkan på verksamhetens inriktning. 

D. Enkel behovslösninq i internationell nisch. 

Den andra idealtypen av 'gränslös' verksamhet gäller enkel och eventuellt standardi
serad problemlösning. Avstånd mellan producent och köpare är möjliga då de väl 
integrerade marknaderna utmärks av försumbara tekniska handelshinder samt låga 
kostnader för transporter och administration. Denna integration samt produktens och 
behovets enkelhet eller homogenitet kan även förenkla att verksamheten organise
ras 'enkelt', med produktion och direktförsäljning från samma enhet. Samtidigt med
ger ej teknologi eller efterfrågan ytterligare volym och stordriftsvinster vilket möjliggör 
småskalighet. 

Varorna har således redan i utgångsläget (pre-integration) mycket låga handelshin
der och god räckvidd. Bl.a. i och med frihandelsavtalet för industrivaror uppnåddes 
tidigt en hög grad av integration inom EG/EFTA-området för många produktområden 
(vilket visserligen kan förändras genom produktutveckling). Många företag har dess
utom produkter som knappast påverkas av det europeiska standardiseringsarbetet33. 
Vid oförändrade efterfrågemönster bör sådana verksamheter, då de dessutom har 
erfarenhet av export och internationell konkurrens, tillhöra de av integrationen 
lågpåverkade. 

Konkurrensfördelar. 
I kapitel 10 fördes resonemang kring strategiska positioner och konkurrensfördelar 
där differentierings- och kostnadsfördelar samt nischstrategier var centrala inslag34. 
Om denna terminologi explicit överförs till de fyra renodlade verksamhetskategorier 
som nu har redogjorts för erhålls fyra typer av grundläggande konkurrensstrategier. 
Eftersom vi har att göra med små företag kommer de flesta strategiska positioner att 
gälla begränsade efterfrågeområden eller geografiska dito. Konkurrensfördelar i figu
rens övre del gäller därför internationella nischer medan den nedre delen gäller regi
onala eller lokala nischer. 

Möjligheten att differentiera produktionen mot kunder och från konkurrenter, samt 
möjligheten att utveckla kostnadsfördelar, är relaterat till produkten och karaktären 
på kundens behov (problemlösningsdimensionen). När lösningen och behoven är 
enkla, som i position B och D, är möjligheten att nå kostnadsfördelar större. Därför 
torde kostnadsfördelar utgöra en huvudsaklig källa till konkurrensstrategi i fält till 
vänster i modellen. Om, å andra sidan, problemlösningen är komplex, som i positio
nerna A och C, grundas relativa konkurrensfördelar i stor utsträckning på unik kom
petens och differentiering. Detta kan bl.a. relateras till Murrays bedömning att sådant 
som kvalitet, pålitlighet och service sannolikt måste utgöra en grund för differentie
ringsstrategier35. Förhållandet mellan de två huvudsakliga konkurrensfördelarna och 

32 Vilket inte innebär att avståndskostnader, kulturella skillnader m.m. är oväsentliga. 
3 3 1 den  enkätundersökn ing  som g jo rdes  1995 /96  angavs  denna  ande l  t i l l  32% (55% svarade  däremot  
jakande medan 13% svarade "vet ej"). 
34 Se även Porter 1980 och 1985. 
35 1988, s395f. 
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komplexitetsdimensionen är i linje med Wrights bedömning av differentieringsstrate
gier som innehållande mer komplexa dimensioner än kostnadsstrategier36. 

Figur 12-11 : Positioner och konkurrensfördelar. 
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C. TVA PRINCIPIELLA TYPER AV INRE MARKNADSEFFEKTER. 
Verksamhetsområden under omvandling genom integrationen. 
Med avseende på de fyra idealtyper av strategiska kategorier som nu har behandlats 
torde ett rimligt antagande vara att verkligheten för flertalet mindre företag ej till fullo 
motsvarar någon av dessa. Verksamheter bör kunna förekomma varsomhelst mellan 
axlarnas extrempunkter och positionerna A-D tydliggjorde (om än teoretiskt) den 
företagsstrategiska verklighetens spännvidd när den uttrycks i de valda dimensioner
na. 

I enlighet med framställningen i figur 12-8 är dock en huvudpoäng i detta arbete att 
strategiska positioner mellan de fyra renodlade positionerna bör vara mer berörda av 
integrationsåtgärder. Verksamheter som motsvarar idealtyperna ska således kunna 
förvänta en relativt låg påverkan - men effekter kan uppträda för positioner överallt i 
figuren37. Exempelvis upplevs med största sannolikhet i de mest internationella före
tagen att regler, procedurer etc. förändras i samband med verksamhet som utgår 
från eller riktas till EU-länder. Detta gavs ett visst stöd i enkätmaterialet och beror 
sannolikt på dessa företags fysiska närvaro på olika marknader och på möjligheten 
att jämföra olika förhållanden, men inte nödvändigtvis på att betydelsen av 
integrationseffekter är stor för denna verksamhetskategori. 

För övriga ytterpositioner i modellen kan analoga resonemang föras. Även de mest 
lokalt inriktade verksamheterna kan således märka av IM-åtgärder, exempelvis ge
nom nya regler eller stödformer, men de strategiska konsekvenserna bedöms vara 
relativt lägre än för verksamheter i mellanpositioner. Ett annat förhållande som gör 

36 1987, s97. 
37 Till effekter räknas här även förändrade förutsättningar för ekonomisk verksamhet, som i princip 
endast behöver leda till potentiella effekter och ej reella förändringar i aktörers (producenter, investera
re och konsumenter) beteende. 
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att effekter kan uppträda för verksamheter motsvarande samtliga möjliga positioner i 
modellen är att de strategiska positionerna konstitueras av flera faktorer - medan det 
givetvis kan vara tillräckligt att ett enstaka förhållande förändras för att en verksam
het ska påverkas. 

Detta innebär att modellen, även om den skulle lyckas avspegla effekter och positio
ner väl, inte gör anspråk på att fånga annat än huvudkategorier av effekter för hu
vudkategorier av positioner. Ett antagande är dock att det i princip är mer sannolikt i 
vissa strategiska positioner att en verksamhet nås av en betydande integrationspå
verkan. I positioner liknande de fyra idealtyperna antas däremot höggradigt integre
rade verksamhetsförhållanden (C och D) eller, omvänt, förhållanden vars integra
tionspotential är låg (A och B) varför förändringarna blir små. Det hålls också för mer 
sannolikt att verksamheter i modellens ytterpositioner baseras på faktorer som gör 
dem mindre påverkade av integrationseffekter. Till detta hör att företagen kan ha er
farenhet/kunskap som gör dem mindre sårbara vid förändringar. 

Modellens två dimensioner motsvaras av två huvudtyper av effekter. Den ena typen 
innehåller den reduktion av kostnader och svårigheter sammanbundna med geogra
fiska avstånd som följer av integrationsåtgärder medan effekter av den andra typen 
följer av att integrationsåtgärder medför förändringar av problemlösningars (nödvän
diga) komplexitet. I modelltermer leder åtgärderna, ceteris paribus, till marknaders 
ökade "globalitet" respektive ökad "enkelhet" i problemlösningen. Var effekterna in
träffar i förhållande till de fyra idealtyperna av strategiska kategorier, samt vilken 
omfattning konsekvenserna har, varierar mellan verksamhetsområden. För att nå 
grafisk systematik och enkelhet antas liksom i föregående avsnitt att integrations
effekter primärt äger rum vid mitten på respektive axel38. I det följande kommer be
handlingen av verkningarna från åtgärder för marknadsintegration och ökad 
konkurrens att utvecklas. 

Effekter på marknadsavqränsninqar. 

Denna typ av effekt innebär ett minskande av konkurrenshinder som kan hänföras till 
geografiska avstånd och geografiska gränser. Därmed ökas förutsättningarna för 
internationell konkurrens. Konkurrenshinder försvagas eller försvinner vilket grafiskt 
motsvaras av att strategiska fält i modellens övre del expanderar på bekostnad av de 
närmast undre. Detta innebär att basen för vissa strategiska positioner, särskilt i 
gränslandet mellan mer internationella respektive mer nationella verksamheter, för
ändras eller urholkas. Vissa marknader som varit regionala eller nationella kommer 
att övergå till att snarare vara internationella (eller globala). När sådana förändrade 
förutsättningar även materialiseras genom förändrat agerade hos konsumenter eller 
producenter kan efterfrågan homogeniseras och konkurrens från utländska företag 
uppträda. 

I figur 12-12 framställs modellen med M-dimensionen uppdelad i fyra fält. Effekter 
illustreras för tre nivåer av konkurrenshinder och fyra typer av efterfrågeområden. 
Observera att detta är en principiell uppdelning medan den illustrationen som är re
levant för olika produktområden och verksamheter varierar. I exemplet kan de fyra 

38 Vad som är mitten på skalan vad gäller verksamheters enkelhet respektive globalitet blir därför vari
abelt (det omvända hade i princip varit möjligt). 
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marknadstyperna antas motsvara följande: (1) En höggradigt internationell eller glo
bal marknad, med homogen internationell efterfrågan och globala företag (exempel
vis med 'europeiska' varumärken med efterfrågan i flertalet medlemsstater); (2) 
marknader med internationell konkurrens av betydelse men med nationella skillnader 
(vilka kan uttryckas som begränsade konkurrenshinder); (3) en nationell marknad 
med obefintlig eller relativt liten internationell konkurrens och med hinder som be
gränsar utländska företags konkurrensförutsättningar; (4) en lokal eller regional 
marknad med obefintlig eller relativt liten nationell och internationell konkurrens och 
med konkurrenshinder som begränsar geografiskt avlägsna företags möjligheter att 
konkurrera. 

I figurens exempel påverkar integrationsåtgärder samtliga tre huvudtyper av geogra
fiska avgränsningar. Detta visas, med början i figurens övre del, av att det ljusaste 
fältet expanderar, d.v.s. motsvarande de verksamhetsförutsättningar som är minst 
berörda av geografiska marknadsavgränsningar. Markeringen "GK" visar att delar av 
de internationella marknaderna går mot förutsättningar som ger eller underlättar glo
bal efterfrågan och konkurrens39. På motsvarande sätt illustrerar IK underlättade för
utsättningar för internationell konkurrens på en tidigare huvudsakligen nationell 
marknad medan NK visar förändrade förutsättningar för nationell eller internationell 
konkurrens på en tidigare regional marknad. 

Figur 12-12: Integrationseffekter i M-dimensionen. 

Modellen illustreras således så att det är konkurrenshinder som försvinner och inte 
verksamheter (strategiska positioner) som flyttas i detta första steg. Ett andra steg, 
som behandlas i kapitel 14, gäller lämpliga eller nödvändiga strategiska förflyttningar 
för berörda verksamheter. De verksamheter för vilka detta antas vara särskilt rele
vant, vars konkurrenssituation sannolikt kommer att påverkas starkast, befinner sig i 
utgångsläget någonstans i de horisontella band där konkurrenssituationen går från 
internationell till global eller från nationell till internationell40. Argument för detta är att 

39 Observera att "global" i sammanhanget i första hand avser inre marknadsområdet och inte världen. 
Emellertid avses vanligtvis heller inte världen i den allmänt förekommande användningen - utan sna
rast 'den rika världen', 'triaden', 'OECD-världen' e.dyl. 
40 Det ta gäller i den principiella modellen medan individuella verksamhetsanalyser får varierande utse
enden. Resonemanget rymmer (hittills) även ett förenklat antagande om en 'rak' effekt - som är obero
ende av position i PL-dimensionen (i kapitel 14 förs resonemang om alternativa framställningar av mo
dellen). 
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integrationsåtgärder till övervägande del riktas mot hinder relaterade till statsgränser 
samt att verksamheterna i fält 4 (och 1 ) är de mest strategiskt renodlade och baseras 
på annat än faktorer som påverkas av IM. På grund av statens roll som enhet för av-
och samreglering är förändringen "NK" markerad något svagare. 

För att en verksamhet ska definieras till en högpåverkad position är den i utgångslä
get (pre integration) kringgärdad av betydande handels- eller etableringshinder. 
Handel och konkurrens har hämmats av nationella tekniska specifikationer, administ
rativa procedurer, diskriminerande statsstöd, upphandlingspraxis eller direkta etable
ringshinder. Avskaffandet av sådana hinder möjliggör följaktligen ökad handel och 
konkurrens. 

Av dessa i M-dimensionen högpåverkade verksamheter är de något enklare (t.v. i 
figuren) i ett för-integrativt skede primärt skyddade (eller påverkade) av politiska eller 
marknadsinducerade konkurrenshinder, främst av handelshämmande typ. Naturliga 
konkurrenshinder, som i termer av figuren är mer betydande längre ned efter den 
vertikala axeln, kvarstår till största del oförändrade. Förändringar i distributionssys
temet (exempelvis avreglering av nationella marknader för vägtransporter), liksom en 
'europeisering' av efterfrågan, kan öppna marknaden för konkurrens från (kostnads-
effektivare) tillverkare av större serier. 

Även för verksamheter t.h. i figuren, där behovskomplexiteten är högre, kan föränd
rad marknadsavgränsning genom integrationsåtgärder vara kritisk. Även där är verk
samheter endast i begränsad omfattning skyddade av naturliga konkurrenshinder 
(detta avser dock endast marknadsdimensionen och gäller definitionsmässigt). På 
grund av produkternas/problemlösningarnas lägre rörlighet t.h. i figuren är förekom
mande konkurrenshinder hellre av typen etableringshinder och hinder för resurs
rörlighet än de är handelshinder. 

Effekter på problemlösningens komplexitet. 

På motsvarande sätt som för M-dimensionen finns skillnader mellan olika problem
lösningar som kan uttryckas i termer av konkurrenshinder. I PL-dimensionen ger 
konkurrenshinder upphov till problemlösningskomplexitet. De integrationseffekter 
som kan förväntas uppkomma i denna dimension beror följaktligen på att orsaker till 
produkters och problemlösningars internationella (och i någon omfattning interregio
nal) heterogenitet och begränsade rörlighet försvagas eller elimineras. 

En typ av verksamhet som kommer att känna av dessa effekter är sådana som pro
ducerar för en norm som avviker betydligt från en (senare) resulterande europeisk 
standard. En annan typ är verksamheter där möjligheterna till effektiviseringar i ut
veckling, produktion, marknadsföring och distribution är potentiellt stora. Detta beror 
till stor del på att (allt annat lika) antalet nödvändiga produktvarianter minskar p.g.a. 
enhetliga normer och enhetligare efterfrågan inom hela EU/EES-området. Föränd
ringarna leder till förenklat marknadstillträde, kostnadsbesparingar till följd av minskat 
behov av produktanpassning och administration samt ökade möjligheter till vinster 
från verksamhet i större skala. Huruvida de politiska, juridiska eller tekniska integra
tionsåtgärderna även leder till manifesterade effekter är bl.a. beroende av i vilken 
utsträckning regionala och nationella köpbeteenden ersätts med mer europeiska di
to. 
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Figur 12-13 har delats in i fyra fält som avses motsvara en produktkategori eller ett 
produktområde där det förekommer fyra huvudvarianter i termer av problemlösning. I 
förhållande till indelningen i M-dimensionen är skillnaderna mindre allmänna. Visser
ligen uppträder även en stor del av de konkurrenshinder som påverkar problemlös
ningen vid statsgränserna (exempelvis som tekniska handelshinder), men som illust
ration eller principiell beskrivning är indelningen av PL-dimensionen i fyra fält mer 
godtycklig. I figuren markeras integrationseffekter genom att ett av dessa fält (2) ex
panderar mot höger (vilket således inte innebär att detta fält och motsvarande posi
tioner blir mer komplexa - utan att den (lägre) komplexitet som fält 2 motsvarar tar 
över eller slår ut en del av fält 3). Något av den komplexitet som orsakades av natio
nell reglering och, i någon omfattning, nationella efterfrågemönster har därefter eli
minerats. Det kan exempelvis gälla det ömsesidiga erkännandet av produktnormer 
och att en enklare variant (motsvarande fält 2) därefter kan säljas på marknader som 
tidigare hade krav som innebar högre komplexitet41. 

Figur 12-13: Integrationseffekter i PL-dimensionen. 
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För de företag där graden av lokaliseringsbundenhet kan beskrivas som medelhög 
till hög (d.v.s. i figurens nedre del) är det möjligt att integrationsåtgärder i första hand 
kan leda till ökad konkurrens från effektivare nationella företag. I modelltermer över
ensstämmer detta med att en del av den nationella ekonomin går från verksamhets
betingelser liknande position A mot betingelser mer i överensstämmelse med posi
tion B. På grund av de naturliga konkurrenshindrens betydelse för regionala strate
giska positioner (längre ned i figuren) kan IM-åtgärder för många verksamhetsområ
den vara otillräckliga för att leda till internationell handel i någon större omfattning. 
Parat med åtgärder för etableringsfrihet kan dock delar av detta verksamhetsområde 
öppnas även för utländska konkurrenter. 

För företag som redan i någon eller hög grad är internationellt verksamma och vars 
produktion sannolikt påverkas mot en minskad komplexitet (d.v.s. särskilt i mitten av 
figurens övre del) är marknadsavgränsande hinder låga eller försumbara. Små före
tag i detta fält löper sannolikt en risk att konkurreras ut av resursstarkare företag om 
de bedriver en verksamhet där stora effektivitetsvinster och kostnadsbesparingar 
finns att hämta genom produktion i större skala. 

41 Principen är densamma oavsett om en existerande variant slår ut en annan eller om av- eller 
samreglering resulterar i nya lösningar. 
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Strateqipåverkande inteqrationseffekter. 

De strategiska positioner för vilka IM-effekter i första hand kan förväntas - utgående 
från förda resonemang - kan i konsekvens med den tvådelade kategoriseringen av 
effekter beskrivas som fem teoretiska typer (varav en består av en kombination av 
de två effekttyperna). Observera att resonemanget för enkelhets skull förutsätter att 
det endast finns en nivå av effekter i varje dimension42. De verksamheter som antas 
vara principiellt högpåverkade i M-dimensionen kan i produktdimensionen beskrivas 
som enkla(-re) eller komplexa(-re). Analogt kan såväl internationella som nationel
la/regionala verksamheter möta effekter av produkt- eller problemlösningspåverkan-
de typ. Följande kategorier av strategisk påverkan kan därmed urskiljas (kombinatio
nen, d.v.s. nr. 5, kommer inte att särbehandlas senare): 

(D försvagad marknadsavgränsning för komplexare problemlösning 

© försvagad marknadsavgränsning för enklare problemlösning 

® förenklad problemlösning i nisch med starkare marknadsavgränsning 

® förenklad problemlösning i nisch med svagare marknadsavgränsning 

(D försvagad marknadsavgränsning och förenklad problemlösning 
(konsekvenser i båda dimensionerna) 

Figur 12-14: Fem högpåverkade kategorier av positioner. 

Problem förbundna med effektbedömninq för strategiska verksamheter. 

I enlighet med tidigare framställning innebär principerna för positionering av verk
samheter, och den definitionsmässiga placeringen av huvudsakliga integrationsef
fekter vid mitten av respektive axel, att större delen av ett strategiskt verksamhets
område (d.v.s. föremålet för en analys) kan befinna sig på den ena sidan av respek
tive axel. Vissa verksamhetsområden är till största del internationella medan andra 
huvudsakligen är nationellt eller regionalt avgränsade. För verksamhetsområden av 
det förra slaget kan det förväntas att relativt få verksamheter nås av betydande ef
fekter. 

4 2 1 f i gu ren  nedan  v i sas  dessu tom endas t  t re  fä l t  (och  två  h indern ivåe r )  per  d imens ion  t i l l  s k i l l nad  f r ån  
de föregående figurerna där fyra fält (och tre hindernivåer) antogs för vardera dimension. Detta kan 
även motsvara en situation där en problemlösning och en grund för marknadsavgränsning helt har 
försvunnit. 
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Emellertid skiljer sig även integrationsåtgärders mängd och verkan mellan verksam
hetsområden. Detta är bl.a. relaterat till den initala mängden nationell särreglering; 
särskilt bland verksamhetsområden som initiait skyddas av politiskt inducerade kon
kurrenshinder kan det förväntas stora integrationskonsekvenser. Andra nationellt 
eller regionalt avgränsade verksamhetsområden (branscher, verksamheter) berörs i 
högre grad av naturliga konkurrenshinder varför det bland dessa kan förväntas kon
sekvenser i mindre utsträckning. Om skillnader mellan verksamhetsområden uttrycks 
i modelltermer kan i princip vissa områden initiait vara utan skyddade positioner (och 
därmed sannolikt utan större konsekvenser). Andra verksamhetsområden kan inne
hålla skyddade positioner som påverkas genom integrationsåtgärder medan det i 
ytterligare andra kan finnas strategiska positioner som förblir opåverkade. 

Även i problemlösningsdimensionen kan flertalet möjliga eller faktiska utföranden 
(inom ett produktområde) - men även flertalet faktiska verksamheter - befinna sig på 
den ena sidan av figurens mitt. Medan M-dimensionens mittläge, i modellens princi
piella utförande, ungefärligen motsvarar nationsgränsen43 avgörs PL-dimensionens 
mitt tillsammans med en preliminär bedömning av integrationseffekter. Att positione
ringen sker i växelverkan med effektbedömningen, då konsekvensers sannolikhet 
bedöms för de olika faktorer som kan tänkas ingå i positioneringen, är av särskild 
betydelse vad gäller PL-dimensionen. I positioneringen bedöms även eventuella 
konkurrensfördelar som kan utgöra skydd mot effekter. 

Ett tidigare behandlat analytiskt problem uppkommer när en enhetlig positionering av 
en verksamhet inte låter sig göras och verksamheten måste ges flera strategiska 
positioner. Verksamheten måste således delas upp i aspekter som är lämpliga vid en 
analys av integrationseffekter. I detta avseende är M-dimensionen mindre problema
tisk; bl.a. är integrationsåtgärder i hög grad relaterade till statsgränser och den före
tagsstrategiska terminologin är redan anpassad efter statsgränser (marknader är ofta 
definierade efter politiska gränser). Problemet är således tydligast i PL-dimensionen, 
och i följande figur ges ett exempel där olika aspekter av en verksamhet har bedömts 
olika och delats upp i produkt (P), distribution (D) och relationer (R). Det räcker givet
vis att en av dessa (grupper av) faktorer är kritisk för att effekter ska påverka verk
samheten44. 

43 "ungefärligen" p.g.a. att en verksamhet sällan är svensk till 100% eller 0%. 
44 Dessutom kan påverkan ske via förhållanden som inte fångas i modellen och dess allmänna strate
giska terminologi (något företagsspecifikt förhållande, företagsledningens förväntningar, tillfälligheter 
etc.). 

304 



EN MODELL FÖR FÖRETAGSSTRATEGISK ANALYS AV DEN INRE MARKNADEN. 

Figur 12-15: Effektbedömning då den strategiska positioneringen ej är 
enhetlig. 

OflKSCL KonriEx PROBLEM
LÖSNING 

MARKNAD 

I exemplet är den relativt enkla produkten internationellt gångbar vad gäller sådant 
som typ av efterfrågan, pris, myndighetskrav o.s.v. Positionen "P" i figuren antas va
ra ett resultat av en genomgång av sådana verksamhetsspecifika förhållanden och 
integrationsåtgärder som berör desamma. Observera att resonemangen därmed är 
inne på modellens andra funktion (se avsnitt 12A, särskilt figur 12-1 och 12-3). 

I den tänkta strategiska analys - för en specifik verksamhet - som illustreras i figuren 
har de centrala relationsaspekterna bedömts som komplexa i en sådan bemärkelse 
att de rymmer konkurrensfördelar som inte kommer att påverkas av integrationsåt
gärder (därav placeringen t.h. i figuren). Distributionen har däremot bedömts kunna 
påverkas av integrationsåtgärder i båda dimensionerna. Den lägre markeringen i 
modellens vertikala dimension visar att distributionen inte är lika internationaliserad 
som de övriga verksamhetsaspekterna. Förhållandet kan avse användningen av ett 
huvudsakligen nationellt distributionsnätverk som är subventionerat eller kringgärdat 
av (skyddande) reglering som kan förväntas bli påverkat av integrationsåtgärder -
både i termer av utförandets komplexitet och marknadsavgränsning. 
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13. EMPIRISKA ILLUSTRATIONER I ANALYSMODELLEN. 

A. DATAMATERIALETS ANVÄNDNING OCH BEGRÄNSNINGAR. 
Användning och test respektive illustration av analysmodellen. 
Två funktioner har angivits för den modell som presenterades i kapitel 12: Att beskri
va effekter från ekonomisk integration i företagsstrategiska termer samt att möjliggö
ra konsekvensanalyser för enskilda företag. Användningen av det empiriska materi
alet i detta kapitel innebär i begränsad utsträckning en test av den första funktionen 
samt en vägledning till den andra. Det stöd till modellen, men även dess brister, som 
därmed eventuellt indikeras förs vidare till det avslutande kapitlet, där vissa tänkbara 
modifieringar av modellen behandlas. 

En mer långtgående granskning av den första funktionen än den som görs i det föl
jande hade krävt ytterligare empiriska undersökningar, lämpligtvis där positioner 
fastställdes för verksamheter varefter upplevelser med avseende på integrationen 
undersöktes. Det har även framkommit att det lämpligaste nyttjandet av analysmo
dellen innebär att den används för en väl avgränsad verksamhet i taget. Ett företags 
strategiska position (eller positioner) samt vilka integrationsåtgärder som kan ha 
konsekvenser för positionen/positionerna bör dessutom bedömas integrerat eller 
växelvis. För att visa modellens andra funktion kunde det därför ha varit passande 
(och långtgående) att presentera fallstudier där strategiska positioner skulle faststäl
las och med dessa sammanhörande integrationseffekter undersökas. 

Detta har dock bedömts innebära att arbetet skulle bli alltför omfattande, varför mo
dellen istället illustreras genom det befintliga enkätmaterialet. Tillvägagångssättet har 
varit att ett antal variabler från den andra enkäten har använts för att konstruera 
strategiska verksamhetskategorier (positioner) för inplacering av företagen (vilket 
sannolikt i många fall innebär uppgifter från mer än en strategisk verksamhet). Där
efter har upplevda och förväntade IM-effekter undersökts för företagen i respektive 
kategori, för att därigenom se om några för modellen relevanta mönster uppträder. 

Observera att indikationer på var i modellen effekter inträffar (m.a.o. vilka strategiska 
positioner som påverkas) är en sak medan riktningen på effekterna (med avseende 
på de två riktningar eller huvudtyper av effekter som har behandlats) är en annan. 
Konkret kan den redogörelse som följer ge indikationer på att verksamheter i vissa 
positioner har påverkats mer än andra; som underlag för en bedömning av huruvida 
konsekvenserna gäller problemlösningen eller marknadsavgränsningar är den sva
gare. 

Ett annat förhållande att ta hänsyn till vid läsningen är att strategiska positioner mätte 
något som gällde för verksamhetsåret 1995 samt vid årsskiftet 1995/96 (beroende på 
vilken typ av uppgifter det gäller) medan de angivna upplevelserna av den inre 
marknaden även kan ha avsett händelser något eller några år bakåt. Därmed upp
står något som kan uttryckas som ett tidsproblem. Företagens strategiska position 
kan ha varit annorlunda när integrationseffekter upplevdes. Den position som uttol
kas vid enkättillfället kan t.o.m. vara ett resultat av en positionsförändring till följd av 
integrationseffekter. Några av de kritiska resonemangen kring användningen av en-
kätuppgifterna för de illustrationer som följer utvecklas i ett bihang till detta kapitel. 
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Val av variabler för att uttrycka strategiska positioner i modellen. 
Med de positionsdefinitioner som används i de följande avsnitten avses således att 
fånga verksamhetsaspekter som kan variera med effekter från ekonomisk integra
tion. De kriterier som har använts för definitionerna baseras på de teoretiska reso
nemang som fördes i kapitel 12. Detta innebär att ytterpositioner i de två dimensio
nerna ska beskriva mycket internationella respektive lokala verksamheter och myck
et enkla respektive komplexa problemlösningar. De operationaliseringar som gjorts 
för att uppnå detta presenteras i kapitlets appendix tillsammans med resonemang 
om tillvägagångssättets begränsningar. 

I vardera dimension konstruerades sju positioner, och samtliga företag som svarade 
på den andra enkäten har placerats in i en av dessa1. Fastställandet av definitioner
na skedde iterativi för att nå vad som bedömdes vara den bästa möjliga överens
stämmelsen med de teoretiska avsikterna. Utgångspunkten var de teoretiska ytterlä
gena ("global verksamhet", "enkel problemlösning" etc.) varefter definitionerna av 
dessa stegvis försvagades. De mellersta kategorierna (d.v.s. de fjärde i respektive 
dimension) definierades följaktligen indirekt och utgörs därför av alla företag som ej 
definieras genom någon av de övriga kategorierna. Det senare innebär att företagen 
i mellanpositionerna är relativt heterogena, vilket emellertid även bör vara det teore
tiskt rimliga. 

Det iterativa fastställandet av definitionerna innebar slutligen att alla företag, utifrån 
befintliga data och de resonemang som fördes i kapitel 12, bedömdes vara relevant 
positionerade i respektive dimension. Med relevant menas exempelvis att den slut
giltiga definitionen av M-dimensionens mellersta position innebar att inga av de ingå
ende företagen (bedömda var för sig genom ett relativt stort antal variabler) kunde 
bedömas som klart mer internationella eller klart mer geografiskt avgränsade. Itera
tionen pågick till dess att alla sju positioner i respektive dimension uppnådde sådana 
'jämviktslägen', och i denna process ingick dessutom en bedömning av fler kriterier 
(variabler) än de som slutgiltigt kom att väljas och som redovisas i kapitlets appendix. 

B. POSITIONER I MARKNADSDIMENSIONEN. 
Definitionerna av strategiska positioner i M-dimensionen utgår från försäljning, verk
samhetens lokalisering samt ägande (d.v.s. tre av de mest centrala variablerna i den 
företagsekonomiska internationaliseringsteorin). I den mest geografiskt avgränsade 
positionen (betecknad MP7) ska försäljningen vara höggradigt regional och företaget 
får inte vara exporterande. Vidare ska all verksamhet bedrivas på samma ort och 
ägandet ska vara helt regionalt. Detta är således ett försök till operationalisering av 
det teoretiskt mest lokala företaget som behandlades i föregående kapitel. I den ka
tegori som avser fånga de minst geografiskt bundna verksamheterna (MP1) gäller 
nära nog det omvända, d.v.s. internationell konkurrensutsatthet och stor internatio
nell erfarenhet. De kriterier som har använts är stor utlandsförsäljning till kunder i 
många stater. Företagen har dessutom ägare i utlandet eller produktion utanför Nor
den. 

1 Vid en enskild konsekvensanalys i ett företag skulle däremot det aktuella verksamhetsområdet un
dersökas varefter en bedömning av antalet relevanta problemlösningsvarianter och marknader skulle 
göras. 
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Konkurrenskraft och konkurrenshinder. 
Eftersom analysmodellen rymmer både strategiska positioner och konkurrenshinder 
ska M-dimensionen inte endast fånga en verksamhets faktiska geografiska utbred
ning utan även företagets och/eller marknadens integrations-/segregeringsgrad. För 
att få indikationer på huruvida den senare aspekten av modellen uppfylls redovisas 
här upplevd konkurrenskraft på olika marknader och upplevda konkurrenshinder vid 
verksamhet i utlandet (integration bör minska skillnaderna vad gäller den förra och 
nivåerna på de senare)2. 

Att segregering mellan geografiska områden kan påvisas och att den är relaterad till 
det geografiska och kulturella avståndet visades i kapitel 8; bl.a. genom den upp
skattade konkurrenskraften och de bedömda svårigheterna i främmande länder. Den 
första av dessa bedömningar redovisas för varje strategisk kategori i tabell 13-1. Där 
anges den andel av företagen där man bedömde konkurrenskraften som stark eller 
mycket stark på respektive marknad (V3). Gråskuggade fält överskrider medelvärdet 
för hela materialet och det högsta värdet har markerats ytterligare något mörkare. 

Tabell 13-1: "Stark" eller "mycket stark" konkurrenskraft på fem marknader 
(andel företag i %). 

Strategisk 
kategori Regionen 

övriga 
Sverige Norden Västeuropa Sydeuropa 

MP1 87,5 Ar };87?,5. •, *66,6;*-;- 20,0 
MP2 77,3 66,6 ' - 69,6;k 52,6 . •«£3  0*4  '  
MP3 70,7 61,2 57,1 17,2 
MP4 75,4 58,9 21,0 14,0 
MP5 74,9 36,4 18,6 0,0 4,0 
MP6 25,0 11,8 0,0 0,0 
MP7 

Samtliga 
73,4 30,7 15,3 8,3 0,0 MP7 

Samtliga 78,0 58,1 41,3 27,9 13,0 

Företags verksamhetsinriktning kan vara sådan att vissa marknader inte är relevanta 
- att produktionen är inriktad mot en efterfrågan som inte finns på vissa av de mark
nader som skulle bedömas i enkäten. Tabellen visar dock att man i en större andel 
av de mer internationella företagen ansåg sig konkurrenskraftiga på varje geografisk 
marknad frånsett den regionala marknaden. Detta kan betyda att det är de mest 
konkurrenskraftiga företagen som är (blir) mest internationella. Förklaringar kan 
emellertid även vara av annan typ, exempelvis att man i de mer internationellt erfar
na företagen har större självförtroende och/eller mindre respekt för efterfrågan, kon
kurrens och konkurrenshinder i andra länder. 

Eftersom vissa konkurrenshinder kan läras bort genom internationella aktiviteter är 
det sannolikt att sådana uppfattas som lägre av företag med stor internationell erfa
renhet och verksamhet (detta indikerades genom de uppskattade svårigheterna i 
olika länder, redovisade i kapitel 8). De hinder mot internationell konkurrenskraft som 

2 Uppgifterna om konkurrenshinder gäller uppfattningar om svårigheter i andra länder medan model
lens positioner även ska fånga faktorer som innebär hinder i motsatt riktning, d.v.s. skydd för de stude
rade företagen och svårigheter för utomregionala eller utländska konkurrenter. 
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skulle bedömas i enkäten sågs också närmast genomgående som mindre betydande 
i de mest internationella företagen. I följande tabell anges för varje strategisk kategori 
den andel av företagen där man uppgav att respektive faktor innebar en kännbar 
eller betydlig begränsning (alternativ 3 och 4 av fyra möjliga) för företagets konkur
renskraft i Sydeuropa (V5). Gråskuggade fält innebär (liksom ovan) att medelvärdet 
för hela materialet överskrids. 

Tabell 13-2: Minst 'kännbar påverkan'från nio givna konkurrenshinder 
(andel företag i %). 

Strategisk 
kategori 

Politi* 
Produkt

krav 

5kt induc< 
Övr. 

regler 

erade 
skatter & 
avgifter 

Markn 
Affärs
praxis 

adsinduc 
Kunskap 
om efterfr 

gerade 
Kund

kontakter 
Avstånd 
& tr.kost. 

Naturliga 
Kultur & 

språk 
Efter
frågan 

MP1 20,0 10,0 10,0 60,0 50,0 50,0 30,0 40,0 40,0 
MP2 31,8 27,3 4,5 36,4 22,7 40,0 63,6 31,8 73,9* 
MP3 16,7 21,6 18,9 43,2 45,9 37,8 48,6 51,3 44,5 
MP4 34,8 28,3 42,5 59,6 «lai ü 76,6 67,4 69,4 35,4 
MP5 38,1 27,8 61,1 75,0 75,0 86,4 55,0 
MP6 50,0 * 61,% 50,0 72,2 àâÈMân 83,4 80,0 79,0 27,8 
MP7 16,7 33,4 " 7i;5' 85,7 75,0 iOQiO 87,3-' fB7ß 50,0 

Samtliga 31,4 29,8 28,9 55,1 55,7 63,0 64,7 62,8 45,4 

Det mönster som framstår är således omvänt i förhållande till föregående tabell: I de 
internationella företagen (vilka var mer konkurrenskraftiga) uppfattade man inte star
ka hinder i lika stor omfattning som i de mer nationella och regionala företagen. 
Bland de mest internationella företagen var det, liksom i den undersökta gruppen 
företag som helhet, särskilt de politiskt inducerade hindren som ansågs vara oprob
lematiska. Sju av tio MP1-företag angav "ingen betydelse" för produktkrav och för 
skatter, avgifter och andra kostnader. De tre hindertyper som ansågs utgöra problem 
i den största andelen av de mest internationella företagen var de marknadsinducera-
de; särskilt skillnader i affärspraxis och marknadsförhållanden ansågs begränsa kon
kurrenskraften i Sydeuropa. Detta är en viss avvikelse från det övriga materialet, vil
ket dock endast gäller gruppen MP1. 

I kontrast till denna kategori, och som det framgår av tabellen, uppfattades flertalet 
hinder som begränsande i en klar majoritet av de mest regionala företagen. Kultur 
och språk ansågs innebära betydliga begränsningar i 7 av 8 MP7-företag, kundkon
takter i 6 av 8 och kunskap om efterfrågan i 5 av 8 företag. Detta indikerar att det inte 
endast är en fråga om att dessa företag skulle vara utan relevanta produkter (eller att 
det inte finns relevant efterfrågan). Motsvarande andelar för MP1-företag var 0, 3 
respektive 3 av 10 företag. 

Upplevd inre marknadspåverkan. 
De två tabellerna ovan indikerar att operationaliseringen av analysmodellens mark
nadsdimension inte endast avspeglar verksamheters geografiska utbredning utan 
även - i någon utsträckning - en underliggande integration/segregering av markna
den. Om detta är fallet, och om modellen i övrigt är relevant, är det rimligt att även 
uppfattad och förväntad påverkan från den inre marknaden varierar mellan de stra
tegiska kategorierna. Endast utgående från detta faktum, att företag verkar i sam
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manhang med olika integrationsgrad, är det emellertid inte uppenbart hur integra
tionspåverkan bör variera mellan kategorierna. Modellen säger visserligen att effek
ter är att förvänta i mellanlägen, men potentialen för förändring är i princip störst där 
integrationsgraden i utgångsläget är lägst. Å andra sidan är företag som agerar in
ternationellt, i olika stater och över statsgränser, i kontakt med faktorer som direkt 
och tidigt påverkas genom ytterligare integration. 

I följande figur redovisas den IM-påverkan som angavs i företagen (VII1). För över
skådlighetens skull anges andelarna grafiskt till vänster medan siffervärden anges i 
tabellen till höger. Illustrationen visar att en större andel av företagen i MP2-4 tycks 
ha påverkats medan andelen påverkade är lägst bland de mer nationellt eller regio
nalt inriktade företagen samt i gruppen av mycket internationella företag i MP1. 

Figur 13-1 : Upplevd påverkan från IM. 

I Betydlig • Begränsad Dingen 

25% 50% 75% 100% 

betydl. 
% 

begr. 
% 

ingen 
% 

sam 
antal ftg 

tliga 
andel % 

0,0 40,0 60,0 10 5,1 

13,6 40,9 45,5 22 11,3 

5,6 41,7 52,8 36 18,5 

11,9 33,9 54,2 59 30,3 

6,9 20,7 72,4 29 14,9 

0,0 33,3 66,7 24 12,3 

0,0 6,7 93,3 15 7,7 

7,2 32,3 60,5 - 100,0 

14 63 118 195 -

Uppgifterna är inte tillräckligt detaljerade för att det ska kunna avgöras om fördel
ningen ska tolkas som en indikation på att förändringar i högre grad har upplevts vid 
(befintlig) utrikeshandel och verksamhet utanför Sveriges gränser eller som en mark
nadsöppnande effekt över landets gränser (konkurrenshöjning och nya exportmöjlig
heter). Om de senare typerna av konsekvenser hade dominerat skulle eventuellt ef
fekter kunna förväntas något längre ned efter M-axeln. Något som försvårar en tolk
ning i detta avseende är den tidigare berörda tidsproblematiken, d.v.s. möjligheten 
att respektive företags strategiska position inte var densamma vid tidpunkten för 
upplevd integrationspåverkan. 

Förändringar i försäljning och konkurrens. 

Ett rimligt antagande torde vara att förändringar i synen på affärsmöjligheter i EU-
länderna skiljer sig mellan de olika strategiska kategorierna - d.v.s. varierar med 
geografisk spridning av verksamheterna. Dels kan man tänka sig att redan befintlig 
internationell verksamhet ökar sannolikheten att nya möjligheter upptäcks, men för
ändringarna i förutsättningar kan även vara sådana att potentialen till förändringar i 
inställning och agerande är störst bland företag med begränsad internationell erfa
renhet. Följande tabell visar på ett mellanting till detta, att attityden till affärer i EU har 
påverkats mest i företagen som vid undersökningsperiodens slut (inledningen av år 
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1996) definierades i mitten av M-dimensionen (VII2). De två ytterpositionerna på 
vardera sida har sammanförts då antalet svar är färre (frågan ingick inte i den sista 
enkätpåminnelsen). Förändringarna är betydligt lägre bland de mest internationella 
företagen och närmast frånvarande i de mest närmarknadsinriktade företagen. 

Tabell 13-3: Förändrad syn på affärer i EU. 

mer ingen mer neg & företag i resp. 
Strategisk negativ förändr. positiv pos kategori 
kategori % % % % antal andel % 
MP1-2 3,8 84,6 7,7 3,8 26 17,6 
MP3 3,1 84,4 12,5 0,0 32 21,6 
MP4 0,0 59,5 40,5 0,0 42 28,4 
MP5 4,8 81,0 14,3 0,0 21 14,2 
MP6-7 0,0 96,3 3,7 0,0 27 18,2 

samtl. (%) 2,0 79,1 18,2 0,7 - 100,0 
samtl. (ant) 3 117 27 1 148 -

Förändringarna i attityder fördelade mellan positionerna förefaller därmed ge ett visst 
stöd för de teoretiska antaganden som har gjorts. En jämförelse mellan tabell 13-3 
och de förändringar i de senaste årens försäljning till EU-kunder som angavs (VI4) 
visar emellertid inte någon samvariation. Hela 67% av företagen i MP1-2 hade ökat 
försäljningen till EU sedan 1993, 53% i MP3, 33% i MP4, 6,7% av MP5 och ingen i 
MP6-7. Frånvaron av detta samband kan vara påverkat av tidsfaktorn, d.v.s. att den 
förändrade attityden ännu inte hade givit något resultat. Att försäljningsökningarna 
uppvisar en annan fördelning kan även relateras till den kraftiga försvagningen av 
den svenska kronan - vilken kan ha inneburit att främst redan exporterande företag 
kunde sälja mer p.g.a. de lägre priserna i utländsk valuta. 

Som det framgick i kapitel 8 hade man i relativt få företag, i relation till den stora ex
portökningen till EU-marknader, känt av någon ökad konkurrens från EU-
producenter. Även när upplevda konkurrensförändringar undersöks för verksamheter 
med olika geografisk utbredning kan vissa mönster förväntas: Eftersom försäljning i 
närområdet kan baseras på fördelar med lokal närvaro kan utomregional nationell 
försäljning förväntas vara mer konkurrensutsatt än den regionala dito. En stor andel 
av de internationellt verksamma företagen bör också agera inom områden där inter
nationell konkurrens även når hemmamarknaden. Detta ges visst stöd av data i ta
bell 13-4, som visar att endast 2 av 47 företag klassificerade i någon av de tre mest 
geografiskt avgränsade kategorierna hade upplevt en ökning av konkurrensen från 
EU (inte i något av de mest lokala företagen (MP7) angav man någon ökning; VI6). 
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Tabell 13-4: Ökad konkurrens i Sverige från EU-producenter3. 

Ökad 
konkurrens 

från EU 
% 

Ökningen består i: 
Strategisk 
kategori 

Ökad 
konkurrens 

från EU 
% 

import från 
EU-länder 

% 

EU-företag 
i Sverige 

% 

både imp. & 
EU-ftg i Sv. 

% 

företag 
kate 

antal 

i i resp . 
*gori 
andel % 

MP1-2 18,5 7,4 7,4 3,7 27 18,5 
MP3 15,6 9,4 0,0 6,2 32 21,9 
MP4 19,5 2,4 7,3 9,8 41 28,1 
MP5 4,5 4,5 0,0 0,0 22 15,1 
MP6-7 4,2 0,0 0,0 4,2 24 16,4 

samtl. (%) 13,7 4,8 3,4 5,5 - 100,0 
samtl. (ant.) 20 7 5 8 146 -

Dessa förändringar uppvisar således ungefär samma mönster som de upplevda ef
fekterna från den inre marknaden och den förändrade försäljningen till EU. Tillsam
mans med uppgifterna om förändringar i synen på affärer i EU talar konkurrenshöj
ningen från EU-producenter för en marknadsöppnande effekt i linje med antaganden 
bakom analysmodellen; MP4-företagen är de mest påverkade i båda dessa fall. 

Förväntad påverkan från den inre marknaden. 
Liksom den IM-påverkan som hade upplevts vid tidpunkten för den andra enkäten 
var förväntningarna på framtida påverkan från den inre marknaden mycket låga 
bland de mest regionalt inriktade företagen (VII5). Som figuren nedan visar var för
väntningarna låga även bland företagen i den mest internationella gruppen. Störst 
andel företag med förväntningar fanns i mittengruppen (MP4), där nära hälften sva
rade "definitivt" eller "troligtvis". Förväntningarna på framtida integrationskonsekven
sers riktning, d.v.s. negativ eller positiv, visade inget samband med strategisk kate
gori. 

Figur 13-2: Förväntad påverkan från IM. 

• definitivt Ütroligtvis • vet ej • knappast Dnej 

MPI Rf 
, .• v ^ % . * 

MP3 W-K '/> > 

____ i '...-V*;4 

MP5 

100% 

defi
nitivt 

tro-
ligtv. 

vet 
e.i 

knap
past 

nej sam 
antal ftg 

tliga 
andel % 

0,0 20,0 20,0 10,0 50,0 10 5,1 

4,3 39,1 13,0 26,1 17,4 23 11,7 

2,8 33,3 25,0 22,2 16,7 36 18,4 

6,8 40,7 15,3 23,7 13,6 59 30,1 

3,4 20,7 27,6 24,1 24,1 29 14,8 

0,0 25,0 33,3 25,0 16,7 24 12,2 

0,0 6,7 46,7 26,7 20,0 15 7,7 

3,6 30,6 23,5 23,5 18,9 - 100,0 

7 60 46 46 37 196 -

3 Antalet kategorier har minskats då antalet svar är färre; frågan ingick inte i den sista påminnelsen. 
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Inte minst p.g.a. förväntningarnas 'placering' i modellen kan de, i likhet med upplevda 
konsekvenser, motsvara marknadsöppnande effekter samt förbättrade konkurrens
förutsättningar för företag som redan har internationell verksamhet. Då det nämnda 
'tidsproblemet' inte gäller för den förväntade påverkan kan mönstret i figuren ovan 
möjligtvis anföras som visst stöd för andra redovisade mönster. 

De företag där man förväntade framtida integrationseffekter var till ca två tredjedelar 
företag som redan hade blivit påverkade (se tabell 8-10). I följande figur visas upp
levd och förväntad påverkan gemensamt. Till förväntningar räknas både de som an
gav "definitivt" och de som angav "troligtvis". Ingen särredovisning görs heller mellan 
huruvida tidigare påverkan var "begränsad" eller "betydande". De företag i vilka man 
ansåg sig vara högpåverkade (bakåt i tiden) och säkra på framtida effekter var 
emellertid mycket få. 

Figur 13-3: Upplevd och förväntad påverkan från IM*. 

•Nej (x2) • Ovnga 

100% 

: ja ja nej ja nej nej samtliga 
ja nej ja - - nej antal andel 

20,0 10,0 0,0 10,0 10,0 50,0 10 5,1 

22,7 27,3 18,2 4,5 9,1 18,2 22 11,3 

20,0 14,3 17,1 14,3 11,4 25,7 35 17,9 

30,5 6,8 15,9 1,7 11,9 30,5 59 30,3 

16,1 6,5 6,5 3,2 22,6 38,7 31 15,9 

21,7 8,7 0,0 0,0 30,4 39,1 23 11,8 

6,7 0,0 0,0 33,3 26,7 46,7 15 7,7 

22,1 10,3 11,3 7,2 16,4 32,8 - 100,0 

43 20 22 14 32 64 195 -

Utöver att påverkan bedöms vara störst i positionerna 2-4 indikerar figuren (liksom 
föregående figur) att det i de mer regionalt inriktade företagen var vanligare att man 
var osäker på de framtida konsekvenserna. 

Åtgärder i företagen orsakade av den inre marknaden. 
Uppgifter i kapitel 8 visade att upplevda eller förväntade effekter långt ifrån alltid för
anledde åtgärder i företagen. Av de 99 företag (av 194) där konsekvenser från IM 
antingen hade upplevts eller förväntades angavs åtgärder i 32, d.v.s. knappt vart 
tredje företag (detta inkluderar genomförda, pågående och planerade åtgärder p.g.a. 
den inre marknaden). 

Alla typer av integrationseffekter behöver sannolikt ej följas upp av någon åtgärd i 
företagen. Exempelvis kan vissa förändringar av administrativt slag, vilket var en av 
de två huvudtyperna av angivna effekter, mötas av en något större arbetsinsats (vil
ket inte nödvändigtvis anges som åtgärd i företagen om det inte medför nyanställning 
eller någon annan kostnadspost). I någon utsträckning bör dock ett samband mellan 

4 Tabellen innehåller som synes mer detaljerade uppgifter än stapeldiagrammet I diagrammet ä r upp
levd men ej förväntad påverkan och ej upplevd men förväntad påverkan sammanslagna till en kategori 
(upplevd el. förväntad); i diagrammets övriga ingår alla som svarade "vet ej" på framtida påverkan. 
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upplevda eller förväntade effekter och åtgärder i företagen kunna emotses. I följande 
figur anger de ljusa staplarna den andel företag i respektive kategori där integration
seffekter hade upplevts och/eller förväntades. De mörkare staplarna visar den andel 
företag som angav åtgärder, såväl genomförda som pågående och planerade (VII 
1,3&5). 

Figur 14-4: Åtgärderi företaget orsakade av IM. 

•Åtgärder • Upplevd + förväntad påverkan 

100% 

uppl. el. förv. 
effekter (%) 

antal 
svar 

angivna 
åtgärder (%) 

antal 
svar 

40,0 10 40,0 10 

72,7 22 22,7 22 

62,9 35 16,7 36 

57,6 59 20,7 58 

38,7 31 20,7 29 

30,5 23 12,0 25 

26,6 15 13,3 15 

50,0 195 19,5 195 

Trots att alla påverkade företag i den mest internationella kategorin endast angav en 
begränsad påverkan hade samtliga dessa genomfört eller påbörjat någon svarsåt
gärd. Denna kategori innehåller dock det minsta antalet företag. I flertalet kategorier 
var däremot åtgärder som andel av effekter låg. Något anmärkningsvärt kan det tyck
as att detta särskilt gäller de kategorier där den största andelen påverkade finns 
(MP2-4), och möjligen kan detta anföras som indikation på en relativt låg betydelse 
av den inre marknaden för den undersökta företagskategorin. 

C. POSITIONER I PROBLEMLÖSNINGSDIMENSIONEN. 
Detta avsnitt motsvarar det föregående med den skillnaden att detta gäller problem
lösningsdimensionen. Positionerna som behandlas utgör således en tentativ indel
ning mellan enkel och komplex problemlösning på basis av resonemangen i föregå
ende kapitel. Avsikten har varit att kategorierna i den "enkla" delen av skalan bl.a. 
ska fånga verksamheter i redan homogena eller harmoniserade efterfrågeområden. 
Administrativ och juridisk harmonisering är visserligen inte relevant för alla verksam
heter, men produkter kan här redan ha europeisk standard (standardiserade pro
dukter är dock inte nödvändigtvis enkla). Den komplexa delen av skalan ska särskilt 
fånga verksamheter som utnyttjar eller baseras på naturliga hinder med avseende på 
relationer eller överföring. 

Redan i föregående kapitel anfördes att av analysmodellens två dimensioner är pro
blemlösningen särskilt heterogen, och att detta gör att den kan behöva delas upp i 
en företagsstrategisk analyssituation. Ett tecken på dimensionens breda innehåll är 
att de kriterier som användes för att konstruera de strategiska kategorierna behövde 
vara relativt 'mjuka' eller tillåtande för att några företag som motsvarar strategier i 
dimensionens ändpunkter skulle kunna hittas. Problemen med att data är på före
tagsnivå istället för strategisk verksamhetsnivå blir också särskilt tydliga här. 
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Även om principen om förenkling genom integration antas gälla för PL-dimensionens 
alla tre huvuddelar, produkten, distributionen och relationen, kan skilda åtgärder och 
effekter förväntas orsaka den ökade enkelheten. Konsekvenserna för de olika as
pekterna i en verksamhets problemlösning, och därmed för dimensionens olika be
ståndsdelar, kan således komma att variera. I det följande kan därför ett lågt indike
rat förklaringsvärde för PL-dimensionen tyda på en alltför stor komplexitet för en 
sammantagen användning, åtminstone i detta något oegentliga testsammanhang. 

De definitioner som användes för att konstruera strategiska kategorier redovisas i 
appendix. Då mycket få företag uppfyllde kriterierna för den enklaste respektive den 
mest komplexa kategorin kommer, liksom i föregående avsnitt, vissa samband att 
undersökas för kombinationer av de två yttre kategorierna på vardera sida (PLP1-2 
samt PLP6-7). 

Konkurrenskraft och konkurrenshinder. 
När det gäller upplevd konkurrenskraft på olika geografiska marknader kan inte skill
nader mellan de strategiska kategorierna i denna dimension förväntas på samma 
sätt som när den strategiska positionen är bestämd i M-dimensionen. Komplex re
spektive enkel problemlösning kan, liksom kostnads- respektive differentieringsför
delar, ses som olika svar på olika sammanhang där förmåga och lösningar matchas 
mot efterfrågan. Om företagen i detta avseende har 'rätt' strategi bör därför inga 
skillnader i konkurrenskraft förväntas. Det går dock även att anföra teoretiska argu
ment för skillnader åt två olika håll. 
Â den ena sidan har enklare problemlösningar en hög potentiell rörlighet, vilket kan 
innebära att enklare verksamheter i större utsträckning kan vara konkurrenskraftiga 
på exportmarknader. Med konsekvenser som delvis går i motsatt riktning kan det 
även hävdas att ett företag som ska vara konkurrenskraftigt på avlägsna marknader 
(i större utsträckning) måste erbjuda något unikt (verksamhet på fler marknader ger 
dessutom närmast definitionsmässigt en större differentiering). Det unika kan sam
manhänga med komplexitet och differentiering. Om det unika däremot är de lägsta 
kostnaderna överensstämmer det med argumentet att enkla lösningar lämpar sig 
bäst för konkurrenskraft på avstånd. I tabell 13-5 redovisas angiven konkurrenskraft 
på olika geografiskt definierade marknader (V3). Ingen uppgift anges vid svar från 
färre än fem företag. 

Tabell 13-5: "Stark" eller "mycket stark" konkurrenskraft på fem marknader 
(andel företag i %). 

Strategisk 
kategori Regionen 

Övriga 
Sverige Norden Västeuropa Sydeuropa 

PLP1 60,0 - 0,0 - tsiÄm 
PLP2 75,0 48,1 41,9 14,2 

PLP3 63,3 46,1 26,6 29,3 10,0 

PLP4 76,9 64,2 46,9 17,8 

PLP5 r-mMgrpé* 27,8 13,0 

PLP6 46,2 35,7 27,3 7,7 

PLP7 83,4 33,3 0,0 - 0,0 

Samtliga 78,0 58,1 41,3 27,9 13,0 
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Det relativt svaga mönster som ges av de gråskuggade fälten indikerar att komplexa
re verksamheter är något starkare på närmarknaden medan en större relativ andel 
av de enklare verksamheterna bedömde sin konkurrenskraft som stark på avlägsna
re marknader. Detta kan ge ett visst stöd till resonemanget om att enkel problemlös
ning och eventuellt lågkostnadsstrategier är mer gångbara på längre avstånd. Kost
nadseffektivitet som angiven strategisk framgångsfaktor samvarierade svagt positivt 
med konkurrenskraft i Sydeuropa och med utlandsförsäljning som andel av total för
säljning. Däremot finns inga sådana samband om man ser till ett lågt produktpris 
som angiven konkurrensfaktor. 

Det har tidigare anförts att regeringar har starkare argument för att införa handels
hinder för enklare produkter då sådana i princip har en större potentiell rörlighet. I 
linje med detta visar följande tabell att det var i PLP1-företag där den största andelen 
ansåg att politiskt tillskapade hinder hade en kännbar inverkan på företagets konkur
renskraft i Sydeuropa (V5). Bland övriga strategiska kategorier märks dock inget 
mönster. Vidare betraktades de naturliga hindren avstånd och transportkostnader 
samt kultur och språk som problem i en stor andel av PLP1 -företagen. 

Tabell 13-6: Minst 'kännbar påverkan' från nio givna konkurrenshinder 
(andel företag i %). 

Strategisk 
kategori 

Politi* 
Produkt

krav 

>kt induci 
Övr. 

regler 

erade 
skatter & 
avgifter 

Markn 
Affärs
praxis 

adsinduc 
Kunskap 
om efterfr 

gerade 
Kund

kontakter 
Avstånd 
& tr.kost. 

Naturliga 
Kultur & 

språk 
Efter
frågan 

PLP1 glSiÄ 60,0 60,0 40,0 60,0 80,0 80,0 40,0 
PLP2 23,3 27,6 31,0 56,7 IÌ60M1 66,6 B3,9 73,3 -53,3 5 

PLP3 29,2 29,1 16,7 25,0 54,2 58,3 68,0 40,0 48,1 
PLP4 iilii 32,5 36r6 63,4 50,0 57,5 58,1 59,6 41,0 
PLP5 36,4 30,3 23,3 58,1 563i4îiï 65,9 53,3 ÏÏêËsm 47,8 
PLP6 15,4 25,0 41,7 58,3 -• 6 6,7 i. 60,0 33,4 
PLP7 - - 40,0 - 60,0 60,0 66,7 -

Samtliga 31,4 29,8 28,9 55,1 55,7 63,0 64,7 62,8 45,4 

Om man tittar närmare på de två ytterkategorierna i respektive ände av PL-
dimensionen (PLP1-2 samt PLP6-7) är skillnaderna i bedömning relativt små. I de 
sammanslagna kategorierna var det samma tre faktorer som hämmade konkurrens
kraften "betydligt" för den största andelen företag5. 51% av företagen i de två enk
laste positionerna (PLP1-2) och 48% av företagen i de två mest komplexa (PLP6-7) 
angav den högsta hindernivån för kultur och språk. Skillnaderna var större för av
stånd och transportkostnader, som sågs som betydande begränsningar i 44% re
spektive 52% av företagen, och för kundkontakter där andelarna var 31% respektive 
47%. 

Av de nio potentiellt konkurrensbegränsande faktorer som skulle bedömas hör de 
senare två (avstånd och transportkostnader samt kundkontakter) till de teoretiskt vik
tigaste för att bedriva en i modelltermer komplex verksamhet. Skillnaderna mellan de 
redovisade andelarna är också i linje med dessa antaganden. De hinder som i den 
lägsta andelen företag ansågs vara betydligt begränsande var i båda de samman

5 D.v.s. endast det starkaste av fyra alternativ medan de två starkaste anges i tabellen. 
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slagna ytterkategorierna produktkrav och normer samt övriga lagar och regler6. Des
sa faktorer gavs den högsta konkurrensbegränsande betydelsen av 11% respektive 
15% av företagen i PLP1-2 medan inget företag ingående i någon de två mest kom
plexa kategorierna gjorde detsamma. 

Upplevd inre marknadspåverkan. 
Förväntningarna på eventuella mönster vad gäller påverkan från den inre marknaden 
kan relateras till förda resonemang bakom konkurrenskraft och konkurrenshinder. 
Det mönster som ges i figur 13-5 liknar motsvarigheten i M-dimensionen och kan 
indikera ett stöd för teoretiska antaganden bakom modellen (VI11). Ett sådant stöd 
begränsas dock av att antalet företag i de avvikande ytterpositionerna är litet. I för
hållande till presentationen av M-dimensionen har staplarna vänts för att överföring
en till analysmodellen ska vara lättare att göra. 

Figur 13-5: Upplevd påverkan från IM. 

100%-/ 

75%-' 

50% 

25%-' 

0%-

Betydlig • Begränsad Dingen 
a 

— rs O- Q_ 

betydl. 
% 

begr. 
% 

ingen 
% 

sam 
antal 

itliga 
% 

PLPl 0,0 0,0 100,0 5 2,6 

PLP2 5,7 31,4 62,9 35 17,9 

PLP3 6,5 25,8 67,7 31 15,9 

PLP4 10,0 38,0 52,0 50 25,6 

PLP5 10,0 40,0 50,0 50 25,6 

PLP6 0,0 23,5 76,5 17 8,7 

PLP7 0,0 14,3 85,7 7 3,6 

samtl. (%) 7,2 32,3 60,5 - 100,0 

samtl. (ant.) 14 63 118 195 -

Förändringar i försäljning och konkurrens. 

Som tidigare nämnts antas den potentiella rörligheten vara högst för enkla verksam
heter, och i den mån dessa inte redan är höggradigt internationella kan den faktiska 
rörligheten ökas genom integrationsåtgärder. Företag i denna kategori kan också 
vara de som först utnyttjar nya möjligheter; en verksamhet med enklare problemlös
ning (produkt, distribution, relation etc.) kan vara lättare att etablera eller expandera 
på främmande marknader. Därför finns argument för att affärsmöjligheter eller hot 
från ny konkurrens kan beröra enkla verksamheter först. Det var emellertid i positio
nerna PLP3-5 som de största andelarna av företagen hade ökat sin försäljning till 
kunder i EU sedan 19937. Detta kan således istället vara i överensstämmelse med 
de teoretiska antaganden som i kapitel 12 gav analysmodellen dess principiella ut
formning, med de största förväntade integrationskonsekvenserna för mellanpositio-
nerna. 

6 M.a.p. andelarna i tabellen angavs följaktligen "kännbart" i huvuddelen av de MP1-företag där dessa 
faktorer sågs som betydelsefulla för konkurrenskraften. 
7 Andelarna var 35-39% jämfört med 27% i PLP1-2 och 21% i PLP6-7. 
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Mönstret för angivna attitydförändringar avviker inte lika markant som när M-
dimensionen betraktas från mönstret över (angivna) faktiska förändringar i försälj
ning. Det var som tabellen nedan visar bland PLP4-företagen som den största relati
va andelen hade förändrat attityd till affärer i EU på grund av Sveriges inträde i den 
inre marknaden (VI12). Den stora avvikelsen från den genomsnittliga andelen gäller 
dock de två mest komplexa kategorierna. Bland dessa var det således endast 2 fö
retag av 19 som uppgav att synen på affärer i EU-ländema hade förändrats. 

Tabell 13-7: Förändrad syn på affärer i EU (andel företag)8. 

Strategisk 
kategori 

mer 
negativ 

% 

ingen för-
ändr. 

% 

mer 
positiv 

% 

+  & -

0,0 

företag 
kate 

antal 

i i resp. 
îgori 
andel % 

PLP1-2 0,0 79,3 20,7 0,0 29 19,6 
PLP3 0,0 80,8 15,4 3,8 26 17,6 
PLP4 5,4 73,0 21,6 0,0 37 25,0 
PLP5 0,0 78,4 21,6 0,0 37 25,0 
PLP6-7 5,3 89,5 5,3 0,0 19 12,8 

samtl. (%) 2,0 79,1 18,2 0,7 - 100,0 
samtl. (ant.) 3 117 27 1 148 -

Utgående från integrationsteori är förväntade konsekvenser vad gäller (möjligheter 
till) export och (hot från) konkurrens likartade. Enklare och principiellt mer högrörliga 
verksamheter kan förväntas möta större konkurrens, men konsekvenserna av en av-
och samreglering beror även på hinder- och konkurrenssituationen i utgångsläget. 
Det har bl.a. hävdats att det är av betydelse om komplexiteten initiait baseras på 
naturliga eller politiskt inducerade hinder. 

En annan konsekvens som kan förväntas utgående från teorin är att en importeffekt, 
allt annat lika, kan bli relativt sett större för enklare verksamheter medan en etable-
ringseffekt kan bli större för de mer komplexa. I det förra fallet antas att produkterna 
är mer lämpade för handel medan verksamheter av den senare typen i högre grad är 
beroende av samarbete och närhet mellan producent och kund. Möjligheten att kon
trollera eventuella sådana konsekvenser genom enkätmaterialet är dock begränsad 
eftersom andelen företag där man hade upplevt förändringar i konkurrensen från EU-
producenter var liten. Uppgifterna i tabell 13-8 ger heller inga indikationer på stöd för 
dessa antaganden (VI6b). 

8 Antalet kategorier har minskats då antalet svar är färre; frågan ingick inte i den sista påminnelsen. 
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Tabell 13-8: Ökad konkurrens i Sverige från EU-producenter. 

Ökad Ökningen består i: 
Strategisk konkurrens import från EU-företag både imp. & företag i resp. 
kategori från EU EU-länder i Sverige EU-ftg i Sv. kategori 

% % % % antal andel % 
PLP1-2 10,3 0,0 3,4 6,9 29 19,9 
PLP3 28,0 16,0 8,0 4,0 25 17,1 
PLP4 8,1 5,4 2,7 0,0 37 25,3 
PLP5 13,5 0,0 2,7 10,8 37 25,3 
PLP6-7 11,1 5,6 0,0 5,6 18 12,3 

samtl. (%) 13,7 4,8 3,4 5,5 - 100,0 
samtl. (ant.) 20 7 5 8 146 -

Förväntad påverkan från den inre marknaden. 
Medan upplevd påverkan visade viss överensstämmelse med vad som kan förväntas 
utgående från resonemangen i kapitel 12 syns inga tydliga mönster när förväntning
arna på framtida effekter betraktas. Data motsvarande figur 13-2 för M-dimensionen 
redovisas därför inte. Något tydligt mönster framkom heller inte när det gäller för
väntningarna på framtida förändringars riktning (positiva eller negativa). En kategori 
avvek dock från de övriga i detta avseende: I PLP4 var förväntningarna klart mindre 
positiva än i övriga kategorier. I följande figur redovisas både de upplevda och de 
förväntade integrationseffekterna9. På grund av förväntningarnas relativt jämna 
spridning över kategorierna är mönstret något mindre framträdande än när enbart 
upplevda konsekvenser betraktas. 

Figur 13-6: Upplevd och förväntad påverkan från lltf0. 

• Upplevd och förväntad © Upplevd el. förväntad 
• Övriga • Nej (x2) 
100%./? — 

75%. 

50%. 

25%. ' 

0%. i Pl i m 
— <N 

Förv.: 
ja ja nej ja nej nej samtliga 
ja nej ja - - nej antal andel 

0,0 0,0 40,0 0,0 20,0 40,0 5 2,6 

28,6 8,6 17,1 0,0 14,3 31,4 35 18,0 

12,9 12,9 16,1 6,5 16,1 35,4 31 16,0 

24,5 12,2 2,0 12,2 20,4 30,6 49 25,3 

28,0 12,0 10,0 10,0 10,0 30,0 50 25,8 

11,8 5,9 11,8 5,9 29,4 35,3 17 8,8 

14,3 0,0 14,3 0,0 14,3 57,1 7 3,6 

20,9 10,3 11,7 7,2 16,5 32,4 - 100,0 

43 20 22 14 32 63 194 -

9 Till förväntningar räknas både de som angav "definitivt" och de som angav "trolig tvis". Ingen särredo-
visning görs heller mellan huruvida tidigare påverkan var "begränsad" eller "betydande". 
101 diagrammet, men ej i tabellen, är upplevd men ej förväntad påverkan och ej upplevd men förväntad 
påverkan sammanslagna till en kategori (upplevd el. förväntad); i diagrammets övriga ingår alla som 
svarade vet ej på framtida påverkan. 
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Åtgärder i företagen orsakade av den inre marknaden. 
Andelen företag där någon genomförd, påbörjad eller planerad åtgärd angavs vara 
orsakad av integrationseffekter var störst i mittenkategorin (PLP4) och minst i ytter-
positionerna (VII 1,3&5). Inget av de fem företag som klassificerats i PLP1 hade ge
nomfört, eller var i färd med att genomföra, någon integrationsrelaterad åtgärd. An
givna åtgärder visar således ett mönster som liknar de upplevda effekternas. Även 
när åtgärder relateras till upplevda och förväntade effekter var de relativt sett minst 
vanliga i verksamhetskategorierna med de enklaste problemlösningarna. 

Figur 13-7: Åtgärderi företaget orsakade av IM. 

• Åtgärder 
100<>/o Il Upplevd + förvändad påverkan 

75% 

50% 

25% 

0% 
— <N 

CL- CL. C- CL. O. 

CL. 

£ 

upplevda el. 
förväntade 

effekter (%) 
antal 
svar 

angivna 
åtgärder 

(%) 
antal 
svar 

PLP1 40,0 5 0,0 5 

PLP2 54,3 35 11,8 34 

PLP3 48,5 31 22,6 31 

PLP4 50,0 49 25,5 51 

PLP5 60,0 50 22,0 50 

PLP6 35,3 17 11,8 17 

PLP7 28,6 7 14,3 7 

samtliga 50,0 194 19,5 195 

D. POSITIONER I MODELLENS BADA DIMENSIONER. 
En översiktlig beskrivning av strategiska positioner i modellen. 
I detta avsnitt redovisas svar på några av de enkätfrågor som ska indikera integra
tionspåverkan samtidigt i modellens båda dimensioner. Företagen som besvarade 
enkät 2 har således placerats in i strategiska kategorier utifrån definitionerna i båda 
tabellerna i appendix. Vaije företag finns därmed i en (och endast en) av 49 positio
ner. Presentationen har gjorts så att en överensstämmelse med analysmodellens 
grafiska utformning ska nås. Positionerna har blivit rutor och exempelvis finns inter
nationella företag med en enklare verksamhet i de följande figurernas övre vänstra 
del medan geografiskt avgränsade komplexa verksamheter finns i figurens nedre 
högra hörn. Den första figuren nedan anger det antal företag definitionerna resulterar 
i för varje sammansatt strategisk kategori. 
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Figur 13-8: Fördelning av företagen i strategiska kategorier (antal). 

global 

MP1 

MP2 

MP3 

MP4 

MP5 

MP6 

MP7 

PLP1 PLP2 PLP3 PLP4 PLP5 PLP6 PLP7 

0 1 2 3 3 1 0 
0 5 6 7 6 0 0 
2 6 7 8 9 5 0 
2 12 7 16 17 4 2 
0 5 7 5 9 3 1 
1 3 4 9 6 2 1 
0 3 1 6 0 2 3 

TOT 

10 

24 
37 
60 

~3Ö~ 
26 
15 

lokal I TOT I 

enkel 

5 35 34 54 50 17 7 202 

komplex 

Analysdimensionernas komplexitet gör som väntat att ytterlighetsdefinitionerna 
(d.v.s. motsvarigheterna till A-D i kapitel 12) uppfylls av få företag medan de teore
tiskt blandade verksamheterna är många. En bidragande orsak till detta är sannolikt 
att uppgifterna är på företagsnivå i stället för vad som här teoretiskt har avsetts med 
strategisk verksamhetsnivå. De mest utpräglade strategierna - i meningen extrempo
sitioner i de två dimensionerna - kan också vara svåra att uppfylla i verkligheten. För 
mindre företag kan detta särskilt gälla de mycket komplexa respektive mycket enkla 
höggradigt internationella positionerna (m.a.o. de närmast tomma övre hörnen i figu
ren). 

De strategiska positionerna är även beroende av andra faktorer än de som ingår i 
definitionerna av modellen. Bland sådana tänkbara faktorer kan storleksaspekter 
vara av särskilt intresse då skillnader mellan företag av olika storlek är en av ut
gångspunkterna för arbetet. Utgående från befintlig statistik och vissa av de teoretis
ka resonemang som har förts är det möjligt att anta att en undersökning som även 
skulle inkludera företag med färre än 10 anställda skulle leda till en större täckning i 
figurens nedre del och att företag större än de som empiriskt har undersökts här 
skulle ha genomsnittligt högre positioner i M-dimensionen. Huruvida storleksrelatera-
de skillnader i teoretisk bemärkelse borde märkas redan inom det storleksintervall 
som undersöks är osäkert. Möjligheten att undersöka företagsstorlekens betydelse 
för strategisk positionering begränsas också av att mycket få av de företag som be
svarade enkäterna finns i den övre delen av intervallet 10-199 anställda (den övre 
kvartilen var 34 1995). 

I följande tvådelade figur visas emellertid strategiska positioner för den andra en
kätundersökningens större respektive mindre företag11. Figuren visar att de större 
företagen, med minst 50 anställda, i högre utsträckning hade internationella positio

11 Gränserna 10 respektive 50 anställda valdes för att maximera skillnaderna samtidigt som båda 
grupperna skulle innehålla ett rimligt antal företag. 15 företag hade 10 anställda medan 5 företag angav 
ett lägre antal. 
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ner12. Detta har också hävdats vara teoretiskt rimligt. Figuren ger dock inget stöd för 
några skillnader i PL-dimensionen. I de följande figurerna är de strategiska positio
nerna gråskuggade med en styrka som varierar med antalet företag i respektive ka
tegori. Som tidigare anges M-dimensionen vertikalt och PL-dimensionen horisontellt. 
Blanka fält innebär att inga företag finns i denna kategori. 

Figur 13-9: Fördelning av företag med olika storlek på strategiska kategorier 
(antal). 

a) högst 10 anställda 1995. 

1 2 3 4 5 6 7 TOT 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 1 1 0 2 
3 0 1 0 0 0 0 1 
4 0 2 3 2 1 0 0 8 
5 0 2 0 0 0 0 2 
6 1 0 1 1 0 1 0 4 
7 1 1 0 0 1 3 

TOT 1 4 8 4 1 1 1 20 

b) minst 50 anställda 1995. 

1 2 3 4 5 6 7 TOT 
1 1 0 0 1 1 3 
2 3 111 1 1 8 
3 0 1 Iff 111 0 0 6 
4 0 1 0 2 2 0 0 5 
5 0 0 0 1 0 0 1 
6 0 0 1 0 0 0 0 1 
7 0 0 0 0 0 0 

TOT 0 6 6 6 5 1 0 24 

En annan faktor som bör kunna ha betydelse för den strategiska positionen gäller 
företagens kunder. Även här är storleksaspekten av intresse, bl.a. på grund av att 
många större företag är höggradigt internationaliserade. Om det mindre leveran
törsföretaget på ett sådant sätt blir en del i ett internationellt produktionssystem kan 
kraven på produktionen och den strategiska inriktningen påverkas. När företagen 
delas in i grupper på basis av den andel av försäljningen som riktades till större fö
retag visas dock inga indikationer på att en inriktning mot större företag skulle inne
bära mer internationella strategier. Storleken på företags kunder kan dock även ha 
en annan betydelse, i det att många mindre företag är underleverantörer till större 
företag och att närhet kan vara avgörande vid sådana relationer (företag med hög
gradig inriktning mot underleveranser hade i högre grad än andra företag större fö
retag som kunder och stor regional försäljning). De små skillnader som uppträder i 
följande figur är mer i linje med ett sådant antagande13. 

12 Uttryckt som genomsnittliga positioner hade de större företagen 2,83 (M-dim.)/ 3,54 (PL-dim.) och de 
mindre företagen 4,70 / 3,35. 
13 De genomsnittliga positionerna är 4, 00 (M-dim.)/ 3,69 (PL-dim.) för företag med liten inriktning mot 
större kunder och 4,21/ 4,23 för företag inriktade mot större kunder. 
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Figur 13-10: Fördelning av företag med stor respektive liten andel av försäljningen 
till kunder med fler än 200 anställda (antal). 

a) högst 10% förs. till större företag. 

1 2 3 4 5 6 7 TOT 
1 0 0 IM 0 0 2 
2 111 2 1 p: 8 
3 0 , 4 2 3 i 0 10 
4 0 4 3 3 111 1 1 16 
5 2 2 1 Ili 1 1 11 
6 0 1 1 0 i 0 0 3 
7 1 1 2 1 0 5 

TOT 0 15 11 12 12 3 2 55 

b) minst 50% förs. till större företag. 

1 2 3 4 5 6 7 TOT 
1 0 2 0 2 1 5* 
2 0 0 2 1 3 
3 0 1 0 2 M 2 10 
4 1 îtet! 0 H lis 0 0 15 
5 0 0 i lift 1 0 5 
6 0 0 1 i 2 1 0 5 
7 12 0 IIS 1 2 9 

TOT 1 8 3 16 16 6 2 52 

En annan kundrelaterad faktor som kan förväntas ha betydelse för den strategiska 
inriktningen även i analysmodellens termer är således huruvida företaget producerar 
egna produkter eller är inriktat mot underleveranser och legotillverkning. Bl.a. kan det 
finnas fördelar med närhet till kunden när verksamheten är anpassad till dennes pro
duktion. Den indikation på en sådan betydelse som gavs i föregående figur stärks i 
figur 13-11. Företagen som i huvudsak var legotillverkare/underleverantörer angav 
relativt sett oftare en mer geografiskt avgränsad strategi och en mer komplex pro
blemlösning14. 

Figur 13-11 : Fördelning av företag med olika inriktning mot underleveranser 
(antal). 

a) minst 90% underleveranser. 

1 2 3 4 5 6 7 TOT 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 1 0 1 
3 0 1 0 0 0 2 
4 0 m 0 Iii m 0 12 
5 2 2 4 .'5? 1 0 14 
6 0 1 2 8Ü 2 SII 1 14 
7 2 0 !f6f 0 3 11 

TOT 0 10 4 20 11 5 4 54 

b) Inga underleveranser. 

1 2 3 4 5 6 7 TOT 
1 1 2 2 2 1 8 
2 4! 111 li! 4 14 
3 1 2 3 0 17 
4 1 •;5v 'T*' m •iTï 2 0 24 
5 1 2 0 3 0 0 6 
6 0 0 0 2 1 0 0 3 
7 0 1 0 0 0 1 

TOT 2 13 16 17 22 3 0 73 

Några integrationsrelevanta variabler avspeglade i modellen. 
Konkurrenskraft. 

I kapitel 8 visades att företagens konkurrenskraft i allmänhet bedömdes som fallande 
med avståndet till marknaden (V3). Tidigare i detta kapitel har det indikerats att fö
retag med mer internationella strategier var mer konkurrenskraftiga på alla markna

14 Genomsnittliga positioner var 5,31 (M-dim.)/ 4,17 (PL-dim.) för underleveransinriktade företag och 
3,26/ 3,73 för företag utan underleveranser. 
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der utom den regionala och att närmast uteslutande verksamheter i positionerna 
MP1-4 ansåg sig vara konkurrenskraftiga på utomnordiska marknader. Det har även 
visats att man i företag med enklare strategier såg sig mer konkurrenskraftiga på 
avlägsna marknader. Dessa förhållanden avspeglas följaktligen också i följande 
jämförelse mellan å ena sidan företag med gångbar konkurrenskraft i Sydeuropa och 
å den andra sidan företag där man angav en obefintlig konkurrensförmåga i både 
Syd- och Västeuropa15. 

Vad figurens M-dimension kan föreslå är att den angivna konkurrenskraften för fler
talet företag är aktuell snarare än potentiell; företag med hög upplevd konkurrens
kraft på utlandsmarknader är också i de flesta fall höggradigt involverade i internatio
nell verksamhet. Eventuella skillnader i problemlösningsdimensionen kan vara in
tressantare men de är små i denna jämförelse16. 

Figur 13-12: Fördelning av företag med olika uppskattad konkurrenskraft 
på utlandsmarknader (antal företag) 

a) Minst "gångbar" i Sydeuropa. 

1 2 3 4 5 6 7 TOT 
1 0 0 2 1 1 4 
2 111 3 1 10 
3 1 1 2 0 1 10 
4 0 1 0 ill ' 5> 0 0 9 
5 0 1 0 2 0 0 3 
6 0 1 0 0 1 0 0 2 
7 0 0 1 0 0 1 

TOT 1 5 6 10 15 2 0 39 

b) "Obefintlig" i Syd- och Västeuropa. 

1 2 3 4 5 6 7 TOT 
1 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
3 1 1 1 0 0 0 3 
4 1 3 1 l-ßi 2 0 17 
5 0 4 2 ML 0 1 9 
6 0 M 0 fp 1 1 0 0 6 
7 1 0 i 1 1 4 

TOT 2 7 6 ii 8 3 2 39 

Upplevd inre marknadspåverkan. 

I nästa figur redovisas de andelar av företagen i varje strategisk kategori där man 
angav att integrationspåverkan hade upplevts fram till den andra undersökningens 
genomförande. I figurens andra del (b) har grupper av strategiska positioner kon
struerats utifrån både teoretiska överväganden och angiven påverkan. Andelar för 
positionerna C och D anges inte p.g.a. det begränsade antalet företag som motsva
rar operationaliseringarna av dessa positioner. Med denna grövre indelning framträ
der begränsat internationella samt mycket internationella företag kategoriserade i 
mitten i PL-dimensionen som påverkade i störst utsträckning (något mer än vart an
nat företag). Detta kan relateras till det förhållande att de initiala förändringarna ge
nom den gemensamma marknadens tillskapande bör uppmärksammas i flertalet in
ternationellt verksamma företag. I de positioner som på teoretiska grunder bör vara 
minst berörda, d.v.s. A enligt redogörelsen i kapitel 12, angav endast 12% påverkan 
från IM (ett av åtta företag, vilket anges inom parentes i figuren). Av de övriga ytter-
positionerna i modellen var det även i B en mycket liten andel av företagen som an
gav att de hade påverkats. 

151 M-dimensionen måste närmast definitionsmässigt vissa skillnader finnas. 
16 Genomsnittlig position i PL-dimensionen är 4,00 (a) resp 3,85 (b). 
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I figurens tredje del (c) särredovisas de som angav att den inre marknaden hade in
neburit en betydande påverkan på verksamheten. Detta ger således ett mönster som 
liknar fördelningen då även "begränsad påverkan" medräknas. Inget företag i någon 
ytterposition hade mött betydande konsekvenser från den inre marknaden enligt 
dessa enkätsvar. 

Figur 13-13: Upplevd IM-påverkan (andel företag i %) 

a) Påverkade i varje kategori. b) Påverkade i grupper av kategorier. 
1 2 3 4 5 6 7 alla antal 

1 0 M 67 33 0 40 10 
2 Ü 80 

-
67 33 54 22 

3 0 ii 14 70 75 20 49 36 
4 0 Ipi 14 62 59 0 50 45 59 
5 0 29 25 33 11 0 28 29 
6 0 100 II 12 Ii 0 0 33 24 
7 0 0 0 m 0 6 15 

alla 0 37 31 48 50 23 14 39 -

antal 5 35 32 50 49 17 7 - 195 

1 2 3 4 5 6 7 alla antal 
1 52% 40 10 

2 (14/27) 54 22 

3 52% 49 36 

4 24% (35/67) 45 59 
5 (8/33) 28 29 

6 18% 12% 33 24 

7 (5/27) (1/8) 6 15 

alla 0 37 31 48 50 23 14 39 -

antal 5 35 32 50 49 17 7 - 195 

c) "Betydligt" påverkade i varje kategori. 
1 2 3 4 5 6 7 alla antal 

1 0 0 0 0 0 0 10 
2 0 20 17 17 14 22 
3 0 0 0 11 ii 0 5 36 
4 0 II 0 19 ii 0 0 12 59 
5 0 14 0 0 0 0 7 29 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 24 
7 0 0 0 0 0 0 15 

alla 0 6 6 10 10 0 0 7 -

antal 5 35 32 50 49 17 7 - 195 

Uppgifter i tidigare avsnitt indikerade att upplevelser av två förväntade huvudkon
sekvenser från den inre marknaden, försäljning och konkurrens, ungefärligen följde 
teoretiska antaganden om effekters principiella inplacering i modellen. I figur 13-14 
redovisas samma uppgifter för båda dimensionerna samtidigt. Uppgifterna i figurens 
första del (a) avser de procentandelar i respektive strategiska kategori där man an
gav att synen på att göra affärer i EU hade blivit mer positiv. I figurens andra del (b) 
anges de andelar av företagen där man har upplevt en ökad konkurrens från EU-
producenter, oavsett om det gällde import eller etableringar. När andelen endast 
bygger på ett företag är procentsatsen (100) understruken meri"ej skuggad. I figu
rens båda delar anges också det totala antal företag som uppgifterna bygger på 
(summan i varje rad och kolumn). 
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Figur 13-14: Nya affärsmöjligheter och ökad konkurrens (andelar i %). 

a) Mer positiv syn på affärer i EU b) ökad konkurrens i Sverige från EU-
(export, import el. etablering). producenter (import &/el. etableringar). 

1 2 3 4 5 6 7 alla antal 
1 0 0 0 0 0 0 9 
2 33 20 0 0 12 17 
3 0 0 17 14 25 0 12 32 
4 1Q0 44 33 Ii 33 0 m 40 42 
5 0 0 0 100 14 0 0 14 21 
6 0 0 0 0 25 0 0 8 12 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 15 

alla 100 18 15 22 22 0 20 18 -

antal 1 28 26 37 37 14 5 - 148 

1 2 3 4 5 6 7 alla antal 
1 0 0 33 0 0 11 9 
2 25 40 0 25 22 18 
3 0 17 33 14 0 20 16 32 
4 100 0 33 9 25 0 1Q0 19 42 
5 0 0 20 0 0 0 0 5 22 
6 0 0 KLO. 0 0 0 0 8 12 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 12 

alla 100 7 28 8 14 7 20 14 -

antal 1 28 25 37 37 14 5 - 147 

Skillnaderna mellan figurens två delar är således relativt små. Detta kan tolkas som 
att de två huvudtyper av integrationens möjligheter och hot som beskrivs hade berört 
ungefär samma kategorier av verksamheter när de beskrivs i termer av strategiska 
positioner. Av de 27 företag där man hade blivit mer positiva till affärsverksamhet 
gentemot EU-marknader hade emellertid endast 4 känt av ökad konkurrens. Om 
därför skillnaderna mellan figurens två delar istället betonas hade affärsmöjligheterna 
upplevts i företag med något mindre internationell inriktning än de företag där ök
ningar i konkurrens angavs17. 

Förväntad påverkan från den inre marknaden. 

Förväntningarna på framtida integrationspåverkan visade inte det mönster i PL-
dimensionen som flertalet av de andra variabelpresentationerna gjorde. Därför blir 
givetvis även fördelningen av förväntningarna spridd i figur 13-15a nedan, där båda 
dimensionerna redovisas. Till förväntningar har både förändringar som bedömdes 
som definitiva och som troliga förts. 

I figurens andra del jämförs upplevda inre marknadskonsekvenser med förväntning
ar. För varje kategori anges om det var en större (+), oförändrad (0) eller mindre (-) 
andel av företagen som förväntade förändringar jämfört med den andel som angav 
att integrationseffekter hade upplevts. Totalt angavs förväntningar ("troligtvis" + 
"definitivt") av en något mindre andel av företagen än den andel som ansåg sig på
verkade (ca 34% respektive 39%). I den utsträckning som jämförelsen motsvaras av 
verkliga samband ger den vid handen att en ökad tro på konsekvenser främst gäller 
relativt enkla problemlösningar i begränsat internationella verksamheter enligt den 
cirkelformade markeringen i figurens b-del. 

17 Genomsnittliga positioner var 3 ,89 (M-dim.)/ 3,78 (PL-dim.) för företag med en mer positiv syn på 
affärer i EU och 3,35/ 3,80 för företag där man angav ökad konkurrens. 
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Figur 13-15: Förväntningar på den inre marknaden. 

a) Förväntningar 1995/96 (andel i %). 

1 2 3 4 5 6 7 alla antal 

1 0 0 33 m 0 20 10 
2 m 17 57 33 43 23 
3 5Q 50 29 11 SI m 35 36 
4 50* I«: 57 IB Hl 0 ü 47 59 
5 0 29 20 33* 33 0 24 29 
6 0 m 25 11 33 0 0 25 24 
7 0 0 0 j5Ö 0 6 15 

alla 40 46 31 29 37 24 29 34 -

antal 5 35 32 51 49 17 7 - 196 

*= ett företag av de sju där man var 
övertygade om en framtida påverkan 

b) Jämförelse mellan upplevd och 
förväntad påverkan (förändring). 

1  2  3  4  5  6  7  

1  0  - - 0  0  

2  V  •*- - 0  

3  i  +  0  -> 
- - + 

4  + * - - 0  -

5  f)1 k o  - 0  - 0  

6  0  - - - - 0  0  

7  0  0  0  0  0  

Uppgifterna som har redovisats i detta kapitel uppvisar mönster som kan tolkas som 
ett begränsat empiriskt stöd för den analysmodell som presenterades i kapitel 12. De 
resonemang om lämplig användning som har förts tidigare måste dock hållas i min
net. Att ett visst stöd framträder trots att de data som applicerades på modellen inte 
var de mest lämpade för en modelltest behöver inte nödvändigtvis innebära att stö
det skulle bli starkare om en teoretiskt mer lämplig undersökning genomfördes. 

En sådan undersökning bör dock vara intressant att genomföra efter detta arbete, 
vilket förhoppningsvis har bidragit till en viss ökad kunskap inom det område som har 
behandlats. För att ytterligare utveckla de teoretiska resonemang som har förts och 
för att ge en mer elaborerad grund för framtida empiriska undersökningar inom om
rådet kommer teoretiska resonemang om modellens utformning och användning att 
utvecklas i det avslutande kapitlet. Detta innebär bl.a. att strategiska bemötanden av 
integrationseffekter behandlas. Dessförinnan redovisas i appendix några resone
mang kring begränsningar med användningen av datamaterialet (utöver de som för
des i kapitlets inledning) samt de definitioner som ligger bakom de olika positioner 
som nu har behandlats. 

APPENDIX TILL KAPITEL 13. 
Problem och begränsningar med datamaterialets användning. 
I relation till en ideal testning av analysmodellen och exemplifiering av dess använd
ning (som till fullo skulle utgå från resonemangen i kapitel 12) medför de illustrationer 
som har givits i detta kapitel vissa problem eller begränsningar som bör tas i beak
tande. En huvudorsak är att behandlingen har skett på en aggregerad nivå med re
lativt trubbiga data. Enkätformen, som ett verktyg för breda studier, möjliggör inte 
alltid en relevant avläsning av vilken verksamhet ett enskilt företag bedriver och en 
därav baserad överföring till modelltermer. De stora skillnader företag uppvisar sins
emellan och analysdimensionernas komplexitet innebär att enkätdata åtminstone för 
vissa företag kan vara otillräckliga. 
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Företags individuella särdrag och faktorer som inte fångas av enkäterna skulle följ
aktligen kunna göra en enkätbaserad analys för en enskild verksamhet alltför osäker. 
När uppgifter från samtliga företag appliceras på modellen kan däremot något av 
dess tänkta teoretiska relevans framträda. Förutsättningar för detta är bl.a. att de 
ingående företagen är tillräckligt homogena samt att inga faktorer utanför modellen 
genomgående är av lika stor eller större vikt än de endogena variablerna. Med avse
ende på det senare kan dock, även om modellens två dimensioner är komplexa, IM-
effekter uppträda p.g.a. någon faktor som inte fångas i modellen. Sådana orsaker 
kan vara såväl 'inre' som 'yttre' i förhållande till organisationen, exempelvis företags
ledningens förväntningar eller uppdykande affärsmöjligheter, och vissa sådana fakto
rer skulle kunna upptäckas vid en närmare analys av en enskild verksamhet. 

Det har betonats att den verksamhet som ska analyseras bör vara väl avgränsad. Då 
illustrationerna (den strategiska positioneringen) här har gällt företag (med i många 
fall flera olikartade verksamheter) snarare än verksamheter i analysmodellens me
ning kan bedömningarna av integrationspåverkan peka fel av andra än teoretiska 
skäl. Exempelvis kan ett företag bedriva en utländsk verksamhet som är lågpåverkad 
av IM-åtgärder medan dess inhemska verksamhet är högpåverkad (eller v.v.)18. I 
modelltermer kan då företaget vara påverkat av faktorer/förhållanden som är annor
lunda än de som har använts för att definiera dess position. Ett genomgående pro
blem är dessutom att den IM-påverkan som angivits i företagen kan ha avsett något 
annat än det som modellen ska fånga (effekter med en annan orsakstolkning än den 
som görs här eller förändringar som inte är strategiska). Dessutom kan effekter gi
vetvis även ha inträffat utan att de identifieras i företagen19. 

Operationalisering av modellens strategiska positioner. 
I följande två tabeller redovisas de definitioner genom vilka operationaliseringen av 
de olika positionerna MP1-MP7 och PLP1-PLP7 erhölls. Tabellerna läses radvis och, 
med undantag då "el." (=eller) är angivet, gäller samtliga kriterier på en rad för den 
t.v. angivna positionen/kategorin. Villkoret "eller" gäller endast de två kriterier som är 
närmast på vardera sida om markeringen "el." (ev. övriga kriterier gäller samtidigt)20. 
Förvissa positioner (MP2, 3, 5 och 6 samt PLP7) ges flera alternativa definitioner för 
att täcka in verksamheter som har bedömts teoretiskt likvärdiga. De mellersta kate
gorierna, MP4 resp. PLP4, definieras indirekt enligt tidigare förda resonemang. Ta
bellerna visar även för respektive kategori det antal företag och de andelar av popu-
lationen som de redovisade definitionerna gav. 

181 nio företag av tio utgjorde dock kärnverksamheten 75% eller mer av den totala verksamheten. Ge
nomsnittlig andel var 87,5% (s=14,0). 
19 Fallstudier av enskilda företag skulle ge större träffsäkerhet vid bestäm ning av strategiska positioner 
och möjliggöra en växelvis koppling mellan verksamh etens betingelser (strategisk position) och integ
rationsåtgärder (effekter). Utan ett sådant växelvis och nära betraktande missas sannolikt inte en dast 
väsentliga aspekter av vad verksamheten är utan även faktorer som kan innebära IM-påverkan. 
20 Exempel: Företag i MP1 ska h a mindre än 50% regional försäljnin g och minst 50% försäljning till 
kunder i minst 10 länder andra än Sverige och något ägande i utlandet eller produktionsbolag utanför 
Norden. 
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14. FÖRETAGSSTRATEGISKA IMPLIKATIONER, TÄNKBARA MODIFIERINGAR AV 
ANALYSMODELLEN SAMT AVSLUTANDE RESONEMANG. 

A. STRATEGIER FÖR NYA VERKSAMHETSFÖRUTSÄTTNINGAR. 
I kapitel 12 fördes analysmodellens två huvuddelar samman: Strategiska positioner, 
som representerar mindre tillverkande företags verksamhetsförhållanden och det 
företagsstrategiska perspektivet, samt konkurrenshinder, genom vilka segregering 
mellan marknader samt ekonomisk integration ska kunna avläsas. Denna syntes in
nebar en kategorisering av inre marknadseffekter i företagsstrategisk terminologi, 
motsvarande arbetets andra delsyfte. Avsikten är att den teoretiska analysmodellen, 
de empiriska illustrationerna i föregående kapitel samt utvecklade resonemang i 
detta kapitel sammantaget ska bidra till uppnåendet av det tredje delsyftet. 

Kapitlet inleds med en teoretisk behandling av företagsstrategiska konsekvenser 
som är en direkt fortsättning av modellpresentationen i kapitel 12. Principiella an
passningsstrategier föreslås för verksamhetstyper som i modellen har betecknats 
högpåverkade. För att förenkla redovisningen och koncentrera den mot principiella 
konsekvenser behandlas endast ett fält i vardera dimension1. Liksom tidigare har 
dessa effekter placerats vid mitten av modellens grafiska framställning2. Konsekven
ser och strategier för verksamheter utanför dessa högpåverkade kategorier behand
las således inte. I kapitlets andra del förs resonemang om modifiering av modellen 
på teoretiska och empiriska grunder. Den tredje delen innehåller en kort samman
ställning av arbetets resultat, några avslutande kommentarer och förslag på fortsatt 
forskning. 

Två anpassningsstrategier. 
Den ena huvudkonsekvensen av ekonomisk integration som har behandlats är att 
möjligheterna till geografisk marknadsavgränsning, ceteris paribus, försämras för 
vissa verksamheter. Detta har två sidor: Dels påverkas företag som har verkat under 
någon typ av skydd som avvecklas eller förändras, dels påverkas företag som tidiga
re har hindrats att nå potentiella kunder av någon typ av konkurrenshinder. Den förra 
sidan, d.v.s. den i ett geografiskt perspektiv inåtriktade konsekvensen, kan medföra 
ökad konkurrens på ett företags lokala, regionala eller nationella marknader. På mot
svarande sätt kan möjligheter ges att verka på marknader som tidigare i någon om
fattning har varit skyddade. 

En andra principiell huvudkonsekvens från tillskapandet av en gemensam marknad 
gäller föremålet för transaktioner. På grund av att vissa förutsättningar för produkt
komplexitet och följande differentiering försvinner kan konkurrensen förväntas öka i 
somliga av de nischer som dessförinnan utgörs av relativt komplexa verksamheter i 
termer av efterfrågan och problemlösning. På motsvarande sätt som för marknads
dimensionen är konsekvenserna dubbelriktade. Verksamheter som vid den tid som 
föregick integrationseffekterna tillfredsställde behov vars komplexitetsgrad minskas 
genom integrationsåtgärder kan möta en ökad konkurrens från producenter som är 

1 Antagandet innebär således att, utg ående från ett betraktat verksamhets- eller produktområde, en
dast en problemlösning och en marknadsavgränsning påverkas av integrationsåtgärder (verksamhets-
eller produktområdet kan dock innehålla flera problemlösningar och/eller marknadsavgränsningar). 
2 Inledningsvis är detta i första hand för att den principiella modellen ska framstå på ett enkelt sätt och 
inte p.g.a. det stöd för en sådan utformning som framkom i föregående kapitel. 
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effektivare eller som har försteg p.g.a. att verksamheten har varit inriktad mot den 
lösning som genom integrationsåtgärder blir gällande på marknaden ifråga. I den 
motsatta riktningen kan reducerandet av komplexitet som tidigare innebar hinder 
sänka företags kostnader och eventuellt möjliggöra verksamhet på nya marknader3. 

I den utsträckning inre marknadsåtgärder materialiseras genom agerande av företag 
och konsumenter kan det försvagade marknadsskyddet respektive det förenklade 
marknadstillträdet förväntas medföra en ökad internationell konkurrens på markna
der som tidigare var mer nationella; större marknader och en ökad konkurrens kan 
dock mycket väl stå i motsatsställning till varandra4. Nya produkter tillkommer på na
tionella marknader och vissa produkter blir 'europeiska' medan vissa nationella pro
blemlösningar slås ut5. Resonemanget illustrerar hur konsekvenserna många gånger 
sker samtidigt i båda dimensionerna, d.v.s. innehåller en geografisk och en substan
tiell del. Företag med verksamhetsområden som direkt påverkas på detta vis har två 
principiella huvudalternativ för att anpassa verksamheten till de nya förhållandena: 

• ett återskapande av de tidigare konkurrensfördelarna, eller 

• en omorientering av verksamheten mot att möta de nya utmaningarna och de 
nya konkurrens- och efterfrågeförhållandena. 

Dessa principiella strategier, och positioner för vilka de särskilt kan aktualiseras med 
de antaganden som gjorts, illustreras i figur 14-1. Figuren visar en situation där di
mensionerna har antagits kunna beskrivas i fyra marknadsavgränsnings- respektive 
komplexitetsnivåer före integrationseffekternas inträde. Integrationsåtgärder försva
gar ett eller flera konkurrenshinder varigenom en tidigare avgränsning försvinner i 
vardera dimension. Exemplets effekter gäller de fält som är markerade som M2b re
spektive PL2b, vilka genom integration antas komma under principiellt samma kon
kurrensförhållanden som fälten M2a respektive PL2a6. Verksamheter i de förra, 
d.v.s. med konkurrensfördelar som på något avgörande sätt bygger på konkurrens
hinder som reduceras eller försvinner kan följaktligen förväntas bli högpåverkade. 

De fyra exempelpositionerna som har markerats motsvarar de huvudtyper av princi
piellt högpåverkade positioner som presenterades i avslutningen av kapitel 12. I det 
fält där effekter på marknadsavgränsningen kan förväntas har en enklare (MB) och 
en komplexare problemlösning (MA) markerats7. På motsvarande sätt har en natio
nell och en internationell verksamhet markerats i det fält där effekter i problemlös
ningsdimensionen kan förväntas (PLA respektive PLC). 

De två principiella riktningarna på strategiska svarsåtgärder illustreras i figuren ge
nom pilar. Inledningsvis behandlas endast svarsåtgärder i en dimension åt gången, 
d.v.s. 'raka' rörelser (horisontella respektive vertikala pilar) i figuren. En annan ut
gångspunkt är att förändrade strategier ska utgå från en strategisk enhets initiala 
kapacitet och befintliga kompetensområden. Omorienteringsstrategier visas med 

3 Mindre företags möjligheter i detta sammanhang stöds av bl.a. Jovanovic 1998(d)/1992. 
4 En motsättning som även ha r behandlats av kommissionen, exempelvis genom Emerson m.fl. 1 988, 
S123-124. 
5 Huruvida det totalt sett blir färre (eller fler) varianter bedöms inte här, men segment som är internatio
nellt (intra IM) homogena bör tillkomma eller öka i storlek. 
6 M.a.o. antas fälten representera olika verksamhetsförhållanden i termer av konkurrenshinder före 
integrationseffekternas materialisering, varefter förhållandena blir likvärdiga i detta avseende. 
7 A resp. B syftar på den idealtypiska position som är närmast respektive exempelposition. 
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öppna pilspetsar (till vänster respektive uppåt i figuren) och den återskapande stra
tegin med fyllda pilar (till höger respektive nedåt). 

Figur 14-1: Principiella strategiska svar. 

CM KEL 

M3 B 

PL1 PL2a PL2b PL3 

IQfHl 

MARKNAD 

PROBLEM
LÖSNING 

Något som kan begränsa behovet av strategiska svarsåtgärder för de teoretiskt hög-
påverkade företagen är om det inte finns några konkurrenskraftiga potentiella kon
kurrenter som agerar. Detta och olika imperfektioner med avseende på resursrörlig
het kan göra att en teoretiskt icke optimal strategi kan fortsätta att vara gångbar efter 
det att integrationsåtgärder har genomförts. Med avseende på nya möjligheter som 
ges styrs förändrade ageranden utifrån de nya förutsättningarna även av bedöm
ningar av andra företags styrka samt den bedömda potentialen för lönsamhet på 
marknaderna ifråga. 

Anpassning i marknadsdimensionen. 

För verksamheter som berörs av integrationen så att en tidigare geografisk mark-
nadsavgränsning i något avseende försvagas eller upplöses (i figur 14-1 exemplifie
rade med MA och MB) kan således en strategisk förändring i förhållande till konkur
renshinder och konkurrenskrafter i M-dimensionen vara nödvändig. Huruvida detta är 
fallet, d.v.s. nödvändigheten av förändring, kan återföras till resonemangen om prin
cipiella respektive faktiska eller materialiserade effekter (vilket givetvis även gäller för 
förändringar i problemlösningsdimensionen). Berörda företag har som huvudsakliga 
valmöjligheter att: 

• förstärka kvarvarande konkurrensfördelar och/eller identifiera nya aspekter 
genom vilka det lokala, regionala eller nationella skyddet återskapas (bibe
hålls) 

• omorientera verksamheten för att stå emot konkurrens och/eller dra fördel av 
möjligheter som ges i en uppnåelig internationell nisch 

För verksamheter som tillhandahåller en lösning till ett relativt komplext behov i en 
nationell nisch (MA) där nya konkurrenter tillkommer p.g.a. inre marknadsåtgärder 
kan det första alternativet, att förstärka strategin som baseras på komplex behov
slösning och lokal marknadsavgränsning (figur 14-1: nedåtriktad pil), implicera ett 
minskande av verksamhetens omfattning. Detta blir fallet om ny efterfrågan inte kan 
hittas för att ersätta förlorad försäljning i övergivna segment som kom under interna
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tionell konkurrens. Därför kan diversifiering vara nödvändig i en gångbar återska-
pandestrategi, där nytt skydd mot konkurrens söks8. 

Materialiseringen av effekter, genom agerande av nya konkurrenter, kan gå olika 
långt eller snabbt i olika geografiska områden. De närmarknader där hemmamark
nadsföretagens möjligheter att hitta nya kunder är störst kan vara de marknader som 
även är mest attraktiva för nya konkurrenter. Avstånd och efterfrågans storlek bör 
vara av betydelse i detta avseende. Detta stöds av att den utländska konkurrensen i 
enkätmaterialet visade sig vara störst i södra Sverige, den efterfrågetätare landsde
len som även kan antas vara fysiskt närmare för huvuddelen av tänkta konkurrenter i 
utlandet. Företagen i sydliga respektive större orter var också mer regionalt inriktade 
än företagen i norra Sverige och i mindre orter. 

Företag i positionen MA kan även, i en mer offensiv strategi, söka differentieringsför
delar på den marknad vars förutsättningar kom att förändras eller på nya internatio
nella marknader (figur 14-1: uppåtriktad pil). I omorienteringsalternativet, i vilket 
verksamheter kan komma att möta nya och eventuellt starkare konkurrenter, kan det 
vara särskilt väsentligt att finna segment där företagets specifika kompetens kan ut
nyttjas. Som enkätmaterialet visade kan dock verksamhetens konkurrensfördelar 
försvagas med avståndet. Problemlösningsförmågan kan därför behöva utvecklas för 
att möta efterfrågan och konkurrens på internationella marknader, och p.g.a. avstånd 
och skillnader mellan marknader kan även förbättrad kapacitet krävas för koordine
ring och administration. 

Utmaningen för verksamheter i positioner liknande MB överensstämmer delvis med 
den ovan beskrivna. Då räckvidden för produkter och konkurrens ökar (bl.a. genom 
billigare transporter och gemensam produktlagstiftning) blir lokala marknader som är 
möjliga att skydda färre och eventuellt även mindre. Ett sådant problem kan förstär
kas av en snabbare efterfrågetillväxt i centrala regioner, en utveckling som kan för
väntas som en följd av integrationsåtgärder och som även har framträtt inom EU9. 
Försök att konsolidera en strategisk position på en regional eller lokal marknad kan 
därför betyda att möjligheterna att bibehålla eller förstärka aktiviteter i framtiden 
minskar. Av den anledningen kan en diversifiering till andra skyddade produktområ
den vara nödvändig för företag som vill bibehålla en position liknande MB, d.v.s. re
lativt enkel på en nationell eller regional marknad. I jämförelse med MA kan utma
ningen för MB vara större, då den senare verksamheten endast har varit skyddad i 
en dimension. 

Ett beslut att möta den nya konkurrenssituationen, d.v.s. inleda en strategisk omori-
entering till de nya förhållandena, kan ske genom effektiviseringar och sänkta kost
nader. Avancerad teknik kan bli avgörande, vilket gör tillgång till de ledande utveck-
larnas framsteg eller deltagande i kreativa miljöer viktigt. Eventuellt kan inte en lik
nande position som tidigare försvaras i längden efter realiserad integration eftersom 
nya konkurrenter kan ha fördelaktigare produktionsfunktion och större resurser för 
investeringar, distribution, marknadsföring etc. Nya internationella segment med be
gränsad efterfrågan måste då hittas om problemlösningskomplexiteten ska hållas 
oförändrat låg; d.v.s. om ytterligare resurser inte ska spenderas på att förändra kom

8 Diversifiering innebär sannolikt att en position (i modellens betydelse) blir flera positioner. 
9 European Commission/Economists Advisory Group Ltd 1997; ENSR 1997; Krugman & Venables 
1998/1990. 
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petensen och kapaciteten för problemlösning (rekrytering, utbildning, produktutveck
ling m.m.). 

Anpassning i problemlösninasdimensionen. 

Ett minskat behov av utveckling och anpassning av produkter har anförts som exem
pel på integrationskonsekvenser som påverkar föremålet för transaktionen samt dif
ferentierings- och kostnadsfördelar. Integrationsåtgärder kan därför förväntas påver
ka konkurrensförhållanden för verksamheter i positioner liknande PLC och PLA i fi
guren ovan så att problemlösningarna i båda fallen blir av lägre komplexitet och pro
duktionen och/eller överföringen billigare än vad som annars hade varit fallet. Kost
nadseffekter som kan uppkomma kan gälla sänkta kostnader (exempelvis genom att 
inköp eller provning och certifiering blir billigare), läreffekter (en enhetligare efterfrå
gan och produktion kan eventuellt möjliggöra att besparingar till följd av erfarenhet 
når längre) och möjligheter att utnyttja skalfördelar. Analogt till fallet med effekter i 
marknadsdimensionen är möjliga strategiska svarsåtgärder i princip att: 

• förstärka kvarvarande konkurrensfördelar och/eller identifiera nya aspekter 
av kundernas behov genom vilka differentieringsfördelar kan återskapas (bi
behållas) 

• omorientera strategin till en lägre problemlösningskomplexitet för att passa 
en uppnåelig produktnisch 

Dessa två typlösningar gäller oberoende av den geografiska marknadsavgränsning-
en för verksamheten ifråga (d.v.s. oavsett om verksamheten är mer eller mindre in
ternationell, nationell etc.). Eftersom återskapandestrategin i globala eller internatio
nella nischer innebär en förflyttning från PLC mot C kan argument analoga till de 
som fördes i samband med förstärkta positioner mot C ovan göras. På motsvarande 
sätt inbegriper återskapande i en nisch med stark marknadsavgränsning en rörelse 
från PLA mot A, och även här gäller resonemang som tidigare förts kring position A. I 
övrigt kan s.k. specifika tjänster, d.v.s. sådana som det inte är mest fördelaktigt att 
köpa på marknader utan där varuproducentens kunnande är centralt, vara betydel
sefulla i en återskapandestrategi10. 

Återskapandestrategin kan relateras till de verksamhetsförändringar som redovisa
des i figur 11-2. Figuren visade att såväl graden av kundanpassning som utbudets 
bredd och variation hade ökat samt att produkternas funktion och utformning hade 
blivit mer avancerad i betydande andelar av de undersökta företagen under perioden 
kring Sveriges anslutning till den inre marknaden. Förändringarna pekar således inte 
direkt på integrationseffekter i termer av en ökad homogenisering men kan i ljuset av 
återskapandestrategin eventuellt indikera strategiska svar på (sådana) integrations
effekter. Vad gäller samtliga fem förhållanden som bedömdes i företagen angavs 
komplexitetsökningar i större utsträckning i företag som även angav en upplevd in
tegrationspåverkan. Som det tidigare har nämnts kan dock förändringarna ha en 
mängd olika förklaringar; exempelvis gav enkätmaterialet ett samband mellan komp
lexitetsökningar och export- och omsättningssökningar11. 

10 Hirsch & Meshulach 1991. 
11 Vilket visserligen harmoniserar med 'återskapandeförklaringen' m en export- och omsättningssök
ningar (med följande komplexitetsökningar) skedde med stor sannolikhet även helt utan relation till 
integrationsåtgärder. 
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I fallet med omorientering, när det strategiska svaret implicerar en förändring mot en 
enklare problemlösning och en rörelse mot vänster i figuren ovan, kan kostnadsför
delar behöva hittas för att ersätta differentieringsfördelarna. På små regionala och 
nationella marknader kan kostnadsfördelar vara svåra att uppnå och sådana mark
nadsfickor kan minska såväl i storlek som i antal genom integration. Marknadsfickor 
för mindre företag kan dock även upprätthållas eller t.o.m. skapas på marknader som 
homogeniseras och där större aktörer breder ut sig12. För vissa verksamheter kan 
dessutom den minsta effektiva skalan (MES) uppnås vid en låg volym eller så kan 
kostnadsnackdelarna med lägre volym än MES vara små13. Teoretiskt sett är det 
särskilt i sådana verksamhetsområden mindre företag bör finnas. Lika teoretiskt rim
ligt är att integrationsåtgärder bör förändra vad som är MES inom många verksam
hetsområden14. 

Några förklaringar kring modellens användning. 

En modell med anspråk på att ge en allmän förklaring av ett så komplext fenomen 
som ekonomisk integration - dessutom för komplexa och heterogena företag - ger 
med nödvändighet en bild av verkligheten där väsentliga aspekter har rationaliserats 
bort eller givits en förenklad beskrivning. Arbetet baseras emellertid på övertygelsen 
att det går att göra relevanta beskrivningar på en allmän nivå och att det även finns 
förklaringar på denna nivå. Med denna utgångspunkt är avvikelser mellan det enskil
da och det allmänna normalt och inte nödvändigtvis ett problem. Icke desto mindre 
behöver det allmännas, och modellens, förhållande till det enskilda behandlas något 
ytterligare (några sådana problem har tagits upp tidigare, särskilt i kapitel 12). 

Till att börja med ska det åter betonas att behandlingen av endast ett konsekvens-
område (produkt- eller verksamhetstyp) per dimension, och att dessa placeras vid 
modellens mitt, på intet sätt utesluter konsekvenser för verksamheter i positioner 
utanför de två fälten i figur 14-1. I enlighet med redogörelsen i kapitel 12 kan mer än 
en problemlösning och mer än en marknadsavgränsning inom ett och samma pro
dukt- eller verksamhetsområde påverkas. Dessutom kan verksamheter agera på ba
sis av förväntningar eller förhållanden som inte ryms i modellbeskrivningen. Ett ex
empel på det senare kan gälla verksamheter som befinner sig i skyddade regionala 
och/eller komplexa positioner, d.v.s. positioner som inte antas bli berörda av de pri
mära integrationseffekter som har behandlats. Sådana verksamheter kan ändå i 
princip följa en omorienteringsstrategi. Man kan i verksamheten se eller förutse, samt 
utnyttja, möjligheter på 'nya' internationella marknader även om inget aktuellt eller 
potentiellt konkurrenshot föreligger15. 

En annan förenkling i modellframställningen innebär att endast huvudriktningar på 
strategiska svar hittills har behandlats medan strategiska svar på integrationseffekter 
givetvis kan inbegripa förändringar i båda dimensionerna. I nästa figur exemplifieras 
detta genom en verksamhet i en strategisk position liknande MB och en konse
kvenssituation som inbegriper effekter för såväl problemlösning som marknadsav-

12 Se Sorensen 1991. 
13 Hill 1988. 
14 Enligt tidigare förda resonemang finns argument för förändringar såväl uppåt som nedåt. Detta ar
bete rymmer dock ingen grund för någon allmän bedömning i detta avseende. 
15 Den andra av de två principiella strategierna, återskapande, gäller däremot i första hand verksam
heter som direkt berörs eller där man förväntar konsekvenser. 
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gränsning. Situationen kan låtas gälla harmonisering av produktlagstiftningen samt 
förändringar i distributionssystemet, exempelvis genom en avreglering av nationella 
marknader för vägtransporter (s.k. cabotage), t illsammans med en tilltagande euro-
peisering av efterfrågan (homogenisering samt ökade andelar för internationella va
rumärken)16. 

Detta öppnar i figurens exempel en nationell marknad för konkurrens från kostnads-
effektivare utländska tillverkare av större serier (kostnadsöverläget kan baseras på 
någon resursfördel och på skalfördelar som aktualiseras genom marknadernas integ
ration). I figuren innebär detta att utländska (internationella) producenter (I) kan ta en 
del av efterfrågeområdet där inhemska tidigare skyddade verksamheter (N) opererar. 

I figuren indikerar markeringarna 1-5 några olika strategiska alternativ för det tidigare 
skyddade nationella företaget N. En strategi (1) är att minska kostnaderna, sänka 
priserna och eventuellt förenkla problemlösningen (detta kan i princip även göras 
mot en internationell position). Ett annat alternativ (2) är att geografiskt söka sig bort 
från det konkurrensutsatta verksamhetsområdet till en regional eller lokal nisch me
dan en tredje strategi (3) innefattar att hitta ett eller flera segment där en komplexare 
problemlösning värderas (en rörelse mot en A-strategi). Strategierna kan innefatta 
aktiviteter som innebär förändrade organisationsformer, sortiment, kvaliteter eller 
processer vilket på aggregerad nivå leder till s.k. dynamiska effekter17. 

De sista av (de ej uttömmande) strategierna som visas i figuren är att utnyttja nya 
möjligheter på utländska marknader (4 och 5), vilket motsvarar de möjligheter som 
har givits till den internationella verksamheten I18. Sådana omorienteringsstrategier 
kan givetvis utföras med olika riktning i problemlösningsdimensionen. Principen är 
således densamma på alla (nationella) marknader som ansluts till den gemensamma 
marknaden. På grund av faktorer som ej primärt påverkas av integrationsåtgärder 
(delar av efterfrågemönstren, industristrukturer etc.) kan dock skillnaderna vara stora 
i praktiken. Dessutom kan företags konkurrenskraft och omfattningen på stöd och 
hinder variera mellan länder. Verksamheter i land A kan därför ges (eller ta) möjlig
heter i land B medan B-företag, på grund av faktorer som manifesteras som svagare 
konkurrenskraft, ej kommer att konkurrera i land A. För enkelhets skull har figuren 
framställts utan konkurrenshinder (fält). 

16 Det antas således att flera verksamhetsaspekter (bl.a. produkten och distributionen ) kan betraktas 
sammanhållet i en position. 
17 Se exempelvis Lipsey 1998/1960. 
18 Till dessa kommer bl.a. möjligheten att endast avveckla den konkurrensutsatta delen av verksam
heten. 
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Figur 14-2: Internationell inbrytning på tidigare nationell marknad. 
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Som det har framgått tidigare är situationen för olika delar av en verksamhet inte alla 
gånger enhetlig. De uppdelningar som kan vara nödvändiga i en strategisk analys
situation gäller i första hand olika marknader samt problemlösningsaspekter med 
skild komplexitetsgrad. För att illustrera detta skulle i exemplet ovan produktens och 
distributionens komplexitet kunna vara orsakade av konkurrenshinder som påverkas 
av integrationsåtgärder. Med avseende på marknadsdimensionen betraktas efterfrå
gan för en produkt på hemmamarknaden. F.ö. kan vissa affärsrelationer antas vara 
starka (utan att påverkas av integrationsåtgärder). 

Om man i ett sådant modifierat exempel bortser från den specifika internationella 
aktören (I) kan gemensam produktlagstiftning antas skapa ett homogent europeiskt 
produktområde inom det aktuella segmentet medan förändringar i distributionssys
temet sänker kostnadströsklar för import. Båda dessa konsekvenser kan motsvara 
förändringar i modellens båda dimensioner. Ett möjligt strategiskt svar innebär diffe
rentiering av produkten (ökning av produktkomplexiteten), vilket även kan innebära 
ett utnyttjande av starka kundrelationer; utvecklingen av produkten bort från det kri
tiska strategiska fältet kan kanske ske i samarbete med kunden. 

B. TÄNKBARA MODIFIERINGAR AV ANALYSMODELLEN. 
En avsikt med arbetet har varit att uppnå en enkel och överskådlig modell. Vissa av 
förenklingarna kan dock diskuteras även på en allmän nivå, och i detta avsnitt förs 
teoretiskt och empiriskt grundade resonemang som innebär argument för vissa mo
difieringar av analysmodellen i sitt hittills framställda utförande. Intentionen är emel
lertid inte i första hand att ifrågasätta den utformning modellen har givits (vilket onek
ligen hade motiverat en annan framställning redan tidigare) utan att bidra till ett något 
bredare förståelseunderlag genom att belysa några av de tillkortakommanden som 
med nödvändighet följer med en förenklad avbildning (modell). 

De tänkbara modifieringarna utgår från modellens allmänna/principiella utformning, 
och principer för analysen samt flertalet grundläggande antaganden och huvudsakli
ga resultat kvarstår oförändrade. Följande huvudsakligen självständiga förslag till 
modifieringar gäller formen på konsekvensfälten (motsvarande M2b resp PL2b i figur 
14-1), den relativa storleken på de olika delarna av det totala strategiska utrymme i 
vilket analysen tilldrar sig samt konsekvensers materialisering. Resonemangen, som 
inte behöver vara lika relevanta i alla specifika analyssammanhang (d.v.s. för olika 
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branscher, företag, marknader etc.), ska ses som mer väsentliga än de relativt kon
kreta förslagen till modifieringar. 

Modifiering av konsekvensfältens form. 
Det första förslaget till modifiering av analysmodellen, att de fält som rymmer princi
piellt högpåverkade verksamheter (M2b resp. PL2b ovan) hellre bör ges en annan 
form än den rektangulära, bygger på att de två analysdimensionerna är påverkade 
av varandra. Som det tidigare har hävdats är de geografiska avgränsningar på vilka 
integrationsåtgärder bör ha störst potentiell verkan de mellan stater. Detta hör sam
man med att en huvuddel av de politiskt inducerade hindren är direkt relaterade till 
statens territorium (exempelvis genom var produktion eller försäljning sker). 

Positioner på nationella skyddade marknader är följaktligen de som främst bör berö
ras av integrationsåtgärder, och detta gäller konsekvenser både i marknadsdimen
sionen och i problemlösningsdimensionen. I modellens allmänna utformning, med 
statsgränsrelaterade konkurrenshinder placerade vid figurens mitt i M-dimensionen19, 
kan detta betyda att effekterna i problemlösningsdimensionen är större någonstans 
vid modellens grafiska mitt. Dessa effekter kan förväntas uppkomma genom avveck
ling av hinder som verkar i båda dimensionerna, exempelvis nationella produktregle
ringar (som både påverkar produktens utförande och dess geografiska rörlighet). 

För verksamheter som åtnjuter ett relativt starkt skydd i M-dimensionen (positioner 
längst ned i figuren) finns argument för att förvänta mindre konsekvenser även 
m.a.p. problemlösningen. Ett sådant argument är att av- och samregleringen i första 
hand är riktad mot verksamheter och verksamhetsområden där faktiska hinder mot 
konkurrens över den inre marknadens gränser är höga och bedöms möjliga att på
verka (vilket är ungefär detsamma som där potentialen för ökad internationell konkur
rens bedöms vara hög). Detta gäller i många fall inte för verksamheter som här defi
nieras som lokala/regionala. Ett något smalare vertikalt fält i denna del av figuren 
(indikerande högpåverkade verksamheter i PL-dimensionen) kan även motiveras av 
att naturliga konkurrenshinder i marknadsdimensionen är starka. Bl.a. kan stora av
stånd och/eller små marknader göra det olönsamt för geografiskt avlägsna produ
center (med nya lösningar) att agera på dessa marknader, och sådana konkurrens
hinder/konkurrensfördelar kan följaktligen försvåra lanseringen av enklare lösningar. 

Begränsade PL-konsekvenser för verksamheter som kännetecknas av stark mark-
nadsavgränsning kan finna stöd i några förhållanden redovisade i kapitel 13. Av de 
enkätföretag som där gavs positioner långt ned i modellen hade mycket få upplevt en 
ökning av konkurrensen från EU-producenter, mycket få höll förväntningar på en 
framtida påverkan från den inre marknaden och dessa 'regionala' företag var i ge
nomsnitt mindre än företag i andra positioner. Det senare visas i följande figur där de 
fyra kvadraterna i respektive del motsvarar vardera nio (av 49) sammansatta positio
ner från föregående kapitel, d.v.s. en (bred) operationalisering av positionerna A-D, 
medan korset innehåller mellanliggande positioner20. 

19 Detta gäller statsgränsen för det land som betraktelsen utgår från (Sverige). Även längre upp i mo
dellen (högre i M-dimensionen) är flertalet PL-hinder relaterade till statsgränser, exempelvis som skill
nader mellan nationella produktvarianter, men det gäller då internationella marknader och e j nationella 
marknader enligt de resonemang som fördes i kapitel 12. 
20 A rymmer MP5/PLP5 t.o.m. MP7/PLP7, B innehåller MP5/PLP1 - MP7/PLP3 o.s.v. (nio positioner 
ger en sammansatt kategori). Värdet markerat i mitten avser positioner i MP4 och PLP4. 
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Figur 14-3: Genomsnittlig företagsstorlek i strategiska kategorier (andel 
företag i % och standardavvikelse (inom parentes))21. 
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Skillnaderna i genomsnittlig företagsstorlek mellan olika strategiska kategorier är så
ledes betydande. Medan ett tydligt samband indikeras mellan internationell inriktning 
och storlek (utan att säga något om en riktning på ett eventuellt orsakssamband) kan 
de tvetydiga skillnaderna i PL-dimensionen vara slumpmässiga. På grundval av någ
ra av de teoretiska resonemang som har förts tidigare finns dock argument för att så 
ej skulle vara fallet - även om det empiriska underlag som föreligger här är något be
gränsat för att pröva dessa förslag. Då verksamheter med mer komplex problemlös
ning i högre grad innehåller specifika tjänster som är fördelaktiga att internalisera kan 
emellertid detta, allt annat lika, ge en förklaring till storleken på A-verksamheter i för
hållande till B-dito. Det omvända förhållandet i modellens övre del kräver uppenbarli
gen en annan förklaring. En möjlig sådan bygger på att kostnadsfördelar (teoretiskt) 
är en central strategisk komponent i de enklare positionerna i PL-dimensionen. Ett 
huvudsakligt konkurrenshinder bakom vilket företag i B-positioner verkar förklarades 
vara en begränsad storlek på marknaden (vilket finner stöd i figuren ovan) i kombi
nation med etableringskostnader för potentiella konkurrenter. För att en enkel verk
samhet ska vara lönsam på mer avlägsna marknader krävs sannolikt större volymer 
eller fler produktvarianter. 

Om man går över till en eventuell modifiering av den del av PL2b-fältet (i figur 14-1) 
som innehåller de mest höggradigt internationella marknaderna och verksamheterna 
kan två skilda hypoteser framföras. Dels finns argument för att dessa, i relation till 
positioner längre ned i samma fält, bör beröras i mindre omfattning. Homogenise-
ringen av produktion och efterfrågan har nått långt och den existerande problemlös
ningskomplexiteten beror sannolikt i hög grad på skillnader som inte kortsiktigt på
verkas genom politiska åtgärder. Ett argument i motsatt riktning bygger på att det 
inte finns några betydande hinder i M-dimensionen. Därmed bör rörligheten kunna 
öka markant om existerande PL-hinder kan avlägsnas. Båda dessa alternativ, ® re
spektive ©, som vardera kan vara giltiga för olika verksamhetsområden, markeras i 
figur 14-4 nedan. 

Delvis liknande argument för modifieringar kan anföras för effekter på marknadsav-
gränsningar (och för positioner i M2b-fältet ovan). Enkla produkter kan hävdas ha en 
större potentiell rörlighet än komplexa dito, vilket talar för att konsekvenserna blir sto
ra om kvarvarande marknadsavgränsande hinder reduceras eller helt avlägsnas22. 

21 Uppgifterna om antal anställda bygger på 28, 23, 24, 29 resp. 93 företag (i ordningen A-D samt övri
ga). Genomsnittlig omsättning baseras på 28, 22, 24, 29 resp 95 företag. 
22 Jämför med resonemang i avsnitt 5C och Ohlsson 1989. 
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Att större effekter således skulle kunna förväntas på den sida där problemlösningen 
är enkel (t.v. i figuren nedan, ®) kan även stödjas av att avregleringsåtgärder som 
riktas mot geografiska marknadsavgränsningar kan vara lättare att operationalisera 
på enklare produkter. 

Ett delvis motstridigt argument, som anknyter till resonemang om modifiering i PL-
dimensionen, bygger på att en stor andel av de åtgärder som ger marknadsavgräns
ningar samtidigt är av ett slag sådant att de bidrar till produktens eller överföringens 
komplexitet23. Därmed skulle de huvudsakliga effekterna vara att vänta för produkt
kategorier som är i mitten av komplexitetsskalan - och det horisontella effektfältet 
skulle smalna av även till vänster i figuren (®). En avsmalning till höger stöds av att 
det som där ingår i "komplexitet" till stor del är sådant som ej omfattas av integra
tionsåtgärder av politisk typ (naturliga och i andra hand marknadsinducerade konkur
renshinder). 

Figur 14-4: En modifierad analysmodell (1), 
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Ytterligare några uppgifter som presenterades i kapitel 13 kan användas som ett 
visst stöd för de föreslagna modifieringarna24. Detta gäller i första hand modellens 
(figurens) mitt. Alltför få företag tillhör MP1 och (särskilt) PLP1 för att enkätuppgifter
na ska ge någon stark indikation i dessa positioner. Däremot överensstämmer 
mönstret för upplevd IM-påverkan (figur 13-13), synen på nya affärsmöjligheter (13-
14a) samt den upplevda ökningen av konkurrensen (13-14b) relativt väl med den 
koncentration av konsekvenser som föreslås i figuren ovan. 

Modifiering av de strategiska fältens relativa storlek. 
En andra tänkbar modifiering av analysmodellen gäller den relativa storleken på de 
strategiska områden som motsvarar figurens kvadranter. En distinktion mellan skilda 
aspekter av modellen måste då först göras: I begreppsligt logiskt avseende, vad di
mensionerna/axlarna uttrycker och deras inbördes relation, påverkas inte modellen. I 
följande resonemang kommer dock den rimliga utsträckningen på verksamhets/pro
duktområden i respektive dimension att beröras; exempelvis huruvida en enkel pro

23 En nationell särreglering m.a.p. en prod ukts utförande eller inne håll är exemp el på ett hinder som 
verkar i båda dimensionerna. 
24 Denna möj lighet hänger samman med huruvida operationaliseringama i kapitel 13 fångade de teore
tiska avsikterna; m.a.o. om figurens empiriska mitt även är dess teoretiska mitt. 
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blemlösning kan vara mer internationell eller global än en komplex dito. Om model
lens enkelhet ska anpassas något mot verkliga förhållanden i detta avseende kan 
det totala strategiska fält som analysen har tilldragit sig i, begränsat av de symmet
riska ytterpositionerna A-D, eventuellt ges en relevantare form än kvadratens. Det är 
dock endast i detta avsnitt som kvadranternas storlek och utformning används för att 
uttrycka sådana empirianknutna förhållanden. I avsnittet behandlas dessutom den 
utsträckning i vilken olika positioner kan tänkas vara rimliga för mindre företag25. 

Vid en jämförelse mellan de teoretiska positionerna D och C, båda klassificerade 
som höggradigt internationella eller globala, kan det antas att en D-position kan ha 
en lägre geografisk bundenhet än en C-position. En grundanledning till detta är att 
den förra är utan betydande konkurrenshinder medan den senare påverkas av hin
der i problemlösningsdimensionen. En sådan skillnad kan också finna stöd i enkät
materialet26: För sju av de nio konkurrenshinder som skulle bedömas i den andra 
enkätundersökningen (V5) angav en större andel av företagen kring C att hindret 
ifråga var kännbart eller betydande27. 

Nedan visas, för vart och ett av de nio givna konkurrenshindren, den andel som an
gav att respektive hinder utgjorde en minst kännbar begränsning för företagets kon
kurrenskraft i Sydeuropa. Andelarna anges för samma sammansatta positioner som i 
figur 14-3. Indelningen i tre typer av hinder (PH, MH respektive NH), som bygger på 
genomgången i avsnitt 5C, bedöms som sannolik, men det kan inte uteslutas att de 
formuleringar som gavs i enkäten har motsvarat/tolkats som andra typer av hinder i 
de svarande företagen. Exempelvis kan produktkrav vara marknadsinducerade me
dan transportkostnader även har ett politiskt bestämt innehåll. En annan väsentlig 
aspekt som inte nås genom enkätuppgifterna är huruvida de olika hindren verkar i 
problemlösnings- eller i marknadsdimensionen (eller i båda - vilket således inte går 
att slå fast). 

Figur 14-5: Minst 'kännbarpåverkan' från nio givna konkurrenshinder 
(andel företag i %). 

a) Politiskt inducerade hinder28. 
Produktkrav övr. regler Skatter & avgifter 

D I c 
14,8 30,4 

37,2 

50,0 22,7 
B A 

D I 
18,5 ! 

i 

c 
21,7 

31,5 

64,3 
B 

25,0 
A 

D ! i c 
14,3 ! o,o 

40,3 

50,0 30,0 
B A 

25 Ett antagande är således att vissa positioner kan vara mer lämpade för större verksamheter medan 
andra i högre grad passar för mindre. 
26 Märk att enkätfrågan avsåg hinder man upplevde på utlandsmarknader, vilka ej behöver ha en mo t
svarighet i form av skydd /konkurrensfördelar på hemma marknaden (denna skill nad gäller sä rskilt för 
de hemmamarknadsorienterade företagen i modellens nedre del. 
27 C= positionerna PLP5-7/MP1-3; D = PLP1-3/MP1-3. För att up pnå ett st örre antal observationer är 
kategoriseringarna bredare än vad som avsågs med den teoretiska redogörelsen i kapitel 12. 
28 Andelarna baseras på följande antal svar (i ordningen A-D samt övriga): 22, 14, 23, 27, 70 
(produktkrav); 20, 14, 23, 27, 70 (övr regler); 20, 14, 23, 27, 72 (skatter). 
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[forts, figur 14-5] 

b) Marknadsinducerade hinder29. 
Affärspraxis Kunskap om efterfr. Kundkontakter 

D C 
14,8 65,2 

62,5 

85,7 50,0 
B A 

c) Naturliga hinder30. 
Avstånd & tr.kost. 

D c 
70,3 26,0 

65,8 
I 

93,8 : 72,0 
B 

A 

D c 
33,3 47,8 

57,5 

92,9 63,6 
B A 

Kultur & språk 
D I c 

37,0 52,1 

65,3 

93,3 75,0 
B A 

D I T c 
37,0 I I 47,8 

69,0 
! j 

92,8 ! ! 72,7 
B i ! A 

Efterfrågan 
D c 

53,6 

i 

58,3 

i 
41,7 

60,0 25,0 
B A 

Med avseende på skillnaden mellan C- och D-positionen har det antagits att den 
enklare problemlösningen har en högre potentiell rörlighet; den kan kräva mindre 
nära och täta kundkontakter, en lägre grad av producentinvolverat installationsarbete 
eller kundutbildning, lägre fraktkostnader o.s.v. (vilket kan relateras till resonemanget 
om beroendet av universella respektive specifika tjänster). Av andelarna ovan ser 
man att skillnaderna mellan C- och D-företag är i överensstämmelse med dessa an
taganden vad gäller de marknadsinducerade hindren, men att avstånd och trans
portkostnader var ett problem i en betydligt större andel av D-företagen. Detta kan 
försvåra det förslag till modifiering som markeras i figur 14-6 nedan, d.v.s. att de 
enklare problemlösningarna kan vara mindre geografiskt avgränsade. 

En annan tolkning är dock att kostnads- respektive priskänsligheten är större i för D-
verksamheter; om verksamheten (produkten) är relativt enkel och likartad över den 
inre marknaden kan just avstånd och transportkostnader (och eventuella skatteskill
nader) vara avgörande för konkurrenskraften. Ett visst stöd för antagandet att D-
positioner kan vara mer internationella än C-dito gavs av att standardvaruproducen
ter (vilka får representera enklare strategier) i högre grad angav målsättningar som 
inbegrep nya marknader och export. 

En alternativ modifiering av modellen tar sin utgångspunkt i Vernons produktlivscy-
kelteori och det stora inslaget av differentierade varor i handeln. Att en produkt är 
enkel underlättar visserligen handeln, men det kan även anföras att mycket enkla 

29 Andelarna baseras på följande antal svar (A-D samt övriga): 20, 14, 23, 27, 72 (aff ärspraxis); 22, 14, 
23, 27, 73 (kunsk. om efterfr); 22, 14, 23, 27, 71 (kontakter). 
30 Andelarna baseras på följande antal svar (A-D samt övriga): 25, 16, 23, 27, 76 (avs tånd), 24, 15, 23, 
27, 75 (kultur); 20, 15, 24, 28, 72 (efterfrågan). 
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produkter kan tillverkas av nära nog vilket företag som helst, var som helst31. Bero
ende på interna och externa kostnadsförhållanden (ung. = produktionsfunktionen 
respektive lokaliseringsfördelar) samt eventuella handelshinder kan sådan produk
tion komma att fördelas på olika sätt inom den inre marknaden, mellan inre mark
nadsproducenter och tredje landsföretag samt mellan företag av olika storlek32. När 
det gäller mindre företag skulle detta tala för att förutsättningarna på internationella 
marknader är bättre för verksamheter med mer komplexa problemlösningar. 

En uppgift som kan tala för en sådan tolkning är att konkurrenshinder vid utlandsaffä
rer upplevdes som starkare i B (de enklare positionerna) än i A (och f.ö. starkare än i 
någon annan position). Som det framgår i figuren ovan gällde detta vart och ett av de 
nio konkurrenshindren. Detta kan vara relaterat till skalfördelar, som särskilt antas 
förekomma för enklare verksamheter; i verksamhetsområden där detta är fallet för
svåras mindre företags internationalisering och verksamheten kan behöva bedrivas 
på avgränsade mindre marknader. Den betydande skillnaden i genomsnittlig före
tagsstorlek mellan B- och D-företag kan anföras för dessa argument. Även komplex
itet kan dock försvåra internationalisering - då en högre komplexitet antas förutsätta 
en större närhet mellan producent och kund vilket kan kräva etableringar i stället för 
export. 

Över till eventuella modifieringar i modellens andra (horisontella) ledd är positionerna 
A och B, i förhållande till C och D, beroende/påverkade av marknadsavgränsande 
konkurrenshinder. Detta kan innebära att internationella problemlösningar kan vara 
enklare än nationella och regionala dito. Ett motargument är dock att internationella 
marknader aldrig kan nå samma homogenitet som en nationell marknad (med bl.a. 
språk, kultur, avstånd, gemensamma institutioner och rikstäckande ekonomiska nät
verk). Därför har ingen allmän förändring av de strategiska områdenas horisontella 
omfattning föreslagits i följande figur. 

Figur 14-6: En modifierad analysmodell (2) 

OKI <c 

C 1 

mrwiu PROBLEM
LÖSNING 

A : 
• . I 
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MARKNAD 

Uppgifter utgående från de kategorier som konstruerades i föregående kapitel kan 
således ge ett visst stöd för den modifiering som indikeras i figuren. Ett argument 

31 I position D antas att teknologin är 'un iversellt tillgänglig' och a tt efterfrågeförhållanden är internatio
nellt (relativt) homogena. 
32 Produktionen kan exe mpelvis huvudsakligen komma att ske i områden elle r stater med lägre ko st
nader (eller högre produktivitet) eller, om skalfördelar förekommer, i större företag. 
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kan vara att konkurrenshinder föreföll mer betydande i position C än i D. Denna skill
nad är dock även i linje med antaganden bakom modellens grundutförande33. Att 
hinder uppfattades som svagare i D-företag kan indikera en högre integrationsgrad -
vilket bör möjliggöra en större internationaliseringsgrad. Den genomsnittliga ut
landsförsäljningen var också något högre i D-företagen än i C-företagen och en nå
got större andel D-företag angav en stark konkurrenskraft i Sydeuropa (ingen mot
svarande skillnad uppträder för Västeuropa)34. Som figur 14-7 visar kan man dock 
inte dra slutsatsen att företag i D-positioner i allmänhet hade högre internationell 
konkurrenskraft. 

Ett eventuellt empiriskt stöd för en lägre grad av marknadsavgränsning i B-positionen 
jämfört med position A är svagare. Ovan redovisades det att konkurrenshindren på 
utlandsmarknader upplevdes som större i B-företagen. Tillsammans med uppgifterna 
i följande figur indikerar det att B-verksamheterna hade den svagaste internationella 
konkurrenskraften. Detta behöver dock inte vara relaterat till nivån på B-
verksamheternas hemmamarknadsskydd. Ett visst stöd för att graden av marknads
avgränsning skulle vara lägre i B-positionen kan ges av att en något större andel av 
A-företagen bedömde konkurrenskraften i regionen som god (vilket kan bero på fak
torer som utgör konkurrenshinder för potentiella konkurrenter). De andelar som an
gav någon faktor som särskilt bidrog till företagets konkurrenskraft i regionen var 
däremot relativt lika i B och i A. I följande figur anges företagens uppskattade konkur
renskraft på olika marknader (uppdelat i strategiska kategorier; V3). 

Figur 14-7: Konkurrenskraft på tre olika geografiska marknader 
(andel företag i %f5. 

a) minst "gångbar" konkurrenskraft på respektive marknad. 
Regionen Norden Sydeuropa 

D 
84,6 

C 
; 95,2 

91,2 

90,5 
B 

I 100,0 
A 

D I c 
85,7 85,7 

68,6 

42,1 56,5 
B A 

D c 
53,6 68,2 

33,7 

11,1 27,3 
B ! A 

33 C-positioner berörs av hinder i PL-dimensionen (medan D-positioner inte berörs på något avgörande 
sätt av några ko nkurrenshinder). De empir iska uppgifterna säger dock inte om hindren är problemlös
nings- eller marknadshinder. 
34 Geno msnittlig export för D-företag: 59,1% (s=19,2); C: 54,7% (s=24,6). 
351 ordningen A-D följt av övriga baseras uppgifterna på 27 , 21,21, 26 resp. 91 företa g (regionen), 23, 
19, 21, 28 resp. 86 (Norden) och 22, 18, 22, 28 resp. 80 (Sydeuropa). 
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[forts, figur 14-7] 

b) minst "stark" konkurrenskraft på respektive marknad. 
Regionen Norden Sydeuropa 

D c 
50,0 81,0 

58,2 

66,6 81,5 
B ' A 

D c 
42,9 52,3 

33,7 

0,0 ! 13,0 
B A 

D I C 
17,9 13,6 

11,2 

0,0 ! 4,5 
B A 

Modifiering med avseende på konsekvensers materialisering. 
Ett tredje förslag till modifiering av den allmänna modellen gäller inte endast principi
ella effekters omfattning utan även upptäckta och upplevda konsekvenser. Enkätsva
ren torde f.ö. både gälla de strategiska effekter som avses i analysmodellen och and
ra effekter, eventuellt mindre betydelsefulla sådana. Det teoretiska argumentet, som 
har framförts tidigare, har att göra med att den inre marknaden till övervägande del 
är ämnad att åstadkomma förändringar för faktisk eller potentiell internationell verk
samhet. Många sådana förändringar bör upplevas först av de företag som har inter
nationella aktiviteter (på marknader som direkt eller indirekt berörs av IM-åtgärder). I 
princip bör därför sannolikheten att konsekvenser upplevs, allt annat lika, vara större 
om ett företag har fler, mer omfattande och mer varierade aktiviteter på eller gente
mot marknader som berörs av integrationsåtgärderna. 

Detta behöver dock inte innebära att dessa verksamheter möter integrationseffekter 
av störst strategisk betydelse. Som båda enkäterna visade kan de konsekvenser 
som upplevs till stor del vara av administrativ natur och behöver ej vara avgörande 
för kostnader, konkurrenskraft eller verksamhetsinriktning. För det andra har denna 
kategori av internationella företag fördelen att verka nära förändringarna, fysiskt och 
tidsmässigt. En stor internationell erfarenhet kan dessutom innebära att förmågan att 
möta förändringar är relativt stor. En närliggande iakttagelse genom den senare en
kätundersökningen är erfarenhetens betydelse för val av exportmarknader och för 
uppfattningen av svårigheter. 

Ett antagande som på teoretiska grunder förefaller rimligt är att större internationellt 
verksamma företag tillhör de som bör vara bäst rustade för att anpassa verksamhe
ten till nya förhållanden36. Företag i denna kategori är dessutom i många avseenden 
med om att skapa de nya förhållandena. Även om detta i huvudsak bör gälla företag 
av en storlek överstigande den som har undersökts här innehåller enkätmaterialet 
flera uppgifter i linje med antagandet. De mer internationella företagen var i genom
snitt större än övriga företag, de angav en högre egen förmåga, de var mer konkur
renskraftiga på utomregionala marknader och de hinder mot internationell konkur
renskraft som skulle bedömas i enkäten sågs närmast genomgående som mindre 
betydande. 

36 Antagandet kan relateras till bl.a. skalfördelar, internaliseringsteori och stegteori. 
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Genom att företag anpassar verksamheten mot de nya förutsättningar som integra
tionen ger materialiseras också integrationseffekter37. I modelltermer innebär detta 
att marknadsavgränsningar avtar och att komplexiteten minskar för vissa verksam
hetsområden. Om anpassningen i första hand kan antas ske i internationella verk
samheter kan det beskrivas som att D-kvadranten breder ut sig, vilket innebär motiv 
för konsekvenser liknande de i figur 14-8 nedan. Observera att D-kvadrantens ut
bredning inte säger att det är företag i D-positioner som agerar eller påverkas; det 
kan även vara verksamheter i mer komplexa internationella positioner eller i mer av
gränsade nationella positioner som förändrar sina strategier med de nya förutsätt
ningarna - i vad som har betecknats omorientering. 

De tidigare vertikala respektive horisontella markeringarna för skilda grader av kon
kurrenshinder har här givits bågform och pilarna indikerar en tänkt riktning på effek
ternas materialisering, d.v.s. en homogenisering i marknads- och problemlösnings
termer. Av figurens två ellipser motsvarar den som är mer vertikalt orienterad posi
tionerna med de största andelarna företag med angiven integrationspåverkan (se 
figur 13-13 och 13-14). Den liggande ellipsen t.v. indikerar de positioner där förvän
tad påverkan omfattade en större andel företag än upplevd påverkan (13-15)38. 

Figur 14-8: En modifierad analysmodell (3). 

C. EN FÖRETAGSSTRATEGISK A NALYS A V E KONOMISK I NTEGRATION. KONSEKVENSER A V 
EUROPAS INRE MARKNAD FÖR SVENSKA MINDRE TILLVERKANDE FÖRETAG. 

Avsikten med detta arbete har varit att nå kunskap om den inre marknadens strate
giska konsekvenser för mindre tillverkande företag. Detta uttrycktes även som del
syften, av vilka ett har varit empiriskt deskriptivt medan två huvudsakligen har varit 
teoretiska. De senare har skilts åt genom att det ena har varit kategoriserande me
dan det andra har haft normativa inslag. I de två närmaste avsnitten följer korta 
sammanställningar av vissa av arbetets resultat med avseende på det empiriska re

3 7 1 enkätundersökningens större  före tag  angav man f .ö .  re la t iv t  se t t  of tare  må lsä t tningar  inbegr ipande 
marknadsexpansion, vilka antas kunna innebära att företag är snarare att materialisera integrationsre-
laterade marknadsmöjligheter. 
38 Observera att resonemangen gäller modellens teoretiska utformning medan uppgifterna från kapitel 
13 gäller en operationalisering av mod ellen. Detta gör att ellipsemas inplacering i figur 14-8 end ast är 
ungefärlig. 

PROBLEM
LÖSNING 

MARKNAD 

347 



STRATEGISKA IMPLIKATIONER, MODIFIERINGAR AV ANALYSMODELLEN SAMT AVSLUTANDE RESONEMANG 

spektive de teoretiska delsyftena. Därefter förs några kompletterande och avslutande 
resonemang om den inre marknadens företagsstrategiska konsekvenser. 

Sverige och den inre marknaden: Upplevelser och bemötanden i mindre tillver
kande företag (delsyfte 1). 
Arbetets första delsyfte avsåg upplevelser och bemötanden av Sveriges anslutning 
till den inre marknaden i mindre tillverkande företag och behandlades huvudsakligen 
i kapitlen 8 och 11. Som utgångspunkter för en bedömning av de enkätuppgifter som 
presenterades där bör bl.a. den initiait höga nivån på många verksamheters interna
tionalisering och Sveriges höggradiga integration med våra närmaste europeiska 
grannar beaktas. Detta, vilket även avspeglas i enkätsvaren, bidrar till den komplexa 
situation där de politiskt inducerade integrationsåtgärder som har fokuserats är en 
kraft bland många. 

Två sådana 'krafter' som har berörts och som har haft betydelse i den undersökta 
processen är valuta- och konjunkturvariationer. En avgränsning från några andra 
förhållanden som kan vara avgörande för upplevelser och bemötanden av integration 
ligger i arbetets relativt allmänna ambition och analysnivå. Till sådana hör förhållan
den som kan vara specifika för enskilda företag, inte minst företagsledarens/ent
reprenörens egenskaper och ambitioner, samt förhållanden som kan vara likartade 
inom en avgränsad kategori företag, som efterfråge- eller distributionsförhållanden 
för en bransch. Även om behandlingen i dessa avseenden har varit begränsad har 
den valda analysnivån antagits vara meningsfull i såväl empirisk som teoretisk me
ning. Detta kan relateras till integrationsprojektets allmänna ambition och - sannolikt i 
stor utsträckning - verkningar39. 

Över till de enkätuppgifter som direkt gäller arbetets första delsyfte förefaller Sveri
ges deltagande i den inre marknaden endast ha berört en minoritet av företagen un
der den period som undersökningen har omfattat. Dessutom tycks endast en mindre 
andel av de påverkade ha mött konsekvenser av strategiskt avgörande slag. I en 
huvuddel av de företag där någon integrationspåverkan angavs var verksamheten 
blandad eller inriktad mot standardvaruproduktion (de allra mest standardvaruinrikta-
de företagen avvek dock i detta avseende). Integrationspåverkan var också positivt 
relaterad till internationell verksamhet, men det tycktes inte vara avgörande om den
na verksamhet gällde EU-marknader eller ej. 

Även om enkäterna indikerar en relativt liten inre marknadspåverkan gav undersök
ningen vissa indikationer på en ökad internationalisering och eventuellt även på in
tegration. Det finns dock skäl att anta att andra faktorer än politiska initiativ och inre 
marknadsprojektet kan ligga bakom en sådan förändring. Exempelvis bör periodens 
kronförsvagning vara en huvudfaktor bakom den ökade utlandsförsäljning som indi-
keras. Beläggen för att försäljningsökningar i särskild utsträckning skulle ha riktats 
mot EU-marknader eller att den faktiska integrationen skulle ha varit ömsesidig, indi
kerat genom en ökad hemmamarknadskonkurrens från utländska företag, är svaga. 
Vidare tycks en uppsnabbad exportstart ingå i en mer allmän och utdragen interna
tionaliserings/integrationsprocess (i vilken EG/EU dock har haft en roll), och en tillta

39 Utöver att vara meningsfull (främst i betydelsen att något gemensamt där ska stå att fi nna) har den 
allmänna nivån an tagits vara fruktb ar. Ett resu ltat bedöms vara den indel ning av konkurrenshinder i 
olika kategorier som gjordes i avsnitt 5C. 
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gande information om gemenskapen kan ha påverkat benägenheten att ange och 
identifiera integrationseffekter. 

Med avseende på det senare var visserligen kunskapen om den inre marknaden låg 
i flertalet företag, men upplevda och förväntade integrationskonsekvenser överens
stämde i stor utsträckning med vad som kan förväntas med utgångspunkt från teori 
och från faktiska integrationsåtgärder. En jämförelse mellan de två undersökningarna 
ger dock, utöver en betydligt större andel påverkade företag i den senare, en för
skjutning från ökad konkurrens och nya marknadsmöjligheter (1991/92) till distribu
tionsaspekter och administrativa förändringar (1995/96). En förklaring till denna skil
jaktighet torde vara att finna i skillnaden mellan å ena sidan EES-avtalets fria mark
nad med ursprungsregler och å andra sidan den tullunion som EU-medlemskapet 
medförde. Det senare arrangemanget innebär åtminstone principiellt att internhan
deln förenklas i förhållande till handeln med tredje land (inklusive EES-medlemmar 
stående utanför EU). 

Det har påpekats att integration är ett komplext fenomen som endast delvis styrs av 
politiska initiativ och att eventuella orsakssamband mellan integrationsåtgärder och 
förändringar i verksamhet eller verksamhetsförutsättningar sällan kan konstateras 
med bestämdhet. Vissa förändringar i företags verksamhetsinriktning kan emellertid 
indikera en anpassning till förhållanden som på teoretiska grunder kan hänföras till 
integration. En sådan möjlig förändring är en specialisering mellan de två undersök
ningarna. Tolkningen är dock beroende av vilka variabler som betraktas; det finns 
bl.a. indikationer på en ökad standardvaruproduktion men även på att verksamhe
tens bredd och variation hade tilltagit i en betydande andel av företagen. 

Standardvaruproduktion, som kan antas underlätta internationalisering och gynnas 
av integration, var relaterad till internationaliseringsgrad, konkurrens från andra EU-
länder och upplevd IM-påverkan. Även en ökad variation på olika produkt- och verk
samhetsaspekter kan dock till viss del förklaras med en ökad internationalisering. 
Ekonomisk integration innebär visserligen homogenisering, men på företagsnivå är 
det rimligt att detta till viss del manifesteras som heterogenitet: Minskade skillnader 
mellan marknader betraktas som nya möjligheter i (vissa) företag, samtidigt som 
skillnader i de flesta fall ändå kvarstår och en viss anpassning blir nödvändig för de 
verksamheter som expanderar geografiskt. Sådana strategiska förändringar kan 
motsvara en omorientering i M-dimensionen med vissa nödvändiga differentie
ringsinslag. En annan möjlig förklaring till den ökade verksamhetskomplexitet som 
indikerades genom den andra enkäten behandlades tidigare i kapitlet som agerade 
av typen återskapandestrategi i PL-dimensionen. 

Vissa av skillnaderna mellan verksamhet på hemmamarknaden respektive i utlandet 
manifesteras vid statsgränserna (vilka allmänt är de mest centrala ekonomiska grän
serna vid politiskt inducerad integration). Detta gäller delvis transportkostnader och 
avstånd - som i undersökningen har framstått som betydande konkurrenshinder bå
de inåt (som skydd mot utomregional konkurrens) och utåt (som hinder mot verk
samhet på andra marknader). Betydelsen framträder bl.a. genom skillnader mellan 
företag med olika lokaliseringar när det gäller angiven utländsk konkurrens på när
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marknaden (denna var större i södra Sverige) och exportmarknadsval (sydliga före
tag sålde i högre grad till Danmark medan nordliga oftare sålde till Finland)40. 

Integrationsåtgärder kan ändå ha haft betydelse när det gäller de 'klassiska' konkur
renshindren avstånd och transportkostnader. Så bör rimligtvis också ha varit fallet då 
de fysiska och administrativa aspekterna av gränspassagerna inom EU har föränd
rats betydligt. En indikation på detta är att distributionsaspekter tillhörde de IM-
konsekvenser som hade upplevts i flest företag (observera att vissa förändringar ha
de varit till det sämre). Resultaten är väl i linje med kommissionens undersökning ex 
post. Denna gav att förändringar relaterade till gränspassager hade varit relativt små 
men att de ändå hade tillhört de viktigaste positiva konsekvenserna av den inre 
marknaden, att omställningarna även hade inneburit kostnader och administrativa 
problem samt att de i hög grad hade gynnat större företag och verksamheter i södra 
Europa41. 

Konsekvenser av ekonomisk integration i företagsstrategisk terminologi 
(delsyfte 2 och 3). 
Arbetets två teoretiska delsyften har varit att uppnå en beskrivning och kategorise-
ring av integrationseffekter i företagsstrateg isk terminologi samt att prestera teoretis
ka hjälpmedel för företagsstrategisk analys av ekonomisk integration. Besvarandet 
har tagit sina mest konkreta uttryck i avsnitt 5C, kapitel 12 samt i de inledande av
snitten i detta kapitel. I kapitel fem behandlades visserligen konkurrenshinder och 
inte effekter av integration direkt. Att betrakta konkurrenshinder (d.v.s. hinder mot 
internationell eller interregional handel och resursrörlighet) och motsvarande konkur
rensfördelar har dock antagits vara av största betydelse för en förståelse av såväl 
integrationseffekter som möjligheterna till bemötande av dessa. I linje med arbetets 
allmänna anspråk har fokus varit på hinder som är externa i förhållande till företaget, 
kompletterat med vissa resonemang kring resurs- och upplevelserelaterade hinder. 

En väsentlig distinktion som har använts är mellan hinder som har sitt ursprung i po
litiska processer, i marknaden eller i naturen. Politiskt inducerad integration påverkar 
i första hand konkurrenshinder som är politiskt tillskapade och i andra hand vissa 
marknadsinducerade hinder. De förra gäller i allmänhet nationell särreglering som 
påverkar utländska produkter eller producenter (och som inte kan motiveras med 
förekommande grunder för undantag) medan de senare kan avse prissamarbeten 
och oskäliga avtalsvillkor. Andra marknadsinducerade hinder (exempelvis baserade 
på exklusiva tillgångar eller distributionsnät) och naturliga hinder (som avstånd och 
kulturella skillnader) består däremot inte endast till stor del opåverkade utan får (till 
följd av detta) i princip en förstärkt relativ betydelse som konkurrenshinder och som 
faktorer för konkurrenskraft. 

På denna grund indikerades genom enkätmaterialet att den kategori hinder som pri
märt påverkas av inre marknadsåtgärder var den som har minst inverkan på företags 
konkurrenskraft. Om denna indikation är riktig är bakgrunden eller orsakerna mycket 
osäkra medan policyimplikationerna är något tydligare. Med avseende på det förra 
kan man inte på basis av detta arbete säga om det är integrationsprocessen som har 

40 En annan bidrag ande faktor bakom förh ållandet att den utländ ska kon kurrensen var hög re i södra 
Sverige är sannolikt en större befolkningstäthet och efterfrågan. 
41 European Commission/W.S. Atkins 1998; European Commission/Price Waterhouse 1997. 
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varit framgångsrik eller om politiskt inducerade hinder även tidigare har haft mindre 
betydelse än hinder i övriga kategorier. Däremot kan resultatet tolkas som att integ
rationsåtgärder i stor utsträckning bör riktas mot marknadsinducerade och naturliga 
hinder. Med ett undantag i den mycket väsentliga konkurrenspolitiken är då proble
met att möjligheterna att påverka hinder i dessa kategorier i princip är lägre. För öv
rigt aktualiserade undersökningen även en annan möjlig brist med de traditionella 
medel som står den politiska sektorn till buds, gällande de stödinsatser som bl.a. 
karakteriserar EU:s småföretagspolitik. Sådana kontrasterar mot den låga värdering 
av externa resurstillskott som gjordes i företagen. 

Med flera olika utgångspunkter - handels- och integrationsteori med hemvist i natio
nalekonomin, internationell företagsekonomi, strategiteori och en studie av integra
tionsåtgärder - presenterades i kapitel 12 en analysmodell där integrationseffekter 
visas i företagsstrategisk terminologi. Målet att uppnå en sådan beskrivning utgick 
från antaganden om den inre marknadens betydelse för mindre tillverkande företag 
och det förhållande att integration traditionellt har varit ett område för nationaleko
nomer, jurister och statsvetare. 

Det har betonats att analysmodellen ska ses som både allmän och partiell. Med det 
förra avses modellens beskrivningsnivå och primära analysnivå. Terminologin och 
modellen gör anspråk på att ge en allmän beskrivning av övergripande företagsstra
tegiska konsekvenser men ska även kunna utgöra en grund för specifika företags
strategiska analyser (vilka då sker på en sekundär analysnivå). För det senare än
damålet måste, utöver verksamhetsspecifik information (om produkter, kapacitet, 
kompetenser m.m.), specifik och mer detaljerad information även tillföras om integra
tionsåtgärder som kan bedömas ha relevans för verksamheten ifråga. 

Att analysmodellen är partiell avser exkluderandet av andra strategiska konsekven
ser än sådana som har hänförts till den inre marknaden42. En läsning eller använd
ning av modellen bör följaktligen kompletteras med bedömningar inom andra tradi
tionella strategiområden (som konjunkturutsikter, teknologisk förändring, konkurren
ters agerande och icke integrationsrelaterad lagstiftning) men även med hänsynsta
ganden till sociala, miljömässiga, estetiska eller (andra) etiska mål och handlings
konsekvenser. 

Modellen konstitueras av en geografisk dimension och en dimension som avser fö
remålet för transaktioner (samt distributions- och relationsrelaterade förhållanden i 
samband med dessa transaktioner). Dimensionerna är relaterade till marknadsöpp
ning och homogenisering, två huvudsakliga aspekter i ekonomisk integration. I den
na relation förenas integrations- och strategiterminologi, vilket har varit avgörande för 
uppnåendet av arbetets teoretiska ambitioner. De integrationseffekter som modellen 
beskriver orsakas av en avveckling av konkurrenshinder, särskilt av den politiskt in
ducerade typen, och består i en reduktion av vissa marknadsavgränsningar och pro-
blemlösningskompiexiteter. De därav följande konsekvenserna varierar mellan före
tag men för vissa, som här har betecknats högpåverkade, har ändrade affärsmöjlig
heter och konkurrensförhållanden behandlats. 

42 Därför behöver exempelvis inte problemlösningarna i allm änhet bli enklare även om den inre mark 
naden i princip bidrar till enklare problemlösningar (i den betydelse detta har i analysmodellen). 
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Två principiella strategiska svar som står till buds för sådana verksamheter har ut
tryckts som ett återskapande av konkurrensfördelar respektive en strategisk omori-
entering. Den förra strategin inbegriper ett sökande efter nya eller delvis nya mark
nader där befintliga men av integration hotade konkurrensfördelar bedöms kunna 
utnyttjas. En omorientering innebär istället att verksamheten anpassas efter de nya 
omständigheterna, vilket kan kräva en relativt betydande utveckling eller förändring 
(av resurser, relationer, processer, produkter etc.). Avsikten med dessa förslag och 
den analys som har lett fram till dem har varit att ge en översiktlig bild av den inre 
marknadens företagsstrategiska konsekvenser - i en allmän företagsstrategisk termi
nologi. Modellen ska kunna användas som en vägledning eller som utgångspunkt för 
analys i en enskild verksamhet. 

Den inre marknadens företagsstrategiska konsekvenser: Några avslutande 
resonemang. 
Av analysmodellens två dimensioner är M-dimensionen den som är teoretiskt klarast 
och som empiriskt har givits störst utrymme. I denna beskrivs två huvudkonsekven
ser från ekonomisk integration: Av- och samreglering sänker kostnader och svårig
hetsgrad vid verksamhet som överskrider den inre marknadens statsgränser, men då 
detta sker ömsesidigt mellan deltagande stater riskerar företag även att möta en 
ökad konkurrens på hemmamarknaden. I enlighet med redogörelsen ovan gav en
kätundersökningarna endast svaga indikationer på sådana inre marknadsrelaterade 
förändringar. 

Politiskt inducerad ekonomisk integration påverkar ändå i princip förutsättningarna 
för internationalisering, genom att bl.a. påverka kostnader och svårigheter förbundna 
med gränspassager, och detta kan relateras tillbaka till några av de teorier som har 
behandlats. En homogenisering av efterfrågan och produktionsförutsättningar för
svagar Vernons produktlivscykelförklaringar inom det område som är föremål för in
tegration, och den stegteoretiska modellen kan behöva tolkas i ett delvis nytt sam
manhang. Den grundläggande tankegången med internationalisering i steg har vis
serligen funnit ett relativt starkt empiriskt stöd i detta arbete, bl.a. genom den indike
rade betydelsen av storlek, erfarenhet och avstånd i företagens internationella verk
samhet. När integration minskar skillnader (exempelvis uttryckta i termer av konkur
renshinder) mellan länder minskar emellertid både vissa möjligheter till skydd på 
hemmamarknaden och delar av behovet av resurs- och erfarenhetsuppbyggnad för 
ny eller utvidgad internationell verksamhet43. Detta kan bl.a. innebära att företags 
exportstart snabbas upp, vilket på basis av enkätundersökningen förefaller ha skett 
under en längre tid (som inte direkt kan relateras till förverkligandet av den inre 
marknaden)44. 

Den inre marknadens konsekvenser för internationalisering och internationell konkur
rens kan även, som det framkom i kapitel 5, belysas med internaliseringsresone-
mang. Å den ena sidan kan verksamhet i mindre skala gynnas av att förverkligandet 
av en gemensam marknad kan komma att begränsa vissa av de marknadsimperfek-
tioner som föranleder internalisering och vissa av de konkurrensfördelar som gör in-
ternaliseringen effektiv (de senare kan gälla Dunnings organisatoriska fördelar rela

43 Se Jones 1996, Nordström 1991 eller Vahlne & Wiedersheim-Paul 1973. 
44 Se även Christensen 1990, Nordström 1991 och Nilsson m.fl. 1996. 

352 



STRATEGISKA IMPLIKATIONER, MODIFIERINGAR AV ANALYSMODELLEN SAMT AVSLUTANDE RESONEMANG 

terade till multinationalitet). Genom att integrationsåtgärder även minskar vissa av de 
kostnader som följer med internaliserandet av transaktioner kan dock verksamhet i 
större skala även komma att underlättas45. 

Integrationsprojektets skapande av mer fördelaktiga förutsättningar för storskalig 
verksamhet är med största sannolikhet en faktor bakom den stora mängd samman
slagningar och uppköp med IM-företag inblandade som har skett under senare år 
och som förefaller ha ökat företagskoncentrationen inom många verksamhetsområ
den46. I processen har inte minst svenska storföretag, inom fordons-, skogs- och lä
kemedelsindustri samt bank- och försäkringsverksamhet, varit inblandade47. Flera av 
dessa s.k. strukturaffärer har involverat utomeuropeiska bolag, särskilt amerikanska, 
vilket både kan relateras till den relativt allmänna ekonomiska globaliseringen (i vil
ken världens rika länder dock är helt dominerande) och värdet för tredje landsföretag 
i att få in en fot på den europeiska gemensamma marknaden. Rationella argument 
baserade på (och endast på) lönsamhet, effektivitet, konkurrenskraft o.dyl. rymmer 
dock endast delar av de faktiska förklaringarna även om sådana vanligtvis är de en
da som uttrycks. Till andra faktorer som med all sannolikhet spelar in vid beslut som 
tas av företagsledningar och ägare och som (exempelvis) leder till ökad skala och 
koncentration hör makt, prestige och moden. 

En annan av de tänkbara förklaringarna bakom många sammanslagningar och upp
köp är relaterad till den modell som beskriver konkurrenshinder; affärerna kan nämli
gen initieras av en strävan att bygga upp (eller återuppbygga) konkurrenshinder48. 
Både när det gäller att sätta gränser för dominerande positioner och att hindra avtal 
och samarbeten som har negativa konkurrenseffekter har konkurrenspolitiken en 
mycket viktig roll att spela. Potentialen för gemenskapens konkurrenspolitik begrän
sas dock av att ökade verksamhetsskalor tillhör de huvudkonsekvenser som efter
strävas med det europeiska integrationsprojektet49. Visserligen kommer många mind
re verksamhetsnischer att kvarstå och för vissa typer av verksamheter kan skalför
delar även efter realiserad integration vara oväsentliga. Detta antas i hög grad gälla 
verksamheter som här har beskrivits som lokala eller komplexa och som verkar bak
om skyddande konkurrenshinder. De konkurrenshinder som här förefaller vara av 
särskild betydelse är de "naturliga" och då inte minst sådana som är relaterade till 
geografisk eller personlig närhet mellan producent och kund. Vissa fördelar som hör 
samman med att en verksamhet uppnår en viss omfattning (d.v.s. inte enbart vad 
som normalt menas med skalfördelar) kan dessutom uppnås i samverkan mellan 
flera mindre företag50. 

Storskalighet är ändå en av de mest relevanta rubrikerna för att beskriva den inre 
marknaden, och att stora verksamheter i hög grad gynnas har även i olika samman-

45 Dunning 1993; Johanson & Mattsson 1993/1988; Yannopoulos 1992. 
46 Emerson m.f l. 1988; European Co mmission/London Economics 1997; European Commission/Eco
nomists Advisory Group Ltd 1997. 
47 Omfattningen av denna konc entrationsprocess, och dess ofrånk omliga återve rkningar på mindre 
företag, har visserligen inte undersökts inom detta arbete, men uppnådd kunskap av angränsande slag 
föranleder ändå vissa kommentarer. 
48 European Commission/Economists Advisory Group Ltd 1997; European Com mission/London Eco
nomics 1997. 
49 Storlek ska i sin tur ge upphov till effekter av andra slag (se kapitel 7). 
50 Christensen m.fl. 1991; Axelsson 1992. 
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hang erkänts av gemenskapen51. Resonemanget gäller särskilt de allmänna IM-
konsekvenser som här har behandlats och avskilts från stöd- och sektorspolitiken -
vars konsekvenser är av relativt mindre (allmän) betydelse52. I de senare finns vis
serligen många inslag som är ämnade att underlätta för mindre företag, men stora 
delar av innehållet i den småföretagsinriktade politiken belyser också den inre mark
nadens befordrande av skala genom att dessa småföretagsinriktade åtgärder i hög 
grad är av kompensatorisk karaktär53. 

Som det bör ha framgått finns givetvis även bland de allmänna integrationskon
sekvenserna sådana som kan vara till fördel för mindre verksamheter. Några av de 
tydligaste potentiella fördelarna gäller hur en till stora delar gemensam produktlag
stiftning och minskade administrativa inslag vid internhandel kan reducera behovet 
av resurser, erfarenhet och kompetenser och därigenom sänka trösklar som tidigare 
kan ha inneburit att företag avstod från export eller import. Detta, en ökad handel, är 
en av de mest uppenbara konsekvenserna av ekonomisk integration och förväntas i 
sin tur bl.a. leda till sänkta priser och ökad efterfrågan inom vissa sektorer54. 

Den gemensamma produktlagstiftningen, en sannolik homogenisering av efterfrågan 
och ett minskande av lokaliseringsfördelar (exempelvis m.a.p. skillnader mellan del
tagande stater vad gäller produktionsfaktorernas pris och produktivitet, skatter och 
subventioner m.m.) bör dock innebära en handelsökning som till stor del sker från 
större produktionsenheter. Detta leder både till en undanträngning av vissa nischer 
där mindre företag är verksamma och till en fortsatt ökning av transporterna och 
dess allvarliga miljökonsekvenser, bl.a. med avseende på buller, exploatering av 
mark och global uppvärmning. Med avseende på det förra kan dock undanträng-
ningen i stor utsträckning även komma att gälla större företags produkter. Inte minst 
gäller detta differentierade produkter som initiait är anpassade till skillnader i efter
frågan eller reglering mellan länder och som till följd av integrationen ersätts med 
mer eller mindre europeiska produkter. 

Den övervägande teoretiska behandlingen har visat att Sveriges deltagande i den 
inre marknaden både presenterar möjligheter och hot för mindre tillverkande företag. 
Visserligen berörs knappast alla företag av åtgärderna, åtminstone inte i ett första 
skede, och i många fall bör konsekvenserna i huvudsak vara av administrativt slag. 
Ett avlägsnande av administrativa bördor, eller ett påförande av nya, kan onekligen 
vara av stor betydelse för mindre företag, men många gånger torde sådana föränd
ringar ej motsvara vad som har avsetts med strategiska. Det tidigare redovisade en
kätmaterialet indikerade f.ö. att I M-konsekvenserna hade varit relativt begränsade 
under den period som kunde bedömas. Ett rimligt antagande är dock att integra
tionsåtgärderna hade givit en potential till större förändringar än så. Detta gäller inte 

51 Detta berördes bl.a. i kapitel 1. Se även Monti 1997 och ENSR 1997. 
52 Allmänna konsekvenser syftar på konsekvenser som utgår från den inre marknadens allmänna prin
ciper om 'fri' rörlighet (se kapitel 6). 
53 Främst i be tydelsen stöd för att mindre företag - liksom de stora företagen - ska kunna dra fö rdel av 
IM (se bl.a. COM(95) 362 final och Commission européenne 1994). 
54 I enligh et med trad itionell handelsområdesteori (se exempelvis Lipsey 1998/1960 eller Viner 1998/ 
1950). Kommissionens IM-utvärdering ex post fann såväl ökad handel som reducerade pris-
kostnadsmarginaler (European Commission/CEPII 1997; European Commission/Centre fo r Econo mic 
Policy Research 1997; European Commission/London Economics 1997). 
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endast exportmöjligheter och konkurrenshot, vilka har fokuserats här, utan även för
ändringar med avseende på utbud av insatsmaterial, finansiering, distribution m.m. 

En betydande andel av sådana potentiella konsekvenser är beroende av företags 
aktiviteter. Medan vissa konsekvenser inträder mer eller mindre omedelbart i och 
med integrationsåtgärdernas implementering ger den inre marknaden också föränd
rade förutsättningar som stimulerar proaktiva eller reaktiva åtgärder i företagen. Des
sa åtgärder leder i sin tur till effekter i termer av handel, pris- och kvalitetsförändring
ar m.m. Aggregerat är det rimligt att förvänta en stor del av det agerande som förut
sägs i teorin - och som ligger bakom initierandet och utformningen av det europeiska 
integrationsprojektet. I enskilda företag finns dock valmöjligheter av olika slag; inklu
sive valet att inte agera på ett incitament som i teorin, och sannolikt aggregerat, in
nebär en ökning av en viss aktivitet (som utrikeshandel, produktutveckling, mark
nadsföring, bantning av personalstyrkan o.s.v.). 

Anledningar till att betona dessa valmöjligheter ges bl.a. av det faktum att det bland 
konsekvenserna från ekonomisk integration finns uppenbart negativa sådana, som 
ett ökat resursutnyttjande (och entropiökning), och att processen äger rum i en liberal 
politisk-ekonomisk regim, vilken innebär ett större ansvar hos de ekonomiska aktö
rerna, t.ex. de mindre tillverkande företagen i Sverige. 

Utöver möjligheten att välja mellan olika handlingsvägar finns även möjligheter till 
olika typer av strategiformering, vilka kan visa sig olika framgångsrika i integrations
sammanhanget. I figur 5-3 beskrevs varianter på strategiformering utgående från 
huruvida agerandet var mer eller mindre proaktivt respektive mer eller mindre ratio
nellt. Det framfördes även att karaktären på integrationsåtgärderna (som möjliga att 
relativt väl kartlägga och i rimlig grad konsekvensbestämma) kan möjliggöra att fö
retags strategiformering, när det gäller I M-konsekvenser, i hög grad ska kunna ske 
enligt en relativt rationell modell och under planeringsliknande former. 

Teoretiskt är det i huvudsak sådana rationella förklaringar till internationella transak
tioner som har tagits upp. Exempelvis bygger stegmodellen på en rationell tanke
gång som visserligen kan vara gångbar på systemnivå (liksom de förklaringar som 
ges i handels- och integrationsteori) men i en stor andel av de undersökta företagen 
förefaller inte rationalitetsantagandet vara helt relevant för att beskriva det strategis
ka beslutsfattandet. Ett förbehåll ska dock göras för att den indikerade bristen på 
medvetna strategier kan gälla explicitgörandet medan verksamhetsinriktningen ändå 
i högsta grad kan vara medveten. 

En fråga är också huruvida en strategisk medvetenhet spelar någon avgörande roll. 
Uppenbart medför integration nya verksamhetsförutsättningar för många företag, 
både i termer av möjligheter och hot. Detta kan, om andra än reaktiva bemötanden 
ska vara möjliga, öka betydelsen av en medvetenhet om avsikter, konkurrensfördelar 
och potentiella utvecklingsvägar. Om integration, och fördenskull även andra fakto
rer, ökar föränderligheten i företags omgivning kan det å andra sidan vara betydel
sen av flexibilitet som ökar (snabba förändringar i en komplex omgivning gör eventu
ellt att endast reaktiva bemötanden blir möjliga). Medvetenheten om strategiska me
del skulle således kunna vara viktigare i mer stabila miljöer. 
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När det gäller politiskt inducerad integration är emellertid konsekvenserna, genom de 
i hög grad i förväg kända åtgärderna, till viss del förutsebara. Därmed kan det vara 
möjligt att förbereda kompetenser och ageranden som kan vara fördelaktiga55. I en
lighet med resonemang förda i kapitel 9 bör dock olika modeller för strategiformering 
vara relevanta i olika problemsituationer56. För övrigt har även en hög flexibilitet be
gränsningar och måste i normalfallet bygga på vissa relativt stabila kompetenser 
(småföretagare är normalt inte att likna vid investerare beredda till fullständiga om
prövningar i varje ögonblick). 

I detta avseende rymmer både integration och globalisering något av en paradox; 
samtidigt som vissa skillnader mellan verksamhetsförutsättningar i olika regioner 
minskar tenderar affärstempot i olika bemärkelser att öka och möjligheterna att be
driva verksamhet på avgränsade marknader att minska. För berörda företag kan 
detta betyda att inte endast behovet att planera minskar utan att även möjligheterna 
till detta krymper. Till det senare bidrar en ökad komplexitet genom internationalise
ring och integration, vilket kan motverka de möjligheter till framförhållning som ges av 
en ökad likhet mellan olika regionala och nationella marknader. Den ökade likheten 
gäller heller inte i alla avseenden; reduktionen av konkurrenshinder kan leda till öka
de skillnader mellan s.k. centrala och perifera regioner57. Av olika anledningar sätts 
således många mindre företag på prov genom ekonomisk integration; dessutom le
der sannolikt en ökad konkurrens och omvandlingstakt till att verksamheters livs
längd i allmänhet förkortas. 

D. ARBETETS BIDRAG OCH BEGRÄNSNINGAR: UTGÅNGSPUNKTER FÖR FORTSATT 
FORSKNING. 

Resonemang om vidare forskning med detta arbete som grund kan föras med ut
gångspunkt från, å ena sidan, vad som har åstadkommits och, å andra sidan, vad 
som inte har behandlats eller som har behandlats på ett otillräckligt sätt. Därtill kan 
givetvis en kombination av dessa två utgångspunkter vara givande. I det följande 
presenteras kort ett antal uppslag till fortsatt forskning som i olika grad utvidgar, 
kompletterar och prövar det föreliggande arbetet. Då tyngdpunkten har varit teoretisk 
är det en empirisk övervikt i de förslag som följer. 

(1) En uppföljande undersökning av upplevelser och bemötanden i företag. 
Med avseende på arbetets första delsyfte omfamnade de två genomförda enkätun
dersökningarna en mycket intressant period. Det uppmärksammade formella förverk
ligandet av EG:s inre marknad inträffade 1 år efter den första undersökningen (och 
tre år före den andra), Sveriges anslutning till den inre marknaden skedde mitt 
emellan undersökningarna och EU-medlemskapet påbörjades 1 år före den andra 
undersökningen (se figur 2-1). Om en uppföljande undersökning genomfördes skulle 
kontexten vara annorlunda på betydande punkter. Endast beaktande integrationsre-
laterade faktorer kan den monetära unionen, EU:s planerade östutvidgning och fak
torer sammanhörande med konsolideringen av Sveriges medlemskap och deltagan
de i den inre marknaden nämnas. Den bild av vad integrationsprojektet är har dess

55 Se tidigare res onemang om miljö determinism och hand lingsutrymme (avs nitt 9B samt Whit tington 
1988 och Hrebiniak & Joyce 1985). 
56 Se även Boulding 1956, Chaffee 1985 och avsnitt 6C. 
57 European Commission/Economists Advisory Group Ltd 1997. 
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utom sannolikt förändrats - och fortsätter att förändras - i företagen liksom bland indi
vider i gemen. 

Kontextuella skillnader innebär dock inte enbart svårigheter vid tolkning av resultat 
och jämförelser med tidigare genomförda undersökningar. En ny undersökning som 
möjliggör jämförelser över en annan men anslutande tidsperiod (exempelvis 1995/ 
1996-1999/2000) kan även utöka möjligheterna att bedöma och värdera tidigare re
sultat. Då många av de konsekvenser som kan förväntas sannolikt är av en sådan 
karaktär att det tar relativt lång tid innan de manifesteras kan dessutom den period 
som har betraktats empiriskt i detta arbete vara alltför kort (och eventuellt alltför 
präglad av periodens valutakurs- och konjunkturförändringar). Ett förslag till fortsatt 
forskning gäller följaktligen en uppföljande enkät med avsikten att undersöka upp
levelser och bemötanden i företag vid ytterligare en tidpunkt samt att belysa vissa 
centrala empiriska samband och teoretiska antaganden från detta arbete. 

(2) En utökad undersökning av regionala skillnader. 
En icke försumbar andel av de empiriska resultat som har presenterats gällde skill
nader mellan företag med olika lokaliseringar. Sådana indikerades bl.a. när det gäll
de exportmarknadsval och upplevd konkurrens. Avsikten vid arbetets inledning var 
f.ö. att jämförelser mellan lokaliseringar och regioner skulle ges ett större utrymme58. 
Utöver de skillnader som indikeras i enkätmaterialet finns teoretiska skäl för att för
vänta skilda konsekvenser för företag med olika lokaliseringar och med olika förut
sättningar i sitt närområde. Exempelvis leder integration till att avståndens betydelse 
kommer att bygga mer på naturliga (fysiska) förutsättningar och mindre på politiskt 
orsakade förhållanden (relaterade till gränspassager, skilda produktregleringar 
o.dyl.). 

En sannolik utveckling är även att integration i första hand gynnar s.k. centrala regi
oner. Detta bör vara en intressant fråga att undersöka närmare oavsett om fokus är 
på svenska förhållanden (med glesbygdsproblematik) eller på europeiska, där stora 
delar av Sverige kan vara att betrakta som perifert. Ytterligare en sannolik regional 
aspekt av ekonomisk integration är att skilda förutsättningar för lokal resurskomplet
tering kan påverka potentialen till materialisering av nya marknadsmöjligheter (vilket 
dock inte fann stöd i enkätmaterialet) och att storleken på efterfrågan i närområdet 
kan påverka behovet av och inställningen till sådana möjligheter. 

Dessa hör till argument för en undersökning av lokaliseringens betydelse som för
slagsvis kan ta två olika vägar. Den ena är att upprepa och eventuellt komplettera de 
jämförelser mellan lokaliseringar som har gjorts i detta arbete. En annan väg är att 
närmare undersöka verksamhetsförutsättningar i olika orter/regioner och samband 
mellan å ena sidan förutsättningsvariabler och å andra sidan integrationskonsekven
ser och strategiskt agerande. 

(3) En närmare undersökning av bransch(-er) eller verksamhetskategori(-er). 
Ett tredje förslag på vidare forskning tar sin utgångspunkt i det förhållande att be
handlingen av mindre tillverkande företag här har skett på en allmän nivå. På denna 
nivå finns visserligen likheter både vad gäller förutsättningar och integrationskon
sekvenser, men ett ökat hänsynstagande till skillnader mellan olika verksamhetsty

59 Denna avsikt avspeglas i företagsurvalet; se även inledningen av kapitel 2. 
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per bör vara en fruktbar fortsättning på detta arbete. En sådan inriktning, inbegripan
de insamling av mer detaljerade och verksamhetsnära uppgifter, kan ha som mål 
både att testa och att komplettera resultat som har framkommit här. 

Oavsett vilket av dessa syften som motiverar en fortsättning av detta slag kan olika 
alternativ övervägas vad gäller aggregeringsnivån. Ett alternativ är att en undersök
ning genomförs med en aggregeringsnivå som i förhållande till detta arbete i huvud
sak är oförändrad men att uppgifter i högre grad insamlas om verksamhetsbetingel
ser, branschförhållanden etc. En skillnad i förhållande till föreliggande arbete bör 
gälla ansträngningarna att gå från uppgifter på företagsnivå till uppgifter som gäller 
det som här har avsetts med strategiska verksamheter. 

En sådan undersökning kan genomföras med utgångspunkt från teoretiskt bestämda 
kategorier. Exempel på sådana kan vara verksamheter som är internationellt respek
tive regionalt inriktade, skyddade respektive konkurrensutsatta, större respektive 
mindre eller som utgående från detta arbetes analysmodell kan betecknas hög- re
spektive lågpåverkade. Aggregeringsnivån kan också tydligt sänkas mot en avgrän
sad verksamhetskategori eller bransch. Detaljeringsnivån kan då höjas, vilket ökar 
möjligheten till kunskap om faktiska verksamhetsbetingelser och möjligheten att spe-
cialbehandla de integrationsåtgärder som särskilt kan förväntas beröra den studera
de verksamhetskategorin. 

(4) En test eller utveckling av analysmodellen (genom fallstudier). 
Ett givet uppslag till fortsatta studier bygger på att frågan om den företagsstrategiska 
analysmodellens relevans i hög grad kvarstår att pröva. Detta gäller relevans i rela
tion till modellens båda funktioner; dels dess deskriptiva relevans i termer av korres
pondens med (allmänna) empiriska förhållanden, dels hur rimlig modellen och dess 
användning förefaller med utgångspunkt från enskilda verksamheter. 

Om modellens två funktioner relateras till resonemanget om aggregeringsnivåer och 
det potentiella bidraget från fallstudier är de mycket olika. Den första funktionen, be
stående i presentationen av integrationseffekter i företagsstrategisk terminologi, är 
översiktlig och nödvändiggör ej fallstudier. Däremot kan verksamhetsnära undersök
ningar indikera stöd för eller förkastande av den analys som har gjorts. Fallstudier 
kan även genomföras med en utvecklande ambition, där det fortsatta arbetet kan 
bestå i att upprepa stora delar av den arbetsgång som följdes vid modellkonstruktio
nen men med stöd av mer detaljerade uppgifter om de verksamheter som studeras. 
Ett konkret exempel på vad som kan behöva utvecklas i en sådan process är mo
dellens problemlösningsdimension eftersom det framkom indikationer på att den 
kunde vara alltför sammansatt. 

Med avseende på analysmodellens andra funktion är det potentiella bidraget från 
fallstudier än mera uppenbart. Genom att denna funktion är att möjliggöra partiella 
strategianalyser för enskilda verksamheter kan närmare undersökningar av verk
samheter också möjliggöra att modellen konkret testas och/eller utvecklas. Vad som 
avses med test kan ta sitt uttryck i en tillämpning i linje med argument framförda i 
kapitlen 12 och 13. Då det nyttjande av analysmodellen (i dess andra funktion) som 
där föreslås innebär att den används för en väl avgränsad verksamhet i taget bör ett 
företags strategiska position(-er) samt de integrationsåtgärder som kan ha konsek
venser för positionen/positionerna bedömas integrerat även i en testsituation. 
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(5) En utökad undersökning av konkurrenshinder och/eller integrations
åtgärder. 

Ett av arbetets mest centrala inslag har varit kategoriseringen av konkurrenshinder i 
dimensionerna ursprung och verkan. Denna modell anses ha ett värde när det gäller 
att uppnå en relativt allmän förståelse av företagsstrategiska konsekvenser av eko
nomisk integration. Utgångspunkterna för kategoriseringen har varit teori samt före
kommande reglering och integrationsåtgärder. De senare har dock i samklang med 
arbetets allmänna anspråk behandlats relativt översiktligt, v ilket lämnar utrymme för 
en fortsättning som innebär en närmare undersökning av konkurrenshinder och/eller 
integrationsåtgärder. 

Konkurrenshinder kan förslagsvis undersökas på ett av två sätt där det ena utgår 
från upplevelser i företag medan det andra innebär att strukturer fokuseras (bestå
ende av lagar, praxis, avstånd o.s.v.). Med det förra alternativet kan en undersökning 
ha en relativt heltäckande ambition, där exempelvis samma population som i förelig
gande arbete undersöks, men där undersökningen specifikt gäller vilka konkurrens-
hinder som upplevs, med vilken styrka (d.v.s. hindrens relativa betydelse) och med 
vilka konsekvenser. Ett alternativ som är lämpligt oavsett om konkurrenshinder un
dersöks genom upplevelser eller strukturer är att sträva efter mindre bredd och större 
djup (närhet och detaljrikedom). Konkurrenshinder skulle då undersökas för en 
bransch eller en mindre kategori verksamheter. 

En sådan avgränsad undersökning skulle kunna kompletteras med en kartläggning 
av de integrationsåtgärder som kan bedömas vara relevanta för den definierade 
verksamhetskategorin. Till detta hör även en redogörelse för strategiska konsekven
ser som kan förväntas från integrationsåtgärderna. 

(6) En studie där samma företag undersöks vid flera tidpunkter. 
Urvalet till detta arbetes två enkätundersökningar gällde vid båda undersökningstill
fällena kategorin mindre tillverkande företag. Vad som uppnåddes vid det senare 
tillfället var följaktligen en uppföljning av samma företagskategori men inte av samma 
företag. Beroende på vilken av dessa vägar som väljs kan delvis olika jämförelser 
mellan undersökningarna göras och olika indikationer på integration uppnås. I detta 
avseende kan användningen av det enkätmaterial som har presenterats utvidgas 
något, men det kan även kompletteras i riktning mot en longitudinell studie. 

Av de företag som ingick i den första enkätundersökningen var det cirka en fjärdedel 
som även svarade på den senare. Uppgifter från dessa 56 företag har dock ej sär
behandlats här. En närmare undersökning av dessa kan heller inte användas på 
samma sätt som om den andra enkäten hade skickats till samma företag som den 
första. Exempelvis skulle en betydande andel av den första undersökningens företag 
fyra år senare kunna ha vuxit över eller krympt under de storleksgränser som använ
des; detta kan dessutom ha skett till följd av integrationen. 

Att specifikt betrakta enkätuppgifterna från de 56 företagen, d.v.s. uppgifter som re
dan finns, kan ändå vara av värde för att ge referenspunkter för de resultat som har 
presenterats här. En uppföljande undersökning av dessa företag, eller av samtliga 
företag ingående i någon av de två genomförda enkätundersökningarna, skulle 
dessutom kunna ge underlag för en närmare betraktelse av utvecklingsprocesser 
relaterade till Sveriges anslutning till den inre marknaden. En sådan uppföljning 
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skulle exempelvis kunna genomföras vid inledningen av år 2000, för att tillsammans 
med de genomförda undersökningarna ge tre undersökningar och två fyraårsperio
der. 

(7) Ett uppbrott från det traditionella ekonomiska perspektivet. 
I huvudsak har detta arbete genomförts med ett perspektiv som kan sägas vara ett 
traditionellt ekonomiskt sådant. Bakom behandlingen av omgivningsförändringar och 
därtill hörande strategifrågor ligger (om än implicit) föreskrivande tankar om sådant 
som produktionseffektivitet och vinstmaximering. Arbetet bygger på förekomsten av 
vissa strukturella förutsättningar och allmänna värderingar avseende lönsamhet, 
sysselsättning, konsumtion, expansion etc. Detta har bedömts göra arbetets inrikt
ning meningsfull trots att det finns anledning att ifrågasätta dessa strukturer och vär
deringar. Detta gäller inte minst då det finns goda skäl till bedömningen att de för
stärks av det fenomen som studeras (ekonomisk integration). 

Vissa ifrågasättande resonemang har förts och det har också understrukits att detta 
arbete, som strategiskt beslutsunderlag, bör kompletteras med hänsynstaganden till 
andra värderingsgrunder. Således kan sociala, miljömässiga, estetiska eller (andra) 
etiska skäl finnas för att inte agera fullt ut i enlighet med den analys som har gjorts. 
Företagare har i hög grad anledning att utvärdera sådant som produktval, resursan
vändning, arbetsförhållanden, eventuell djurhållning eller användning av genteknik 
samt utsläpp och marknadsföring utifrån andra principer än att strikt agera i enlighet 
med lagstiftning, uppskattad efterfrågan, lönsamhetskalkyler eller konkurrenters age
randen. 

Den normativa kraften i många ekonomiska resonemang och modeller gör att en 
internalisering av andra värderingsgrunder till det ekonomiska sammanhanget kan 
ge en större balans i beslutssituationer - och i slutänden även i samhällsutveckling
en. En annan anledning till att analyser inom ekonomiområdet bör kompletteras eller 
ta nya riktningar är att den moderna livsstilen, med fokus på konsumtion och materi
ella värden, sannolikt står inför förändringar som innefattar betydligt mer än en över
gång från varu- till informationsproduktion. En ny utgångspunkt, som skulle påverka 
ekonomiområdet radikalt, är erkännandet av det naturvetenskapliga faktum att den 
ständiga expansionen av mänsklig aktivitet med följande entropiökning är ohållbar 
och anammandet av en etisk hållning som gör samma utveckling oönskad. 

Om ett sådant kritiskt perspektiv skulle låtas befrukta detta arbete kan det i första 
hand sammanföras med den modell som beskriver konkurrenshinder59. Ambitionen 
skulle då vara att till resonemangen om konkurrenshinder och konkurrensfördelar 
lägga ett hänsynstagande till andra värden än de som för närvarande är internalise-
rade i reglering och ekonomiska transaktioner. Modellen skulle givetvis fortfarande 
handla om ekonomiska transaktioner över geografiska rum, men aspekter som i en 
traditionell analys som den föreliggande undervärderas eller åsidosätts skulle läggas 
till. 

En sådan gemensam hantering av både traditionellt ekonomiska faktorer och övriga 
faktorer skulle kunna öka balansen mellan olika typer av beslutsgrunder och konsek
venser. Det kan göras troligt att beslut därefter i mindre utsträckning skulle leda till 

59 Se avsnitt 5C. För att begränsa omfånget av detta avsnitt behandlas inte ett sammanförande mellan 
det nya perspektivet och den företagsstrategiska analysmodellen i kapitel 12. 
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sådant som storskalighet, globala distributions- och produktionsnät, specialisering, 
snabb förändring samt en premiering av lönearbete och av kommersiella och materi
ella värden. Till sådant som däremot skulle kunna uppvärderas hör småskalighet, 
närhet, helhetsförståelse, kontinuitet, fritid samt natur- och miljövärden. 

De förslag till fortsatt forskning som behandlas under denna rubrik kan ha normativa 
ambitioner på två olika nivåer. Dels kan avsikten vara att korrigera eller komplettera 
ett traditionellt ekonomiskt tänkande genom en internalisering av det slag som har 
skisserats. Avsikten är då värdebaserad och samhällsförändrande. En sådan analys 
skulle kunna leda till bedömningen att en betydligt mindre långtgående ekonomisk 
integration än idag mellan regioner och stater vore naturlig (och ekonomiskt rele
vant). Med större hänsyn till bl.a. ekologiska och sociala värden skulle måhända 
samhällen bli betydligt mer lokala och delar av världshandeln bli olönsam och av
vecklas. 

Innan ett företags omgivning (regelverk, incitament, efterfrågemönster m.m.) eventu
ellt har förändrats i en sådan riktning kan företagare ändå välja att med etiska strate
gier agera i en sådan riktning - vilket kan visa sig förutseende eller olönsamt beroen
de på vilken utveckling samhället tar. Detta leder över till den andra möjliga typen av 
normativ ambition. Den skisserade utvecklingen kan utgå från en (i princip värde
neutral) bedömning att företagandet står inför nya utmaningar som beror på mil
jöproblem eller förändrade värderingar. Om fler individer (politiska beslutsfattare, 
konsumenter, företagsledare) övertygas om det ohållbara i en ekonomi inriktad mot 
expansion och resursförbrukning, så att det kommer att påverka samhällsutveckling
en, blir det relevant att inkludera sådana aspekter i en företagsstrategisk analys oav
sett om förändringen ses som önskvärd eller ej. 
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A BU SINESS S TRATEGY P ERSPECTIVE ON E CONOMIC I NTEGRATION: CO NSEQUENCES O F 
THE EUROPEAN INTERNAL MARKET FOR SWEDISH MANUFACTURING SMES. 
Since the mid-eighties, there has been significant progress in European economic 
integration, supported by parallel processes of national deregulation and interna
tional increases in trade and investment. In many sectors of the national economies, 
this has meant changing conditions for the conduct of business. Such is the case in 
Sweden, whose commitment to the process of European integration also changed 
during the period, from a free trade arrangement (EFTA) via the European Economic 
Area (The EFTA states' affiliation to the Internal Market), to full EU membership. 

This development in recent years, in which Sweden's association to the European 
Internal Market (IM) in January 1994 is of particular interest, has presented a good 
opportunity to study the Internal Market's impact on business in one country. Another 
point of departure for this work has of course been the expected importance of eco
nomic integration, not the least for manufacturing SMEs. A theoretical point of de
parture was the finding that although economic integration entails strategic conse
quences for firms, studies treating economic integration with a general business 
strategy perspective are rare. 

Hence, the main purpose of this thesis has been to achieve knowledge about the 
Internal Market's strategic consequences for firms, with the focus on manufacturing 
SMEs. One of three sub-purposes is to examine how integration has been experi
enced in Swedish firms in this category. This is done through two questionnaires, 
sent in earlier and later stages of the formal integration process. The other two sub-
purposes are mainly theoretical, where one aims at attaining a description and cate
gorisation of effects from economic integration in business strategy terminology. 
Building on this, the other theoretical sub-purpose is normative, implying the devel
opment of a model which ought to be applicable in strategic analysis. 

Sweden and the Internal Market: Experiences and Strategic Responses in 
Manufacturing SMEs. 
The two questionnaires, from which information about experiences and activities re
lated to the Internal Market has been collected, were sent out at the turn of the year 
1991/92 and 1995/96 respectively. This means that the dates for the Internal Mar
ket's formal completion, the Swedish accession to the IM and its membership to the 
European Union are incorporated in the time span covered by the surveys. Ques
tionnaires were sent to all independent manufacturing firms employing 10-199 per
sons in a selection of councils in the northern and southern parts of Sweden. Both 
surveys were responded to by some 200 SMEs, corresponding to response rates of 
48% and 49% respectively. The mean size of the responding firm was 36 employees 
in 1991 and 29 in 1995; although this is a significant difference (which is at least 
partly due to the recession in 1991 and 1992), real mean sales were similar in both 
surveys. 

As starting points for an evaluation of the questionnaire data, one should consider 
the already high level of many firms' internationalisation and the high degree of inte
gration between Sweden and its closest European neighbours. This contributes to 
the complex situation where politically induced integration measures, in focus here, 
constitutes one driving force among many others. The situation is also reflected in 
the questionnaires; for example, two thirds of the responding firms were exporters 
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before Sweden's accession to the IM, and, in both parts of the study, the Nordic 
countries constituted the most important region for sales (followed by the rest of 
Western Europe). 

According to questionnaire data, Swedish participation in the Internal Market appears 
to have affected only a minority of the firms during the period studied. The second 
survey's 40% was, however, significantly higher than the 25% recorded four years 
earlier. Among firms in which effects were experienced, only a lesser share appears 
to have met consequenses of strategic significance (7% of the total in 1995/96, 
which was up from 3% in 1991/92). Thus, experienced effects seem to have arisen 
between the surveys, but expectations on future effects were significantly lower in 
the second survey. 

The following illustration shows concequenses that were experienced and antici
pated by the firms responding to the second questionnaire, i.e. at the turn of the year 
1995/96. It shows the 40% that had experienced some IM-effect at the time of the 
survey, but also that as many as half of these stated that the effects had been neu
tral for the firm. 12% had experienced positive effects and 8% stated that conse
quences had been negative. The anticipations for the future were (when aggregated) 
somewhat more positive, but the largest share, 42%, did not expect any significant 
impact from the IM in the coming years (the second largest share, 23,5% "don't 
know" is not included in the illustration). 

Experienced consequenses (filled circles) and expectations on the In
ternal Market (open circles) 1995/96. 

POSITIVE 
expected 

consequenses 21% 

12% 

60% \5% NEUTRAL NONE 
8%. 20% 

8% experienced 
consequenses 

NEGATIVE 

Enterprises with a mix of standard goods, customized goods and subcontracting, 
together with firms mainly producing standard goods (except firms uniquely directed 
to the production of standard goods), stated more often than others that the IM had 
affected business in some way. Integration effects were also positively correlated to 
international activity, whether this activity concerned EU-markets or not. 

Although the responses indicate a limited IM impact, they present some arguments 
for an increased internationalisation - and possibly integration. There are, however, 
reasons to believe that factors other than political initiatives and the Internal Market 
Programme were behind such a development. In particular, the sharp fall of the 
Swedish currency during the studied period (see Figure 5-2 in Chapter 5) should be 
a main factor behind the registred increase in foreign sales (an interpretation sup
ported by aggregate data for the manufacturing sector; compare figure 5-1 and 5-2). 
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Furthermore, there is no strong evidence that the recorded export increase was di
rected to EU-markets more than to other markets. Nor does the integration corre
sponding to an increase in trade seem to have been reciprocal, i.e. that competition 
from foreign IM-producers in the Swedish home market should have increased. 
Moreover, an indicated shortening of the time-span between the establishment of a 
firm and its first export seems to belong to a more general internationalisation and/or 
integration process over rather a long time (in which the European Community, how
ever, should have had a role). Finally, an increase in information about the Commu
nity and the Internal Market can have been influencial for the identification of integra
tion effects. 

With reference to the latter, stated knowledge about the Internal Market's conse
quences for individual businesses was low in the majority of firms. On a five-grade 
scale, one out of five stated that knowledge was good (4) or very good (5) while 
twice as many said they had very little (2) or no (1) such knowledge. Still, the types 
of consequences that were experienced and anticipated comply well with what can 
be expected with reference to theory and integration measures. However, a com-
parision between stated effects in the two surveys indicates a change from increased 
competition and new market opportunities (1991/92) to distribution aspects and ad
ministrative changes (1995/96). 

Economic integration is a complex phenomena, only partly directed by political initia
tives, and possible casual connections between changes in business conditions and 
integration measures can seldom be established with certainty. Some changes in the 
strategic direction of firms can, however, indicate an adaptation to circumstances 
that from a theoretical basis can be attributed to integration. One such possible 
change is a specialisation between the two surveys. This interpretation is dependant, 
however, on the choice of variables under consideration. There are indications of an 
increase in the production of standard goods and an abandonment of marginal ac
tivities, but there are also signs that the breadth and variety of production had in
creased in a considerable share of the firms. 

The latter can partly be explained by the increased internationalisation, which can 
require an increased variety in certain aspects of products and activities. Although 
economic integration entails homogenisation at the aggregate level, it is reasonable 
to expect that this, at the level of the individual company, is partly manifested as het-
erogenity: A decrease in differences between markets corresponds to new opportu
nities in firms, but in most cases some differences prevail and a certain adaptation 
becomes necessary for companies that expand geographically. 

Some of the differences between activities on the domestic market and foreign mar
kets are manifested at state borders (which generally are the most significant eco
nomic borders when politically induced integration is in focus). This is parly valid for 
transport costs and distances, which in the survey appear as considerable obstacles 
to competition (OCs), both inwards (as protection against extraregional competitors) 
and outwards (as obstacles to activities on other markets). This importance appears 
through certain differences between firms with different locality: Regional competition 
was experienced as higher in the southern part of the country (supposedly closer for 
a majority of potential competitors), and export to Finland was significantly more fre

364 



SUMMARY IN ENGLISH 

quent in the northern (more proximate) part of Sweden while firms in the south far 
more often exported to Denmark. 

However, integration measures may still have been influential regarding these clas
sic OCs; transport costs and geographic distance. This should also be the case as 
the physical and administrative aspects connected to border passages within the 
Internal Market have changed considerably. One such indication is that distribution 
aspects were among the most frequent integration consequences mentioned, al
though some were mentioned as being a deterioration of the situation (i.e. regarding 
trade relations to third countries). 

Consequenses from Economic Integration in Business Strategy Terminology. 
In the theoretical part of this thesis, obstacles to competition, i.e. obstacles to trade 
and resource mobility, and the corresponding competitive advantages, are seen as 
being central for understanding integration effects as well as for the possibilities to 
respond to them. In line with the general ambition of this thesis, the focus is on ob
stacles external to the firm, complemented with a more limited discussion around 
obstacles related to resources and perceptions in firms. 

An essential distinction is made between three types of obstacles, based on origin or 
main causes: Politically induced, market induced and natural obstacles. One or other 
of these categories may be crucial for a firm when defending a strategic market posi
tion, or may hinder the firm from competing in other markets. Furthermore, obstacles 
in the different categories are in principle influenced by IM measures to a varying 
degree, which emphasises their importance for market strategies. 

Politically induced integration, such as the IM programme, influence in the first in
stance OCs that are also politically induced. In the second instance, certain market 
induced obstacles may be reduced or dismantled. A common and important impedi
ment of the former kind is national regulation affecting foreign products or producers 
(such as technical specifications), whereas cartels and price discrimination are ex
amples of the latter kind. Other market induced obstacles (such as those that are 
based on exclusive resources, technology, or access to superior distribution net
works), and natural obstacles (such as distances and cultural differences), remain to 
a great extent after 'complete' formal integration (i.e. integration based on political, 
judicial and administrative measures). This underlines the importance of not only 
considering the dismantling of certain impediments to international transactions, but 
also of acknowledging the importance of remaining obstacles, whose relative impor
tance in principle will be strengthened. 

The following table presents the categorisation of obstacles to international competi
tion produced and used in this work. Apart from the distinction that has been dis
cussed, shown vertically in the table, obstacles are examplified with consideration to 
whether output, strategic resources or (foreign) establishment is primarily impeded 
(note that the nine categories are not mutually exclusive). The column to the far right 
indicates the general strategic change horizon connected to the dismantling or re
duction of each type of obstacle. In a similar manner, the final row indicates main 
strategic possibilities affected by integration measures directed to the respective im
pediments. 
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Obstacles to International or Interregional Competition. 

TYPE OF 
OBSTACLE GOODS & SERVICES 

WHAT IS RESTRICTED? 
RESOURCES ESTABLISHMENT 

POLITICALLY 
INDUCED 

Tariffs, 
product regulation, 

border controls 

Labour permits, 
capital restrictions 

State monopolies, 
restrictions regarding 
foreign ownership or 

conduct of profes
sions 

MARKET 
INDUCED 

Exclusive distribution 
networks, require
ment on quality or 

other product feature 

Dominance in tech
nology or information, 
restrictive access to 
certain occupation 

Local market power, 
retailing agreements 

NATURAL Distance Availability of land, 
forests, minerals etc. 

Culture, 
language 

CHANGE 
HORIZON 

short-
term 

medium-
term 

long-
term 

STRATEGIC j Trade Inputs I Location j 
POSSIBILITIES j Inputs 

i. ! 
? 1 

On the basis of this categorisation, emphazising the distinction illustrated vertically 
and the consequences for international trade, the survey indicated that the type of 
obstacle that is primarily influenced by integration measures is the one with the least 
perceived influence on firms' competitive strength. If this indication is relevant, the 
background or cause is uncertain whereas policy implications appear somewhat 
clearer Regarding the former, it is not possible on the basis of this study to conclude 
whether it is the integration process which has been successful or if politically in
duced obstacles also prior to the studied process were of lesser importance than 
obstacles in other categories. The result can however be interpreted such that inte
gration measures should be aimed at market induced obstacles and to obstacles of a 
natural character. The problem here, with the exception of competition policy, is that 
the scope to influence obstacles in these categories through political, judicial and 
administrative measures in principle is lesser (this can be related to the change hori
zon indicated in the table above). 

Further, the survey pointed at another possible shortage with the traditional means in 
service of the political sector, regarding support measures that for example charac
terises the SME policy of the European Union. Such measures contrast to the low 
valuation of different kinds of external resourses that was stated in firms. Out of 16 
alternative 'strategic success factors' given, the four factors intended to describe ex
ternal additions to resources were given on average the four lowest values. The most 
valuable of these, 'cooperation with other firms', was seen as being of major impor
tance in 10% of the firms (the two other alternatives were no and some importance 
respectively). The factors to which the greatest shares of the firms assigned a major 
importance was experience (86%), guaranteed delivery (76%) and flexibility (74%). 

In the last part of the thesis, and with several different points of departure - trade and 
integration theory, international business, strategic management, and the IM's insti
tutional framework - a model for analysis of integration effects in business strategy 
terminology is developed and presented. The model is constituted by a geographic 
dimension (market) and a dimension concerning the product and distribution in a 
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broad sense (problem solving). Integration and strategy terminology meet in this 
model, which is an essential part of the theoretical ambitions of the thesis. 

In strategy terms, the model builds upon Porter's generic strategy terminology. Thus, 
market dimension adheres to geographic target or scope while the problem solving 
dimension includes the product, the distribution and relations, and its simple/complex 
categorisation corresponds roughly to cost and differentiation strategies. However, 
this model is developed further to also treat integration effects - via changes in ob
stacles to competition. In this particular case, the analysis of economic integration, I 
argue that it is beneficial to see OCs as another side of competitive advantages. The 
primary integration effects described in the model are market opening (in the market 
dimension) and homogenisation (in the problem solving dimension). Of course, con
sequences vary between companies, but for certain categories of business (here: 
strategic positions) changes in business opportunities and competitive conditions are 
likely to be decisive. 

In the following graphic presentation of the model, each shaded field represents a 
(type of) strategic position defined in the two dimensions. In the illustration, the num
ber and sizes of the fields are chosen arbitrarily, but they correspond to that which in 
particular strategic analyses could be assessed as being alternative markets/strate
gic positions in terms of geography (the vertical dimension) and problem solving 
(horisontally). A darker shade corresponds to more important OCs. 

Thus, in the market dimension, more global positions mean more homogeneous de
mand, technologies, regulation etc. and that competition is more international and 
competitiveness less dependant on location. Accordingly, in the more local positions, 
activities are competitive due to factors which can be described as market demarca
tions. Among such factors are limitations or peculiarities in regional demand, high 
transport costs and differences in culture or business practices which places foreign 
(and distant) producers at a disadvantage. 

OCs and strategy terminology are used in a corresponding manner in the problem 
solving dimension. The output here can range between a simple construction or 
service meeting general needs (which makes standardisation possible) and a com
plicated construction/service meeting specific and complex customer needs. The 
distribution can be numerous via standardised channels, but just-in-time distribution 
or customised installation may also be needed. Furthermore, the relation may also 
be more or less complex in terms of trust, proximity, adaptability etc. 

In the analysis, where integration effects are treated in the model, it is suggested that 
firms with 'extreme' strategies, corresponding to the positions A to D in the graphic 
presentation below, are less influenced by integration than firms in certain intermedi
ate positions. In global positions (particularly D), actual integration is already high 
and the potential for futher integration relatively low. In local or regional positions 
(particularly A), actual integration is low, but the potential for integration is also rela
tively low, as activities are based on competitive advantages (and corresponding 
OCs) that are not likely to be affected (see the discussion on the three categories of 
obstacles above). 

The consequences are, however, likely to differ for some of the intermediate strate
gies. A facilitated market access, through for example a reduction in costs related to 
customs and border controls, diminishes some of the possibilities for geographic 
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market demarcation. This corresponds to a decrease of activities under conditions 
depicted in the middle and lower part of the model, i.e. domestic markets become 
international (illustrated through vertical arrows into the dotted horizontal rectangular 
field). Turning to the model's horisontal dimension, competition is also likely to in
crease in niches constituted by rather complex output in terms of demand and prob
lem solving, whether geographically bound or not. The reason is that parts of the ba
sis for product complexity and subsequent differentiation will disappear when, for 
example, national technical regulation is replaced by common area wide regulation 
(a resulting elimination of certain niches is indicaded with horisontal arrows into the 
vertical dotted rectangular field). 

A Model for Analysis of Integration Effects in Business Strategy Terminology 

» comes; PROBLEM 
SOLVING 

LOCAL 

MARKET 

For firms with strategic positions which are affected according to the analysis, two 
principal strategic responses are suggested. One is to re-establish former com
petitive advantages in terms of problem solving complexity or market demarcation. 
This corresponds to a move to the right in the problem solving dimension and a 
move downwards in the market dimension. The other principal strategic response is 
to adapt to the new situation by re-orienting the business to meet the new chal
lenges. Accordingly, this would be illustrated by left and upward moves respectively 
in the model. If no strategic measures are taken, and if competitors or buyers in the 
affected strategic fields materialises the potential offered by IM measures, the firm's 
competitive position will deteriorate. 

Some of the questionnaire data can be related to the analysis. An increased variety 
in certain aspects of products and activities, necessitated by internationalisation (as 
discussed above), can correspond to a re-orientation strategy in the market dimen
sion coupled with an increase in the problem solving complexity. The indicated in
crease in the complexity of some business aspects can also be interpreted as re-
establishment strategies in the problem solving dimension. 

The model and its terminology aims at a general description of the Internal Market's 
major strategic consequenses for businesses, but it should also be potentially useful 
as a basis for specific strategic analysis of firms (a secondary level of analysis). 
However, for the latter purpose, more specific information must be added to the 
analysis, both concerning the firm's goals and activities (products, capacities, com
petences etc.) and more specific information about integration measures which can 
be expected to be relevant for the enterprise in question. 
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It should also be stressed that the model is partial, excluding strategic factors and 
consequences other than that which can be attributed to the IM. An interpretation or 
employment of the model should therefore be complemented by considerations 
within other traditional strategic areas (such as business cycles, technological 
change, activities by competitors and non IM-related regulation), as well as attention 
to social, environmental, estetical or (other) etical goals and consequences. 

The Internal Market's Business Strategy Implications: Concluding Remarks. 
When changes expected from politically induced integration are related to theory, 
homogenisation of demand and preconditions for production weakens Vernon's 
product life-cycle explanations, and the stage theory of Johanson, Vahlne et.al. 
should be interpreted in partly different circumstances. Still, questionnaire data, 
through the indicated importance of size, experience and distance in the conduct of 
international activities, support the basic idea of internationalisation in stages. One of 
these indications is a negative correlation between the competitive strength experi
enced by firms and the geographic and cultural distance to different markets. 

Another indication is given in the following table, where the appreciated difficulty re
lated to sales in a number of countries is presented. In the instructions to respon
dents, value 1 was given to represent domestic sales and 9, the highest value, to 
mean that the country in question was perceived to be impossible to sell to. In the 
table, mean values are presented followed by standard deviations and the number of 
responses. The first distance value is based on all responses, whereas the second 
value is only based on responses from firms which had experience from doing busi
ness in or with the country in question. The last column displays the total export from 
Sweden to each of the 14 states in 1995 (thus, the 14 countries together received 
2/3 of the total). 

Distance Values. The Difficulty of Doing Business in 14 Countries, 
According to Swedish SMEs 1995/96 (mean values). 

State/ market All answers Firms with experience 

value s n value s n 
Norway 3.00 1.76 123 2.97 1.76 88 
Denmark 3.26 1.89 121 3.19 1.87 78 
Finland 4.15 2.06 119 3.91 2.03 70 
England 4.62 1.85 121 3.82 1.86 60 
Germany 4.88 2.05 125 4.21 2.24 63 
Netherlands 4.95 1.98 117 4.12 2.21 42 
Switzerland 5.37 1.96 112 4.30 1.97 30 
USA 5.95 1.95 117 4.38 1.72 26 
Italy 6.29 1.80 114 5.33 2.18 24 
Australia 6.40 2.06 108 4.13 1.12 15 
Poland 6.41 1.67 112 5.44 1.72 18 
Portugal 6.49 1.77 115 4.69 2.06 16 
Greece 6.76 1.59 115 5.09 1.76 11 
Turkey 7.31 1.34 110 6.62 1.77 8 

130 1051 

Swedish ex
ports 1995 

1 The total number of firms with a stated experience in at least one of the 14 countries. 
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One pattern that arises from these values is a rough correlation between appreciated 
difficulty and geographic and lingua-cultural distance. Another interesting result is 
that all markets were perceived to be less difficult, on the average, among firms with 
experience in the particular country. Furthermore, the table points at considerable 
differences within the Internal Market, differences that give strong indications to the 
existance of OCs other than those politically induced. 

Taking this important point into consideration, integration measures still reduce cer
tain differences between countries (primarily those resulting from politically induced 
impediments, according to the argumentation above). The corresponding fall in the 
appreciated difficulties which can be expected regarding business within the IM 
means that some of the possibilities for protection on the domestic market are weak
ened, as well as some of the need for a successive build-up of resources and expe
rience when international activities are initiated or expanded. The indicated hasten
ing of export establishment mentioned above can be related to this. 

The IM's consequences for internationalisation and international competition can 
also be highlighted with internalisation arguments. On the one hand, activities in 
small scale can be favoured as the accomplishment of a common market can dimin
ish some of the market imperfections that cause internalisation and some of the 
competitive advantages that make internalisation efficient (such as Dunning's ad
vantages of common governance related to multinationality). However, since inte
gration measures also reduce some of the costs related to the internalisation of 
transactions, activity in larger scale can be facilitated. 

The favouring of size is a central part of economic integration, as a political-
economic target as well as a result from the general measures taken. This can be 
related to the large number of mergers and takeovers involving IM-firms during re
cent years (and the probable increase in the degree of concentration in many indus
tries, as found in studies initiated by the Commission). In some cases, it is likely that 
the increase in cooperation and merger activity could be explained as attempts to 
build or rebuild OCs. Regarding both the limitation of dominant positions and the hin
dering of agreements with detrimental effects on competition, competition policy has 
a very important role. Even so, the potential of the Community's competition policy is 
limited by the fact that an increase in scales are among the main consequences 
strived for in the European integration project. 

Some advantages connected to the extent of an activity may certainly be reached 
through cooperation between smaller firms (although few firms in the survey seem to 
give priority to cooperation). Furthermore, many smaller niches will of course remain, 
and for some types of activities, economies of scale will also be negligable after re
alised integration. This is expected to be the case for activities that in the terms of 
the model are described as relatively local or complex, thus being behind protective 
OCs. The obstacles that appear in this respect to be the most important, both theo
retically and according to questionnaire data, are obstacles in the natural category, 
particularly those related to geographical or personal proximity betweeen producer 
and customer. 

Although increasing scale is one of the most relevant headings when describing the 
IM, among the general consequences from integration there are those that can be 
beneficial for smaller enterprises. Some of the more evident possible advantages 
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concern the common regulation and the reduction of administrative features in the 
conduct of intra-area trade. This can reduce the need for some resources, experi
ence and competences, and therefore lower thresholds that prior to such reductions 
hindered firms from importing or exporting. This, i.e. an increase in trade, is one of 
the most obvious consequences to be expected from economic integration, and 
trade, in its turn, is expected to lower prices and increase demand in affected sec
tors. 

Returning to the size advantage, common regulation, a probable homogenisation in 
demand, and a lessening of location advantages (depending on differences between 
participating states concerning factor prices and productivity, taxes, subsidies etc.) 
should mean that an increased trade to a large part will take place from larger pro
duction units. Even within the category of firms studied here, size correlates to the 
level of exports, which can be related to the two main strategic responses discussed; 
firms affected by integration could have the choice (opportunity) to re-orient strategy, 
and possibly expand on international markets, or be forced to re-establish the com
petitive position threatened by actual or anticipated expansion of other firms. 

The predominantly theoretical treatment in this thesis has pointed to opportunities as 
well as threats for manufacturing SMEs resulting from the Swedish participation in 
the Internal Market. Certainly not all enterprises are influenced by integration meas
ures, at least not in a first phase, and in many cases, consequences should be of a 
predominately administrative kind (i.e. not what has been meant here with strategic). 
Both these conjectures are supported by questionnaire data, but another reasonable 
assumption is that the Internal Market has a greater potential than the limited effects 
indicated in the survey (this, on the other hand, argues against the drop in expecta
tions on integration which was recorded in the survey). The potential, whether real
ised as opportunities or threats, does not only concern exports and international 
competition, which is focused in this thesis, but also changes regarding input supply, 
finance, distribution etc. 

Whereas some integration effects, such as changes in costs or new regulation, are 
immediately manifest for firms and other effects are dependent on consumers' ac
tion, a considerable share of the potential consequences are dependent on steps 
taken by firms. Integration measures change preconditions which stimulate proactive 
or reactive company action which turns into trade or changes in price or qualities etc. 
At the aggregate level, it is reasonable to anticipate much of the action predicted in 
theory and expected by policy makers (to a considerable degree, results from such 
action can be expected to emanate from larger firms). However, in individual firms, 
there are choices of different kinds, including the choice to not respond to stimuli 
which in theory, and possibly at the aggregate level, implies an increase in a certain 
activity - such as foreign trade, marketing or labour cuts. 

If we believe in individual choice, we also have ethical reasons where such choice is 
emphasised together with the possibilities and responsabilities of individuals (for ex
ample SME managers/owners). This is not least valid in this particular case, as eco
nomic integration has some evidently negative consequences, such as pollution and 
congestion from an increase in transports, and the continuing resource exploitation 
following from the priority given to production and consumption. The subsequent ef
fects on health and environment (and the increase in entrophy), together with the 
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circumstance that the process is taking place within a liberal political-economic re
gime, implies a greater responsability to economic agents, such as Swedish manu
facturing SMEs. 

Apart from the possibility to choose between different courses to action, different 
types of strategy formation are possible. The rational, adaptive and interpretative 
models discussed should be more or less relevant in different problem situations. 
Regarding politically induced integration, however, as measures to a large extent are 
known in advance (and based on theory), consequences can to a certain and im
portant extent be predicted. Therefore, it may be possible to prepare particular com
petences and activities which are expected to be favourable. 

This is, together with the direction of most theory in the field, one reason for mainly 
treating rather rational theoretical explanations for international transactions. The 
stage model for example, builds on rational thought that certainly may be valid at the 
system level (as do explanations given in trade and integration theory), but in a large 
share of the firms surveyed, the rationality assumption does not seem to be com
pletely relevant for a description of strategic decision making. Out of the firms re
sponding to the second questionnaire (1995/96), 41% stated that they had no over
riding strategy. This indicated lack of conscious strategies can, however, describe 
the process of making strategies explicit whereas the strategic direction of the enter
prise can still be conscious and proactive. 

One can question whether strategic consciousness is a decisive feature in the inte
gration context. It is evident that integration brings new competitive conditions to 
many firms, both in terms of possibilities and threats. If responses other than reactive 
were to be possible, this can increase the importance of purposes, competitive ad
vantages and potential paths of development within conscious thought. On the other 
hand, if integration increases changeability in the environment of firms, the impor
tance of flexibility can increase (rapid change in a complex environment could make 
strategic changes other than reactive impossible or futile). Thus, awareness of stra
tegic means would be more important in more stable environments. However, flexi
bility also has its limitations and problems, and should normally be based on certain 
relatively stable competences (SME owners/managers do not normally resemble in
vestors ready for a complete reassessment in every occasion). 

In this respect, both integration and the parallel process of globalisation embody 
somewhat of a paradox; in the same time as when certain differences between pre
conditions for conducting business in different regions are diminished, aspects of 
business pace tend to increase and the possibilities to conduct business on demar
cated markets decrease. To affected firms, this can denote a reduction in the needs 
as well as in the possibilities for planning. An increase in complexity through the ex
pansion of markets contributes to this picture, which can counter the opportunities for 
keeping ahead of events given by an increase in similarities between different re
gional and national markets. 
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BILAGA: ENKÄTERNA. 
Enkät 1 sändes ut i december 1991 med två påminnelser i januari 1992 och enkät 2 
skickades ut i januari 1996 med påminnelser i februari. Vid båda tillfällena medfölj
des den senare påminnelsen av en enkät med ett mindre antal frågor I numreringen 
av frågorna nedan visas genom en understruken siffra vilka frågor som även ingick i 
den kortare enkätversionen. På följande sida, den första enkätens första sida, visas 
exempelvis att frågorna 1-4 och 6-7 ingick i den senare påminnelsen vilket fråga 5 
och 8 inte gjorde. 

Efter varje fråga anges inom parantes [**] antalet användbara svar. 
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Enkät 1 (1991/92): "ENKÄT TILL MINDRE TILLVERKNINGSFÖRETAG" 
- uppgifterna gäller uppskattningar för 1991 om inte annat anges, 
- var vänlig ge ungefärliga uppgifter hellre än att hoppa över frågan, 
- om det passar, ange då mer än ett svar, 
- markera genom att kryssa i rutorna eller på de skalor som ges vid vissa frågor. 

i. Allmänt om företaget och er verksamhet. 

1. När startades företaget? [216] 
före 1950 • 1970-79 O 1986-89 O 
1950-69 • 1980-85 • 1990-91 • 

2. Ingår företaget idag i en koncern? [215] 
Nej O 
Ja • Koncernen har totalt ca anställda. 

Huvudkontoret ligger i kommun. 

3. Omsättning: 
1985: Mkr [200] 
1991: Mkr (uppskattad) [211] 

4. Uppskattning av verksamhetens omfattning om 2-3 år: [213] 
Mindre • Oförändrad • 
Något större • Klart större • 

5. Hur bedömer ni företagets ekonomiska situation? 
Ej tillfredställande Tillfredställande Mycket god 

Lönsamhet ö • O [178] 
Likviditet • • • [176] 
Soliditet • • • [175] 

6. Hur fördelar sig er produktion mellan underleveranser och egna produkter? 
(ungefärligt, i % av omsättningen ) [212] 

Legotillverkning/underleveranser: % 
Egna kundanpassade produkter: % 
Egna standardprodukter: % 

summa: 100 % 

Z. Antal årsarbetsplatser (2haivtid=i heltid): 

1985: st, varav tjänstemän (inkl företagsledning) [192] 
1991 : st, varav tjänstemän (inkl företagsledning) [210] 

8. Var vänlig ange företagsledarens högsta formella utbildning 
(markera endast ett alternativ) [175] 

Utbildningens längd 
universitet eller högskola (år) 
gymnasium eller motsvarande (år) 
folk- eller grundskola (år) 
yrkesskola (år) 
annat (år) 
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9. Hur mån: 
har som 

ga av företagets tjänstemän/arbetsledare (inkl företagsledning) 
nöasta teoretiska utbildning: 

Ingen 1-2 3-5 6 el fler 
a) 3-årigt gymnasium eller motsvarande? • O • • [207] 
b) Högskoleexamen eller motsvarande? • • • • [176] 

JO. Hur många av företagets tjänstemän/arbetsledare (inkl företagsledning) 
har erfarenhet av arbete: 

Ingen 1-2 3-5 6 el fler 
a) med export i minst ett år? • O • • [213] 
b) i utlandet i minst sex månader? • • • • [197] 

11. Hur bedömer ni följande faktorer (resurser.aktiviteter) i ert företag? 
Ej tillfredställande Tillfredställande Mycket bra 

Teknisk utrustning • O Öi[l 77] 
Teknisk kompetens • • 0(1 77] 
Flexibilitet • • •[176] 
Produkter • • an 70] 
Utvecklingsarbete • • 0(172] 
Administrativ kaacitet • • Op 76] 
Informationsinhämtande • • 0[l 76] 
Marknadsföring • • OÎ172 
övrigt • • • 

12. Var vänlig markera om ni använder något av följande: [177] 
• Datorer i administrationen 
• Datorer för materialstyrning, lagerhantering el dyl 
• Annan datoranvändning 
• Telefax 
• NC-maskiner 
• Annan avancerad produktionsutrustning: 

13. Nämn något område där ni ser särskilda problem eller utmaningar för er 
verksamhet nu och i den närmaste framtiden? [125] 

ii. Planering och omvärldskontakter. 
Nedan menas med planering såväl omfattande skriftliga planer som mer anspråkslö
sa planer för framtida handlande. Med "lång sikt" menas när planeringshorisonten 
överstiger ett år, och med "kort sikt" menas en tidsperiod på ett år eller mindre. 

1.1 vilken utsträckning förekommer planering i ert företag? 
På kort sikt [199] På lång sikt [181 ] 

a) Regelbundet för flertalet områden/funktioner • • 
b) Regelbundet för vissa områden/ funktioner • • 
c) Oregelbundet och sparsamt • • 
d) Ingen planering • • 
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2. Omfattas några av dessa områden av långsiktig lanering/prognostisering i 
ert företag? [188] 
• Resultat • Personal och organisation 
• Likviditet • Efterfrågan/försäljning i Sverige 
• Finansiering • Efterfrågan/försäljning i utlandet 
• Investeringar • Produktutveckling 
• Produktion 
• Annat: 

3. Vilka av följande mål kan sägas vara viktiga för företaget? (ange högst 4 st) 
[213] 
• Växande produktionsvolym • Bibehållet ägarförhållande 
• Ökade marknadsandelar • Oförändrad organisation 
• Geografisk utbredning (storlek och enheter) 

av försäljningen • Stabila kundrelationer 
• Framgångsrik export • Låg riskexponering 
• Högt täckningsbidrag • Hög produktkvalitet 
• Flexibilitet i produktionen • Produktförnyelse/ utveckling 

4. Hur bedömer ni tillgången i er region' på det nedan uppräknade? 
Liten Måttlig Stor 

Leverantörer • • •[212] 
Kunder • • •[213] 
Kvalificerad arbetskraft • • •[214] 
Andra företag i er bransch • • •[211] 
Konsulter, rådgivning etc • • •[207] 
Finansiering • • •[206] 
Kommunikationer, transporter • • •[208] 
Övrigt: • • • 

5. Hur vanligt är det att ni nyttjar externa (professionella) tjänster av följande 
slag? 

Aldrig Sällan Ibland Ofta Ständigt 
Marknadsinformation • • • • •[176] 
Marknadsföring • • • • Ö[178] 
Teknisk inform./utbildning • • • • •[175] 
Teknisk utveckling • • • • •[174] 
Redovisning/Finansiering • • • • •[176] 
Annat: • • • • • 

6. Sker något samarbete av betydelse med andra företag, organisationer 
eller utomstående personer, och var återfinns i sådana fall era samar-
betsparter? [178] 

Neja  

Ja • Regionen Övr Sverige Utlandet 
Produktutveckling • • • 
Tillverkning • • • 
Försäljning • • • 
Idéutbyte • • • 
Annat: • • • 

1 Med "region" avses er kommun samt angränsande kommuner om de utgör ett 'naturligt kontakt- och upptag
ningsområde' för ert företag. 
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7. Försök karakterisera en för er 'typisk' kundrelation2 (genom markeringar på skalorna) 

a) Relationens stabilitet: [208] 
i i i i i 

Varje order 
en ny affär 

b) Relationens grund: [208] 

Viss 
stabilitet 

Stabil och 
långsiktig 

Helt affärs
mässig 

Affärsmässig 
och personlig 

c) Kundkontakternas frekvens: [209] 
I I L 

Endast vid 
ordertillfällen 

vissa löpande 
kontakter 

Personlig kontakt 
helt avgörande 

Ständiga 
kontakter 

8. Har EES-avtalet eller utvecklingen mot EG:s integration hittills påverkat 
förutsättningarna för er verksamhet? [174] 
• Ja, betydande påverkan 
• Ja, smärre påverkan 
• Nej, ingen sådan påverkan har upplevts 

9. Tror ni att EG/EES kommer att påverka förutsättningarna för er verksamhet 
på något avgörande sätt under 90-talet? [209] 

_L 
Nej Knappast Vet ej Troligtvis Ja 

10. Om ni anser att EG/EES påverkar eller kommer att påverka er verksamhet: 
a) Hur uppfattar ni då denna påverkan? [170] 

i i i i i 
Klart negativ Neutral Klart positiv 

b) Nämn någon för ert företag viktig förändring som ni upplever eller 
förväntar pga EG:s integration eller EES-avtalet: [93] 

c) Har, till dags dato, någon åtgärd vidtagits för att möta dessa förändringar? 
[196] 

Nej O 
Ja • Vad har gjorts? [68 ja, 66 preciseringar] 

2 Ta ej hänsyn till relationerna med era allra minsta kunder. 
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Forts, fråga 10: 
d) Pågår eller planeras för närvarande åtgärder pga EG eller EES? [197] 
Nej • 
Ja • Vilka åtgärder? [52 ja, 47 preciseringar] 

iii. Försäljning och konkurrens. 

I. Var vänlig gör en bedömning av er konkurrenskraft på följande marknader 
(oavsett om ni bedriver försäljning där) : 

obefintlig gångbar mycket stark 
a) Er egen region 1 1  1  1  1  [167]  
b) (delar av) Övr Sverige 1 1 1 1 1 [ 168] 
c) (delar av) Norden 1 1 1 1 1 [166]  
d) (delar av) Europa 1 1 1 1 1 [ 166] 

2. Vilka faktorer anser ni vara viktigast för konkurrenskraft i er verksamhet? [126] 

3. Hur är er försäljning spridd geografiskt? (ungefärlig andel i %) [ 213] 

Kunder i regionen: % 
Kunder i övriga Sverige: % 
Export: % 

summa: 100 % 

4. Möter ni utländsk konkurrens3 på någon marknad i Sverige? [178] 
Nej • 
Ja, konkurrensenär: begränsad betydande mycket stark 

i regionen • • • 
i övriga Sverige • • • 

5. Har er försäljningsvolym4 till olika geografiska marknader förändrats mer 
än marginellt de senaste 5-6 åren? [213; 119 "ja"] 

Nej • 
Ja • a) Försäljningen har ökat till: 

Regionen • övriga Sverige • Utlandet • 
b) Försäljningen har minskat till: 

Regionen • Övriga Sverige • Utlandet • 
c) Anledning till försäljningsförändringen: [51] 

3 Såväl från utländska företag verksamma i Sverige som från import av konkurrerande produkter 
4 Försåld volym, eller varuvärdet med hänsyn tagen till penningvärdesförsämringen. 
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Forts, fråga 5: 
d) Ingick de ovan nämnda försäljningsförändringarna i en långsiktig 

plan? [94] 

Ja • Nej • 

6. Förväntar ni någon förändring av försäljningen till olika geografiska mark
nader de närmaste 2-3 åren? [207; 144 "ja"] 

Neja  

Ja • a) Försäljningen kommer att öka till: 
Regionen • Övriga Sverige • Utlandet • 

b) Försäljningen kommer att minska till: 
Regionen • Övriga Sverige O Utlandet • 

c) Anledning till försäljningsförändringen: [79] 

d) Är förändringen en del i en långsiktig plan? [120] 
Ja • Nej • 

7. Vilka svårigheter anser ni höra samman med exportförsäljning? [159] 
• Alltför tidskrävande • Marknadsinformation 
• Alltför kostsamt • Kundkontakter, service, uppföljning 
• Stor konkurrens • Språk 
• Standarder, lagar, o dyl • Kulturella skillnader 
• Transporter, transitering, 

tullar o dyl 
• Annat: 

8. Går, er veterligt, någon del av er produktion indirekt till export?5 [174] 
Nej • 
Ja • Försäljningsvärdet uppgår till ca Mkr 

O Ingen uppfattning om försäljningsvärdet 

9. Sker licenstillverkning av era produkter i utlandet? [174] 
Nej • 
Ja O Försäljningsvärdet uppgår till ca Mkr 

• Ingen uppfattning om försäljningsvärdet 

5 Med indirekt export menas försäljning av egna produkter till en köpare i Sverige som förbrukar pro
dukten utomlands eller exporterar den som en del av egen tjänst eller produkt. 
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iv. FÖLJANDE FRÅGOR GÄLLER ENDAST FÖRETAG SOM HAR EXPORTERAT 
1980 ELLER SENARE. 

1. Vilket år inledde ni er första exportaffär? [138] 

2. Till vilket land skedde den första exportaffären? [107] 

3. Hur inleddes den första exportaffären? [131] 
i i i i i 

Av en ren Som del i lång
tillfällighet siktig planering 

4. Hur omfattande kännedom hade ni om marknaden då er första exportaffär 
inleddes? [130] 

i i i i i 
Mycket begränsad Mycket stor 

5. Till hur många länder exporterade ni 1990? [134] 

6. Vilka var era 3 största exportländer 1990 och hur stora var deras ungefärliga 
andelar av er totala fakturering? 

-5% 5-9% 10-19% 20-% 
1 . • O O 0[12 T 
2 . • O • CJ[124: 

3 . • • • O[io6; 

7. Har du som företagsledare diskuterat exportfrågor med vänner/ företagar-
kollegor i den egna regionen de 3 senaste åren? [120] 

i i i i i 
Nej, aldrig Ibland Ja, ofta 

8. Har företaget varit i kontakt med konsulter, branschorganisationer eller 
myndigheter /den eana regionen i exportfrågor de 3 senaste åren? [119] 

i i i i i 
Nej, aldrig Ibland Ja, ofta 

Om kontakter har förekommit, ange de viktigaste: 
1 
2 
3 

9. Har företaget varit i kontakt med konsulter, branschorganisationer eller 
myndigheter utanför den eana regionen i exportfrågor de 3 senaste åren? 

1 1 1 1 ' [116] 
Nej, aldrig Ibland Ja, ofta 

Om kontakter har förekommit, ange de viktigaste: 
1 
2 
3 
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10. Skulle ni beskriva tillverkningsföretagen i er region som exportinriktade? 
[120] 

i i i i i 
Inte alls Ja, i viss mån Ja, mycket 

JM. Har exportaffärer påbörjats med någon ny kund efter 1985? [140] 
Nej • 
Ja • [126 ja] 

a) Hur inleddes den senaste av dessa affärer? 
i i i i i 

Av en ren Som del i lång
tillfällighet siktig planering 

b) Hur omfattande kännedom hade ni om marknaden? 
i i i i i 

Mycket begränsad Mycket stor 

d) Huvudsaklig källa till marknadskunskap:_[68] 

J_2. Av vilken typ är ert utlandsengagemang? [138] 
• Försäljning från hemmakontor 
O Särskild utlandsförsäljare/ -avdelning på hemmakontoret 
• Representant (agent, kommissionär, importör) i utlandet 
• Försäljningsbolag i utlandet 
• Produktion i utlandet 
O Annat: 

13. Har utlandsresor gjorts för företagets räkning de senaste 12 månaderna? 
[119] 
Nej O 
Ja • a) Antal: 1-2 • 3-5 • fler än 5 • 

b) Syfte: • Kundbesök 
• Leverantörsbesök 
• Mässbesök 
• Annat: 

14. Hur bedömer ni er 'genomsnittliga' exportaffärs lönsamhet jämförd med 
övrig försäljning? [118] 

• Mindre lönsam 
• Ingen skillnad 
• Mer lönsam 
O Ingen uppfattning 

TACK FÖR ER MEDVERKAN! 
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Enkät 2 (1995/96): "MINDRE TILLVERKNINGSFÖRETAG OCH EU:S INRE MARKNAD". 

I. Allmänt om företaget. 

1. Vilket år startades företaget? [152] 

2. Företagets omsättning 1993, ca Mkr 1995, ca Mkr [198] 

3. Antal sysselsatta i verksamheten 1993, ca st 1995, ca st [197] 
(årsmedeltal) 

4. Var vänlig dela in er produktion ungefärligt i följande: [199] 

Egna standardprodukter: % (andel av er fakturering) 
Egna kundanpassade produkter: % 

Legotillverkning/underleveranser: % 

5. Vilka är era kunder? [154] 
Statliga och kommunala verksamheter, landsting etc. % (ungefärlig andel av 

er fakturering) 
Privata företag Stora: fler än ca 200 anställda % 

Små: ca 10-200 anställda % 

Mikro: ca 0-10 anställda, samt privatpersoner % 

6. Har ert företag verksamhet lokaliserad utanför er (adressatens) kommun? [154] 
Nej O Ja, O Tillverkning i: (ange kommun el. land) 

O Försäljning i: 
• (annat): i 

7. Var finns företagets ägare? [199] 

I regionen, ca % I annan del av landet, ca % I utlandet, ca % 

8. Är företagsledaren även ägare? [154] 
Nej O Ja, VD äger ca % av företaget 

II. Målsättningar och strategi. 

1. Var vänlig nämn (något av) företagets övergripande mål: [40] 

2. Vilka av följande mål kan sägas 

O växande produktionsvolym 

Ü3 Större marknadsandelar 

O Nya marknader (geografiskt) 

O Framgångsrik export 

O Hög produktkvalitet 

O Produktutveckling 

viktiga för företaget? [155] 

O Bibehållet ägarförhållande 

O Försörja ägare / anställda 

O Låg riskexponering 

O Flexibilitet i produktionen 

O Stabila kundrelationer 

O Stabila leverantörsrelationer 
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3. Har företaget en övergripande strategi, ett sätt att uppnå era mål? [135] 

O Nej CJ Ja, följande: [81 ja, 74 preciseringar] 

4 .1  v i lken u ts t räckn ing bedömer  n i  a t t  det  fö l jan de b idrar  t i l l  e r t  företags  f ramgång? [184 -197 ]  
ingen viss stor ingen viss stor 

Erfarenhet • • • Låg distributionskostnad • • • 
Specialkompetens • • • Leveranssäkerhet • • • 
Analys och planering • • • Kunskapsöverföring till kunden • • • 
Kostnadseffektivitet • • • Service och uppföljning • • • 
Flexibilitet • • • Konsulter, externa tjänster • • • 
Produktegenskaper • • • Råd och idéer utifrån • • • 
Produktens låga pris • • • Samarbete med andra företag • • • 
Marknadsföring • • • Finansiellt stöd och bidrag • o • 

III. Något om er kärnverksamhet. 
- den produktion som dominerar er verksamhet och som ni anser vara strategiskt viktigast. 

1. Hur beskrivs er kärnverksamhet bäst? [198] 
O Insatsvaror/system O Produkter för slutlig användare 
O Insatsvaror/komponenter O Annat: 

2. Ungefär hur stor andel av omsättningen står kärnverksamheten för? (kryssa på skalan) [148] 

i i i i 
25% 50% 75% 100% 

3. Hur vill ni beskriva de viktigaste produkternas funktion och utformning? [196] 
• mycket enkel O enkel CJ ordinär O avancerad d mycket avancerad 

4. Förekommer standardiserings- eller provningsförfaranden för er kärnverksamhet? [198] 
O Nej Ja, a) för att uppfylla O myndigheters krav O marknadens eller egna krav 

b) kraven gäller O kvalitet O standard för utförande, funktion e.dyl. 

5. Finns det europeisk standard eller norm för er produktion? [197] 
O Nej O Vet ej Ja, den berör oss: d något O betydligt 

6. Vilka likheter ser ni om ni jämför vad olika svenska kunder efterfrågar? [180] 
O inga O vissa O stora O mycket stora 

7. Vilka likheter ser ni om ni jämför efterfrågan i olika europeiska länder? [186] 
O inga • vissa • stora • mycket stora • vet ej 

383 



BILAGA: ENKÄT 2 

8. Försök karakterisera en 'typisk' kundrelation (ett kryss p er skala): 

a) Relationens stabilitet: [200] 

varje order en ny affär viss stabilitet stabil och långsiktig 

b) Relationens grund: [201] 

i i « i i 
helt affärsmässig affärsmässig och personlig personlig kontakt helt avgörande 

c) Kundkontakternas frekvens: [199] 

i i i 1 i 
endast vid ordertillfällen vissa löpande kontakter ständiga kontakter 

IV. Marknader och konkurrens. 

1. Hur är er försäljning spridd geografiskt? [198] 
Kunder i regionen: % (ungefärlig andel av er fakturering) 

Kunder i övriga Sverige: % 

Kunder i utlandet: % 
summa: 100% 

2. Vilken konkurrens möter ni? [186] 
obefintlig begränsad 

i regionen: O O 
i övriga Sverige: O O 
i utlandet: O O 

betydande mycket stark 

• 0[186] 
• 0[187] 

• CJ[160] 

3. Möter ni någon utländsk konkurrens i er region? [194] 
Nej O Ja, a) konkurrensen är: O begränsad O betydande O mycket stark 

b) konkurrensen kommer från: O import O utländska företag i Sverige 

4. Hur stora är era viktigaste konkurrenter jämförda med er? (i total omsättning) [196] 

mindre O lika stora • större O betydligt större O 

5. Bedömer ni att era huvudkonkurrenter har några särskilda konkurrensfördelar? [146] 

Nej • Ja •, följande: [53 ja, 53 preciseringar] 

V. Konkurrenskraft och resurser. 

1. Hur bedömer ni företagets ekonomiska situation? 
Lönsamhet: O ej tillfredställande O tillfredställande O mycket god [153] 

Soliditet: O ej tillfredställande O tillfredställande O mycket god [150] 

2. Vad anser ni vara viktigast för konkurrenskraft i er verksamhet? [119] 
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3. Uppskatta er konkurrenskraft på följande marknader (ett kryss per skala). 
Var vänlig gör en bedömning oavsett om ni har försäljning där. 

obefintlig begränsad gångbar stark mycket stark 

Er egen region ' ' 1 1 1 [186] 

Övriga Sverige 1 1 1 1 1 [143] 

Norden i 1 ' ' " [177] 

Västeuropa 1 1 1 1 1 [134] 
(Tyskland, England, Holland etc) 

Sydeuropa 1 1 1 1 1 [170] 
(Portugal, Italien, Grekland etc) 

[I den bantade versionen frågades endast om regionen, Norden och Sydeuropa] 

4. Finns det något som särskilt ger er konkurrenskraft på er regionala marknad? [143] 

Nej • Ja •, följande: [82 ja, 79 preciseringar] 

5. Bedöm hur följande faktorer begränsar er konkurrenskraft i Sydeuropa (främst Portugal, Italien 
och Grekland) oavsett om ni har någon erfarenhet av dessa länder: 

inte alls något kännbart betydligt 
Avstånd och transportkostnader • • • • [167] 
Kulturella faktorer och språk • • • • [164] 
Skillnader i efterfrågan • • • • [159] 
Produktkrav, normer • • • • [156] 
övriga lagar och regler • • • • [154] 
Skatter, avgifter, andra kostnader • • • • [156] 
Affärspraxis och marknadsförhållanden • • • • [156] 
Bristande kunskap om efterfrågan • o • • [159] 
Problem med kundkontakter, service, uppföljning • o • • [157] 

6. Kan ni i företaget sköta affärskontakter muntligt på andra språk än svenska? [152] 
Nej • Ja, engelska d Tyska O Franska O Andra: 

7. Hur lång branscherfarenhet har företagsledaren? ca år [151] 

8. Finns det personer på ledande befattningar i företaget med följande? [150] 

O Högskoleexamen eller motsvarande CJ Erfarenhet från andra företag i minst 2 år 

O Erfarenhet av utlandsarbete i minst 6 mån O Erfarenhet av exportfrågor i minst 1 år 

9. I vilken utsträckning insamlas och analyseras information om följande i ert företag? 
ingen viss stor 

Efterfrågan i Sverige • • o [149] 
Efterfrågan på andra marknader • • • [147] 
Konkurrenters priser, produkter, marknadsföring m.m . O • o [147] 
Produktion, teknologi • • • [147] 
Lagar, regler, standarder o • • [146] 
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10. Hur bedömer ni ert företag vad gäller det följande? 
£j tillfredställande Tillfredställande 

Flexibilitet O 
Administrativ kapacitet O 
Produkter O 
Utvecklingsarbete O 
Marknadsföring O 

• 
• 
• 
• 
• 

Mycket bra 
• 

• 
• 
• 
• 

[198] 
[198] 
[191] 
[194] 
[196] 

11. Hur bedömer ni tillgången i er region på det nedan uppräknade? 
liten måttlig 

Leverantörer O O 
Kvalificerad arbetskraft • • 
Finansiering d O 

stor 

• [151] 
• [152] 

Kunder 
Konsulter, rådgivning etc 

liten 

• 

• 
O [147] Kommunikationer, transporter O 

måttlig 

• 

• 
• 

stor 

• [151] 
• [149] 
• [150] 

VI. Förändringar i omgivningen och verksamheten. 

1. Nämn en väsentlig utmaning eller ett större problem ni har upplevt de senaste 3 åren. [83] 

2. Har något av följande upplevts som betydande problem någon gång de senaste 3 åren? 
[150] 

O Hård konkurrens CJ Infrastruktur, transporter 
O Liten efterfrågan O Tillgång till kvalificerad personal 
O Finansiering O Brist på egen erfarenhet eller kompetens 
CJ Lagar, regler, normer O Brist på extern kompetens, kontakter, stöd m.m. 
O Skatter och kostnadsläge O Inget av det nämnda 

3. Var vänlig jämför er verksamhet med hur den var för ca 3 år sedan. 

Produktionens bredd och variation är nu • mindre • relativt oförändrad • större [196] 
(t.ex. antal produktkategorier) 

Graden av kundanpassning är nu • mindre • relativt oförändrad • större [197] 

Produkternas funktion och utformning ärO enklare • relativt oförändrad • mer avancerad [194] 

Inslaget av tjänster och kunskapsöverföring i försäljningen är nu 

O mindre O relativt oförändrat O större [195] 

Den fysiska överföringen till kunden; leveransvillkor, transporter etc. är 

O enklare O relativt oförändrad O mer komplicerad [196] 

4. Har er försäljning till olika marknader förändrats mer än marginellt sedan 1993? [198] 

Nej • Ja, 
a) Försäljningen har ökat till: 
b) Försäljningen har minskat till: 

övriga ovnga 
Regionen Sverige EU utlandet 

• • • • 
• • • • 
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5. Upplever ni att något i verksamhetens yttre förutsättningar (affärsmiljön) har förändrats 
avsevärt de senaste 2 åren? [145] 

Nej O Ja O, följande: [46 ja, 45 preciseringar) 

6. Har ni de senaste 2 åren upplevt mer än marginella förändringar i följande? 
Nej Ja, ökning Ja, minskning 

Importkonkurrens från EU-länder • • • [147] 
Konkurrens från EU-företag i Sverige • • • [146] 
Utbud av insatsmaterial, komponenter etc • • • [146] 
Finansieringsmöjligheter • • • [143] 
Utbud av transporttjänster • • • [142] 
Utbud av övriga företagstjänster • • • [142] 

7. Upplever ni att era möjligheter att sälja till statliga o ch kommunala verksamheter, landsting 
etc har förändrats de senaste 2 åren? [141] 

Nej O Ja: O till det bättre O till det sämre 

8. Ser ni några väsentliga utmaningar eller problem nu och de närmaste åren? [145] 

Nej O Ja O, följande: [93 ja, 89 preciseringar) 

VII. Den inre marknaden och EU. 
i. Upplever Ni att EU:s inre marknad på något sätt har påverkat ert företag? [195] 

Nej O Ja, a) Påverkan har varit O begränsad O betydande 

b) Effek terna har varit O negativa O relativt neutrala O positiva [75] 

c) Detta har upplevts: [34] 

2. Har Sveriges deltagande i EU:s inre marknad förändrat er syn på affärer i EU-länderna? 

Nej O Ja, a) vi är nu mer O positiva O negativa [148] 

b) vi ser annorlunda på O export O utlandsetablering O import [26] 

3. Har EU:s inre marknad orsakat någon åtgärd i er verksamhet? [195] 

Nej • Ja •, detta har gjorts: [33] 

Ja O, detta pågår eller planeras: [10] 

4. Vilken kunskap finns i företaget om hur ni påverkas av den inre marknaden? [196] 
ingen • mycket liten • viss CJ god O mycket god d 
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5. Tror ni att EU:s inre marknad kommer att påverka er verksamhet på något avgörande sätt 
de närmaste åren? [196] 

Nej d Knappast O Vet ej O Ja, troligtvis O Ja, definitivt O 

Om ja ovan, 

a) Hur uppfattar ni då denna påverkan? (ett kryss) [69] 
i i i i i 

klart negativ begränsat negativ neutral begränsat positiv klart positiv 

b) Inom vilken tidshorisont förväntar ni de huvudsakliga effekterna? [69] 
de pågår nu (3 0-1 ård 1-3 år O merän3ård 

c) Nämn någon viktig förändring som ni förväntar av den inre marknaden: [45] 

VIII. Er bedömning av skillnader mellan Sverige och andra länder 
Uppskatta hur svårt och resurskrävande det är att sälja till länderna nedan jämfört med att 
göra affärer i Sverige - oavsett om ni har erfarenheter från länderna. 

Ju 'svårare' ni bedömer ett visst land, desto längre till höger på skalan kryssar ni. 
Om ni någon gång har gjort affärer med respektive land kryssar ni i rutan längst till höger. 

inte svårare helt Erfarenhet, 
än Sverige omöjligt ja 

Danmark 1 1 1— 1 1 O [121] 
Norge 1 1 1— 1 1 O [123] 
Finland ' ' 1— 1 1 • [119] 
England 1 1 1— 1 1 • [121] 
Tyskland 1 1 1— 1 1 O [125] 
Schweiz 1 1 1— 1 1 O [112] 
Holland ' 1 1— 1 1 •[117] 
Italien 1 1 1— 1 1 O [114] 
Portugal 1 1 1— 1 1 O [115] 
Grekland 1 1 1— 1 1 • [115] 
Turkiet 1 1 1— 1 1 O [no] 
Polen « 1 1— 1 1 •[112] 
USA i « L__ 1 1 •[117] 
Australien ' 1 1— 1 1 • [108] 

[antal svar avser angiven svårighet, ej angiven erfarenhet] 

IX. FÖLJANDE GÄLLER ENDAST OM NI EXPORTERAR ELLER HAR VERKSAMHET I UTLANDET. 

1. Vilket år inledde ni er första exportaffär? (ungefär) [110] 

2. Till vilket land skedde den första exportaffären? [102] 

3 .1  hur  många länder ,  u töver  Sver ige ,  sä l j er  n i?  (ca) st. [142] 

4. Vilka är era 3 största utlandsmarknader (länder)? [136] 

1: 2; 3: 
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5. Av vilken typ är ert utlandsengagemang? Var vänlig ange även vilka marknader det gäller. 
[144] 

Norden EU* Övr länder 
d Försäljning från hemmakontor till: O O O 
• Representant i: • • • 
d Försäljningsbolag (eget el. delägt) i: CJ O O 
O Produktion i: O O O 
d Samverkan med annat svenskt företag i / t ill O O O 
O Samverkan med utländskt företag i: O O O 

* EU minus Danmark och Fin land 

6. Har ni förändrat ert utlandsengagemang de senaste 2 åren? (exv. ny representation i något land) 
[120] 

Nej CJ Ja O, vi har gjort följande: [43 ja, 40 preciseringar] 

7. Upplever ni att något i era utlandsaffärer har förändrats mer än marginellt vad gäller kost
nad, svårighetsgrad, arbetsåtgång el.dyl. de senaste 2 åren? [136] 

Exempel: Skatter; avgif ter; transpo rter; gränspassager; normer, certifiering , etableringsfràgor, 
personalfrågor, betalningar, marknads information... 

Nej O Ja, följande har hänt: [44 ja, 44 preciseringar]_ 

Ange om förändringarna är till det bättre eller till det sämre, samt vilka länder de gäller! 

8. Hur många utlandsresor har gjorts för företagets räkning de senaste 12 månaderna? [123] 
ingen O 1-2 st • 3-5 st • 6-10 st • fler än 10 st • 

9. Var vänlig beskriv er senaste exportaffär med en helt ny kund. 

a) Hur inleddes affären? (ett kryss på skalan) [112] 
i i i i i 

Av ren tillfällighet Som del i långsiktig plan 

b) Hur omfattande kännedom hade ni då om den aktuella marknaden? [112] 
I I I I i 

mycket begränsad mycket stor 

TACK FOR ER MEDVERKAN! 

HAR NI NAGRA SYNPUNKTER? 
Skriv gärna ned dem här, eller ring 090-166524 (Kalle Bonnedahl) 
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EN FÖRETAGSSTRATEQISK ANALYS 
AV EKONOMISK INTEGRATION 

Konsekvenser av Europas infe marknad 
. för svenska mindre tillverkande företag 

Två aspekter som har blivit allt mer relevanta för att beskriva företags verksamhetsför-
låsättningar är det ökade internationella utbytet och tilltagande likheter mellan länder. 
En av liera faktorer med betydelse i denna internationaliserings- eller globaliserings-
process är ppltfiska överenskommelser om avveckling av hinder mot handel och re-
stirsrörlighet. Det idag mest omfattande och långtgående exemplet på sådan politiskt 
inducerad integration är den. Europeiska unionen, vars kärna utgörs av den s.k. inre 
marknaden / '% 

f I \ 
Från ett utgångsläge där gräden av integration med det övriga Västeuropa redan var 
hög trädde Sverige in i denna marknad den l:a januari 1994, följt ay'medlemskapet i 
EU ett år sedare. Det är rimligt att ynta att förhållandena för många företag därmed 
förändras och att nya möjligheter och hot aktualiserar eller nödvändiggör svarsåtgärclér 
av olika slag. Med denna avhandling avses därför att bidra med kunskap om företajs-
strategiska konsekvenser av ekonomisk integration, där tillverkande små och medelsto
ra företag är i fokus för intresset. F JF. 

S tér c En utgångspunkt för arbetet har varit att analyser av ekonomisk integration ifred före
tagsstrategiska perspektiv är relativt ovanliga. Ansatsen är dock tvärvetenskaplig och 
arbetet bygger på handels- ocj^ktfegrationsteori, internationell företagsekonomi, strate
giteori och den inre marknadens politisk-juridiska ramar. Det huvudsakliga empiriska 
inslaget är två enkätundersökningar av upplevelser *ö$h;ageranden i mindretillverkande 
företag före och effer,JSve||ge§„anslutfiing till den inre marknaden. 

Att betrakta hinder mot internationell konkurrens och motsvarande konkurrensfördelar 
har antagits vara av största betydelse för en förståelse av såväl integratkmseffekter som 
möjligheterna till bem^Snde äV dessa. Avhandlingens teoretiska bidrag gäller därför 
dels en relativt heltäckande kategorisering av konkurrenshinder, dels en allmän ana
lysmodell där integrationseffekter och lämpliga s varsåtgäjd^F beskrivs i företagsstrate-
gisk terminologi. 
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