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SAMMANFATTNING 
 
Det Svenska medlemskapet i den europeiska unionen (EU) har förändrat förutsätt-
ningarna för småföretagen i Norrbottens län. Syftet med denna uppsats är belysa hur 
Sveriges medlemskap i EU påverkat exportförutsättningarna för småföretag i 
Norrbottens län, sammanställa en survey på några tidigare gjorda EU-projekt där vi 
undersökt hur EU och EU-verktyg kan ha påverkat exportförutsättningarna för 
Norrbottniska småföretagen, identifiera om Sveriges medlemskap i EU kan ha påverkat 
exportförutsättningarna för två redan etablerade mindre exportföretag i Norrbottens län 
samt identifiera vilka för och nackdelar EU-medlemskapet kan ha inneburit för 
Norrbottniska småföretags exportförutsättningar. 
 
Slutsatsen blev att EU-medlemskapet inneburit både positiva och negativa aspekter för 
företagen. Det positiva kan sägas vara den stora marknad som skapats genom den inre 
marknaden, borttagande av tullar inom EU, fri rörlighet för varor, tjänster, kapital samt 
personer. Strukturfonderna har skapat möjligheter att ta tillvara dessa fördelar. Genom 
att söka sig till nya marknader, produkt-, produktions- och kompetensutveckla har 
exportförutsättningarna till EU-länderna stärkts. De negativa effekterna är bland annat 
den hårdnade konkurrensen som den inre marknaden samtidigt skapat. Den omfattande 
byråkratin vid ansökan av strukturfondsmedel kan dessutom avskräcka företagen att ta 
tillvara den ekonomiska hjälp som dessa medel skall ge. Samtidigt finns en risk att 
strukturfonderna framkallar ett bidragsberoende. 
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ABSTRACT  
 
The Swedish membership in the European union ( EU) has changed the conditions for 
small business firms in the administrative province of Norrbotten. The purpose of this 
thesis is to illustrate how the Swedish membership in the EU has influenced the export 
conditions for small business firms in the administrative province of Norrbotten, put 
together a survey on some earlier EU-projects where we investigated how the EU and 
EU-tools have influenced the export conditions for the small business firms of  
Norrbotten, identify if  the Swedish membership in the EU may have affected the export 
conditions for two previously established minor export company in the administrative 
province of Norrbotten, and identify which advantages and disadvantages the EU-
membership could have had for the small business firms of  Norrbotten and their export 
conditions.  
 
The conclusion was that the EU-membership means both positive and negative aspects 
for the companies. The positive ones could be the large market that has been created 
through the interior market, the end of duties within the EU, the free mobility for goods, 
services, capital and people. At the same time the structural funds have created 
possibilities to take advantage of this. Through the introduction into new markets, 
product development, production development and competence development, the 
prerequisites for export conditions within EU-countries have increased. The negative 
aspects are among other things, the increased competition that the interior market has 
created. The considerable bureaucracy keep firms away from taking advantages of the 
economic help that these funds are intended to provide while at the same time, there is a 
risk that it will cause a dependency on contributions. 
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1 PROBLEMOMRÅDE 

1.1 Export och dess påverkan på näringslivet 
 
Holmvall (1995, inledning) anger att export och internationalisering har blivit en nöd-
vändighet för företag både för att kunna expandera men också för att överleva. Orsaken 
till detta är, enligt honom, att världen befinner sig i en ständig förändring och numera 
utgörs marknadsplatsen inte bara av hemmamarknaden utan av hela världen. 
Vidare, framhåller Holmvall (s 13-16), har export för framgångsrika företag medfört att 
företagen kunnat expandera, uppnå bättre lönsamhet samt behålla både hög 
produktionsnivå och välutbildat arbetskraft. Export är en möjlighet såväl för stora som 
för små eller medelstora företag. Holmvall är av den uppfattningen att export innebär att 
marknaden blir större och att företagen därmed blir mindre beroende av hemma-
marknaden. Dessutom blir företagen inte lika sårbara för förändringar och möjlighet ges 
till högre produktionsnivå. Det i sin tur skapar förutsättningar för stordriftsfördelar i 
form av minskade produktionskostnader, lägre materialkostnader samt lägre administra-
tiva kostnader per producerad enhet. 
 
Export har även enligt Abrahamsson & Borgström (1993, Förord), för många företag 
varit ett naturligt sätt att finna nya marknader. Det gäller såväl stora som små företag.  
Den svenska marknaden är en relativt liten hemmamarknad, vilket gjort att även 
svenska företag upptäckt att export skapar ökade möjligheter att uppnå stordriftsfördelar 
och expansion. Likaså kan exporten medverka till stabilare kapacitetsutnyttjande, 
jämnare sysselsättningsnivå samt mindre känslighet för konjunktursvängningar. Ett 
villkor för att export skall uppkomma är enligt Lundberg (1995, s 23-24) att ett företag 
upptäcker möjligheten till avsättning för sin produkt på en utlandsmarknad.  
  
Sverige hade efter andra världskriget, som Holmvall (1995, s 14-15) framhåller, en stor 
fördel som exportör, vilket varade ändå fram till slutet av 1960-talet. Vi hade varit 
skonade från krig och hade en stabil välutvecklad industri med teknologi och produkter 
som gick att sälja över hela världen.  
 
I och med att produktionen har effektiviserats i Sverige har det skapats möjligheter att 
expandera på världsmarknaden eftersom vi kan göra större tillverkningsserier. Genom 
bättre kommunikationer och snabbare transporter har avstånden minskat. Fler företag 
har etablerat sig på markanden och möjligheter till internationalisering har skapats. 
Detta ställer samtidigt större krav på ökade kunskaper för att klara av att konkurrera. 
(Ibid) 
 
Sveriges näringsliv har enligt Farhang & Stany (1993, s 1) oavbrutet blivit mer inter-
nationaliserat. De drivande krafterna under 1980-talet kommer troligen att ytterligare 
förstärkas genom exempelvis utvecklingen i Östeuropa och inom Europeiska Unionen 
(EU). Svenska företag har enligt Abrahamsson & Borgström (1993, förord) en relativt 
liten hemmamarknad.  Export har därför inneburit för såväl stora som små företag ett 
sätt att hitta nya marknader och expandera, bland annat för att kunna växa i både om-
sättning och storlek. Nya möjligheter skapas, handelshinder raseras, nya marknader 
öppnas men leder samtidigt också till ökad konkurrens. 
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Figur 1 Svenska varuexportens utveckling  Källa: SCB (2000) Statistisk Årsbok för Sverige 2001 
  
Tittar man på svenska exportens utveckling (figur 1) ser man att den utgör en betydande  
andel av BNP. Från åren 1982 till 1999 ökade den från 26,4 % till 35,5 % med undantag 
för en nedgång i världsekonomin under början av 1990-talet. 
 
Enligt Agmon & Drobnick (1994, s 12) har det i både ekonomisk och strategisk 
litteratur generellt antagits att stora företag har en konkurrensfördel över småföretag. 
Främst då genom större resurser, högre marknadsandelar och att företagen därmed får 
större förutsättningar att kunna hantera eventuella motgångar. Flera studier visar att den 
slutsatsen kan dras att förhållandet storlek och lönsamhet har ett positivt samband. 
Lundberg (1995, s 23-24) har när det gäller svenska förhållanden dragit slutsatsen, att 
exportinriktade företag skulle vara både större och mer etablerade än andra. Exportens 
andel av den totala försäljningen tenderar att öka med företagsstorlek. Att småföretagen 
kan ha svårt att få fotfäste på exportmarknaden är en allmän uppfattning.  
 
Det är angeläget anger Holmberg (1984, s 3) att små- och medelstora företag minskar 
sitt beroende av sin hemmamarknad, förbättrar sina kunskaper om exportmöjligheter 
och kunskaper om nya marknader. Han framhåller vidare att norrbottnisk industri är 
starkt exportinriktad. Industrin domineras av stora exportorienterade företag främst 
inom basindustrierna gruvor, stålindustri och skogsindustri som har sin huvudsakliga 
marknad utanför Sverige. Holmberg pekar på att tidigare studier uppvisar att ett 
norrbottniskt företag måste täcka in två tredjedelar av Sveriges yta för att kunna uppnå 
samma köpkraft som storstadsföretagen har inom bara några mils avstånd. Det är därför 
viktigt att även regionala små- och medelstora företag förbättrar sina kunskaper om 
möjligheter till export och på så sätt söker finna nya marknader för att utveckla länets 
näringsliv.  
 
För fortsatt utveckling i norra Sverige gör Farhang & Stany (1993 s 1-2) bedömningen 
att det är avgörande att näringslivets internationella konkurrenskraft kan utvecklas ytter-
ligare. För att göra detta möjligt krävs kunskapsuppbyggnad i regionen och en effektiv 
kunskapsspridning i frågor som rör näringslivets internationalisering. Det är av största 
vikt att näringslivets export fortsätter att utvecklas för att skapa en långsiktig positiv 
utveckling i Norra Sverige och här har mindre företag en stor betydelse. 
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1.2 EU: s påverkan på exportförutsättningar för Norrbottniska småföretag 
 
Vi har i vårt arbete valt att försöka ge en inblick i hur exporterande småföretag i 
Norrbottens län påverkats av Sveriges medlemskap i EU  den 1 januari1995, genom den 
inre marknaden och genom EU: s strukturfonder och vilka hot och möjligheter dessa 
kan innebära för dem.  
 
Grunden till EU uppstod, som Wallentin & Estevall (1999, s 118-119) skriver, på 1950-
talet. Bakomliggande orsak var förhållandet efter det andra världskriget och önskan om 
att skapa ett fredligt samarbete mellan länderna i Europa. En medborgare i ett EU-land 
kan fritt söka arbete i vilket annat medlemsland som helst och kapitalet kan röra sig fritt 
utan inskränkningar över gränserna. Europeiska unionen är en ekonomisk och politisk 
union som består av 15 länder. Tullarna är avvecklade för handeln inom EU och 
medlemsländerna har en gemensam tullpolitik gentemot länder utanför unionen. 
 
Den fria rörligheten garanteras genom att EU-länderna antagit en mängd gemensamma 
regler. Ett av delområdena inom den inre marknaden avser fri rörlighet för varor och 
tjänster, vilket innebär att dessa skall kunna cirkulera fritt på den inre marknaden. I av-
saknad av sådana gemensamma regler gäller att varor som godkänts i ett medlemsland 
också måste accepteras i de andra EU-länderna. Eftersom EU är en tullunion finns det 
inga tullar mellan medlemsländerna endast gemensam tulltaxa gentemot länder utanför 
unionen. (Regeringskansliet EU info 2001, nr11)  
 
Den hårdare konkurrens som införandet av den inre marknaden kan leda till, kan göra 
enligt Farhang & Stany (1993, s 1) att de mindre och medelstora företagen blir speciellt 
utsatta. Företagen kan förvänta sig en allt tuffare konkurrenssituation men samtidigt 
också nya affärsmöjligheter och avsättning i utlandet. Det gäller för företagen och fram-
förallt för företagen i Norrbottens län, som har en geografisk nackdel gentemot 
företagen i centrala Europa, att skapa förutsättningar för att få avsättning för sina 
produkter på denna nya stora marknad. För att främja exporten inom dessa typer av 
regioner inom EU har man skapat de så kallade strukturfonderna. 
 
EU: s regionalpolitik är numera ett centralt politikområde enligt Högberg, G. (2002). 
Regionalpolitiken hade inte denna roll i det tidigare EG. Efter 1986 fick dock regional-
politiken en allt högre europapolitisk status. Denna utvecklades bland annat genom 
beslut av medlemsländerna angående hantering av strukturfonderna, som finansierar 
projekt som syftar till att minska skillnaderna mellan olika regioners utvecklingsnivå. 
Strukturfonderna är regionalpolitiskt den betydelsefullaste och ekonomiskt sett tyngsta 
delen i det europeiska samarbetet. 
 
Regional- och sysselsättningspolitik är efter Sveriges medlemskap i EU inte enbart ett 
nationellt ansvar. Hela EU skall gemensamt verka för att öka samhörigheten både 
ekonomiskt och socialt. Dessutom skall unionen motverka ekonomiska skillnader i de 
olika regionerna. För att nå detta mål har EU avsatt en stor summa från sin budget i 
olika EU-projekt. Under åren 1995-1999 pågick EU-projekt Mål 2-6 och under dessa år 
satsades flera miljarder på Sverige. Den EU-strukturfond som för närvarande är aktuell 
är Mål 1 som omsluter åren 2000-2006, där Mål 1 Norra Norrland omfattas av 
Norrbottens och Västerbottens län.  
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Mål 1 är ett strukturfondsprogram inom EU som skall utveckla Norra Norrland så att 
näringslivets tillväxt blir jämförbar med tillväxten i andra framgångsrika regioner i 
landet och Europa. Programmet skall uppmuntra till lokala initiativ och stödja tillväxt-
befrämjande projekt i Norrbottens och Västerbottens län. (Programkomplement till SPD 
för Mål 1 i Norra Norrland) 
 
De frågor vi vill belysa med denna studie är: 
 
Hur kan Sveriges medlemskap i EU påverka exportförutsättningarna för småföretag i 
Norrbottens län? 
 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att: 
 

- sammanställa några, av andra gjorda, tidigare undersökningar och genomförda 
projekt för att identifiera om EU och EU-verktyg kan ha påverkat Norrbottniska 
småföretags exportförutsättningar 

 
- identifiera om Sveriges medlemskap i EU kan ha påverkat exportförutsättningarna 

för två redan etablerade mindre exportföretag i Norrbottens län  
 
- identifiera vilka fördelar alternativt nackdelar EU-medlemskapet kan innebära för 

Norrbottniska småföretags exportförutsättningar 
 

 

1.4 Definitioner 
 
EU  
Europeiska Unionen, består av de 15 medlemsländerna Italien, Belgien, Tyskland, 
Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Irland, Danmark, Storbritannien, Grekland, 
Spanien, Portugal, Sverige, Finland och Österrike. 
 
Små- och medelstora företag 
EU-definition är en enhetlig indelning som de använder i alla program som gäller före-
tagsutveckling. Mikroföretag är företag med högst 10 anställda. Småföretag är företag 
med 11-50 anställda och en omsättning under 7 miljoner euro. Medelstora företag är 
företag med 51-250 anställda och en omsättning under 40 miljoner euro. Dessutom 
krävs att företagen inte ingår i någon koncern.  
 
Expertintervju 
En eller flera experter inom ett visst område intervjuas. Används för att belysa ett svårt 
ämne, för att generera problem, när teori saknas eller förhållandet mellan teori och dess 
tillämpning är osäker. Kan ge kunskap mellan teori och empiri. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM  
 
Teorier är för oss mer eller mindre komplexa uppfattningar av sammanhang och 
förhållanden mellan företeelser man har utvecklat och som man önskar att pröva 
mot den konkreta samhällssituationen. (Holme & Solvang, 1991, s 51) 

 
Enligt Patel & Davidsson (1999, s 19) är teorier ett system av hypoteser, antaganden 
eller satser som beskriver en begränsande del av verkligheten. Teorier är något mer än 
bara hypoteser som prövats empiriskt. En teori skall utgöra en sammanhängande helhet 
som kan förklara en stor mängd av existerande data och information. 

2.1 Vikten av export  
 
Handelsteori anger Törnqvist (1996, s 151-154) är en tidig och väl utvecklad teori-
bildning för handel. Varför uppstår då handel mellan territorier? Detta är den fundamen-
tala frågan i den internationella handelsteorin. Ett av svaren på denna fråga, anger 
Törnqvist, är att individen arbetar för att kunna konsumera och för att öka den egna 
privata behovstillfredsställelsen, den egna inkomsten, vinsten och förmögenheten. 
Vidare skriver Törnqvist att företag som utvecklar en ny produkt, produktvariant eller 
en ny produktionsprocess kan testa nyheterna på hemmamarknaden för att sedan 
expandera sin produktion genom introduktion på utländska marknader. På så vis får de 
ett försprång i förhållande till potentiella konkurrenter. Törnqvist pekar också på att 
konkurrensförhållanden ständigt förändras genom nya produkter, nya tillverknings-
metoder och ny industriell organisation och till följd därav utrikeshandels mönster.  
I vårt arbete kommer vi endast att beakta den del av handel som avser export. 
 
En av anledningarna till att företag börjar exportera anger Abrahamsson & Borgström 
(1993, s 13) är att man vill utöka sin marknad när hemmamarknaden blivit för liten. På 
så vis kan företag öka sin omsättning och expandera. Höga forsknings- och utvecklings-
kostnader vid framtagande av nya produkter kan, om hemmamarknaden är för liten, 
föranleda export för att företag skall kunna täcka dessa kostnader. Genom export kan 
företag också lära känna sina konkurrenter och på så vis bli starkare på att möta dem på 
sin närmarknad. Även Holmvall (1995, s 13) menar att många företag söker sig ut på 
exportmarknaden då de utnyttjat sina möjligheter att växa på hemmamarknaden.  
Enligt Holmvall kan exporten bli ett sätt att expandera, uppnå en bättre lönsamhet och 
på så vis överleva. Handel över gränserna har inneburit ett bättre kassaflöde under de 
återkommande konjunkturväxlingarna.  
 
Holmvall (1995, S 13) vill dock peka på att man samtidigt bör beakta att export kräver 
mer kunskap och resurser än om företagen enbart säljer på hemmamarknaden. I ett 
exporterande företag ställs större krav på medarbetarna, på produktdokumentation och 
på den ekonomiska kontrollen. Sälja på export kräver därför planering och genomtänkt 
strategi. Det är inte bara de stora företagen som kan lyckas på exportmarknaden utan 
även små- och medelstora företagen kan nå framgångar om de uppfyller dessa krav. 
 
Företag som väljer att börja exportera måste inse att detta inte är något man lär sig över 
en natt och att kunskapen måste utvecklas. Som exportör måste man också vara upp-
märksam på att marknaden förändras ständigt och att det gäller att hålla sig uppdaterad 
om dessa ändrade förutsättningar. (Ibid)  
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Johnson & Schole (1999, s 116-123) tar, med hänvisning till M. E. Porter, upp fem fak-
torer som tillsammans påverkar konkurrensförhållanden och därmed förutsättningar för 
hur lönsam en bransch kan vara. Produktionsnivån påverkas av dessa krafter.  
 
 
          Potentiella etablerare 
 
  
 
  Leverantörer         Konkurrerande företag          Köpare  

               i branschen 
 
 
        

                   Substitut 
 
Figur 2 Porters fem-faktorsreferensram  
 
Fem-faktorsanalysen (figur 2) visar aktörerna och dess påverkan på varandra. De streck-
ade pilarna är rivaliteten i branschen. Hot från potentiella etablerare hänger samman 
med vilka etableringshinder som finns. Ju större etableringshinder desto mindre hot 
utgör nyetablerare. En etableringsbarriär kan vara att nyetableringar bland annat fordrar 
pengar och personal vilket kan ses som ett hinder. Finns inga inträdeshinder blir därmed 
också hotet större från konkurrenter och detta kan kraftigt påverka priset i negativ rikt-
ning.  Hot från substitut påverkar också pris och därmed intäkterna. Ju fler och ju när-
mare substitut desto större hot. Här kan emellertid relativ prisnivå, byteskostnad för 
kunden och kundernas bytesbenägenhet minska hotet. Graden av rivalitet inom 
branschen mellan konkurrerande företag påverkar både pris och kostnader. Även graden 
av rivalitet kan påverka pris och därmed intäkter negativt. Ju högre rivalitet desto 
hårdare tillvaro för företagen. Här kan marknadens tillväxttakt ha betydelse. Om till-
växten ökar finns det plats för ”alla” aktörer och därmed minskar rivaliteten. 
 
Svenska företag börjar exportera enligt Abrahamsson & Borgström (1993, s 17) därför 
att den svenska marknaden är en relativt liten marknad. Oftast väljer företagen att först 
börja med export innan de eventuellt etablerar sig utomlands, eftersom risken bedöms 
lägre vid export än vid etablering. Holmvall (1995, s 29) anger att om företag lyckats 
bra på sin hemmamarknad har de goda förutsättningar för export, men det finns även 
företag som endast säljer på export vilket tyder på att företag kan nå framgång enbart på 
en internationell marknad.  
 
I Norrbottens län är det av största vikt framhåller Holmberg (1984, s 5-9) att förändra 
existerande industristruktur och att satsa resurser på utveckling av exportindustrin. Med 
ständigt krympande närmarknad för företag i perifera regionen kan exporten bli en vik-
tig faktor för regioners utveckling och för att behålla spetskompetenser. På så vis skapas 
också förutsättningar för företagen att hävda sig i en internationell konkurrens. 
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2.2 EU: s påverkan på Norrbottniska småföretags exportförutsättningar 
 
Vi har valt att enbart titta på ”den inre marknaden” och strukturfonderna. Orsaken att 
vi delar upp detta i två delar är att den inre marknaden, som bland annat handlar om 
den fria rörligheten för varor, är något som är bestående. Strukturfonderna är något 
övergående och bygger på att man via EU-medel gör stödinsatser under en bestämd 
tidsperiod, vilka enligt nuvarande beslut skall upphöra efter år 2006. 
 
Ett av de grundläggande målen med bildandet av EU var att främja den ekonomiska ut-
vecklingen och trygga välståndet i Europa. Vid grundandet skapades en gemensam 
marknad, det vill säga ett område där de nationella marknaderna kunde fungera som en 
enda marknad utan några gränser.(riksdagen, blad03)  
 
Den gemensamma marknaden omfattar bland annat följande områden: 

• den inre marknaden (fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital) 
• en tullunion 
• en gemensam handelspolitik 
• en konkurrenspolitik 

2.2.1 Den Inre Marknaden 
Exportföretagen i Norrbotten har efter Sveriges medlemskap i EU en stor inre marknad 
som väntar på dem. Det gäller för dem att sätta upp mål och delmål som är uppnåeliga 
men som också kan förändras. Det gäller för företagen att försöka förstå hur marknaden 
ser ut i dag och kommer att se ut i morgon för att kunna nyttja resurserna på rätt sätt. 
Som exportör har företagen ett tufft och fascinerande arbete framför sig. Medlemskapet 
har inte bara inneburit att marknaden har ökat utan också att konkurrensen har hårdnat.  
 
Den ökade konkurrensen som ”den inre markanden” leder till antas enligt Wahlberg 
(1993, s 2) resultera i ökad effektivitet och lägre priser för konsumenterna. För före-
tagen leder det till ett Europa där konkurrensen hårdnar och traditionella marknads-
positioner ifrågasätts. Även konkurrensen på den gamla hemmamarknaden hårdnar 
eftersom det är lika lätt för företag från andra EU-länder att komma in på den svenska 
marknaden som för svenska företag att nå ut till övriga EU-ländernas marknad. 
Wahlberg pekar därför på att företagen måste försöka se möjligheterna på avlägsna 
marknader och ha förmågan att göra något av dessa möjligheter. Det kan vara av-
görande för enskilda företags överlevnad och då speciellt för företag som finns i mer 
perifera regioner som till exempel Norrbottens län. 
 
Efter det svenska medlemskapet i EU öppnades en ny stor marknad för svenska företag 
genom EU: s inre marknad och likaså för företagen i Norrbottens län. Förutsättningarna 
för exporten ökade markant då den inre marknaden blev den nya, utökade hemma-
marknaden. Företagen fick fler möjligheter när det gällde deras bedömning inför fram-
tiden med avseende på produkt/marknadsrelaterade frågor. Enligt Hörte (1999) har 
företagen fyra valmöjligheter, d v s marknadspenetration, marknadsutveckling, produkt-
utveckling eller diversifiering. 
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Figur 3 Den Inre Marknadens påverkan på Norrbottniska småföretags utveckling 
 
Vi har, genom att utgå från Ansoffs produkt/marknadsmatris, ( figur 3) försökt att skapa 
en schematisk bild över kopplingen mellan marknader, produkter och den inre 
marknaden. Den schematiska uppställningen har följande innebörd: 
 
Gamla Produkter på Gamla Marknader: Detta var utgångsläget för de norrbottniska 
företagen före det svenska medlemskapet i EU 1995. Företagen hade då som sin 
hemmamarknad den svenska marknaden och eventuell exportmarknad. Tullar och 
handelshinder fanns då kvar mot EU-länderna eftersom Sverige inte tillhörde EU. De 
produkter som företagen erbjöd marknaden måste då anpassas till den standard som 
EU:s medlemsländer satt upp. 
 
Gamla Produkter på Nya Marknader: I och med medlemskapet i EU fick de norr-
bottniska företagen en ny marknad, den inre marknaden. Det blev lättare för de norr-
bottniska företagen att nå ut till medlemsländerna inom EU eftersom varor, tjänster, 
personer och kapital skall kunna röra sig fritt över landsgränserna. Här skall vi dock ta i 
beaktning att det skapas samma möjligheter för andra länder att ta marknadsandelar på 
norrbottniska företags ”hemmamarknad”, vilket innebär att konkurrensen hårdnar på 
närmarknaden.  
 
Nya Produkter på Gamla Marknader: När konkurrensen hårdnar på företagets existeran-
de marknad finns möjligheten att produktutveckla och ge den befintliga marknaden en 
utökad produkt eller en ny produkt. Konkurrens på marknaden leder i de allra flesta fall 
till konkurrensutsatt prissättning. Företagen måste i de flesta fall ta ett steg i någon 
riktning, mot en ny marknad eller mot en ny produkt, för sin fortsatta existens.  
 
Nya Produkter på Nya Marknader: Den utvecklingen är ett mycket ”stort steg” att ta.  
Det kan leda till problem eftersom det alltid finns en risk med att, vid samma tillfälle, 
utveckla nya produkter för en ny marknad som man inte har någon erfarenhet av (Hörte, 
1999 s 35-36).  Även inom näringslivet upplevs detta som en utveckling som företagen 
bör undvika. Vid nyetableringar blir detta naturligtvis ett steg som är oundvikligt. 
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2.2.2 Strukturfonderna 
Med strukturfonderna har Norrbotten fått ett nytt verktyg för att möjliggöra utveckling-
en i länet. Det finns inom EU en rad strukturfonder som finansierar olika projekt som 
kan innebära nya affärsmöjligheter för Norrbottniska företag. EU: s strukturfonder är en 
viktig och ekonomiskt sett tung del av regionalpolitiken inom det europeiska sam-
arbetet. (Exportrådet, EU:s strukturfonder) 
 
Kritik har, enligt Högberg (2002) framförts från svensk sida angående hur struktur-
fonderna hanterades under programperioden 1995-1999, främst för tidsplanen. I och 
med att tiden var för kort för framtagande av program ansågs detta leda till dålig förank-
ring och näringslivet blev inte den partner i programarbetet som var avsikten. Arbets-
belastningen för länsstyrelserna sågs också som ett problem, tillika oklara ansvars-
förhållanden. Detta ledde till allt för knapp information till potentiella projektsökande 
och till pågående projekt. Högberg har dock noterat att strukturfonderna fungerade ut-
märkt som komplement till flera nationella regional- och arbetsmarknadspolitiska 
satsningar. 
 
Högberg anger att de fyra, fortfarande framskjutna, grundläggande principerna för 
strukturfonderna är:  
* koncentration – ett begränsat antal prioriterade mål 
* programmering – helhetssyn och långsiktighet 
* partnerskap –samarbete mellan europeiska, nationella, regionala och lokala 
   myndigheter 
* additionalitet – medlemsländernas medfinansiering till program och projekt inom 
   ramarna för strukturfonderna 
 
Varje år används en stor del av EU: s budget till regionalpolitiska åtgärder. Avsikten är 
att motverka de stora regionala skillnaderna mellan medlemsländerna och för att öka 
den ekonomiska och sociala samhörigheten. Det är EU: s strukturfonder som fördelar 
dessa pengar. EU satte upp sex olika mål som man skulle försöka uppnå med fonderna, 
vilka bland annat kunde sökas av småföretag i Norrbotten under perioden1995 - 1999. 
Det fanns mål som var direkt inriktade på Norrbottens län: 

• Mål 2 syftade till att stödja regioner med industrier på tillbakagång. Huvud-
sakliga syftet var att förbättra konkurrenskraften i Norra Norrlandskusten för att 
skapa nya arbetstillfällen och säkra de redan befintliga. I Norrbotten var det 
Luleå samt delar av Piteå och Bodens kommuner som berördes av dessa 
strukturfonder. Här gavs en möjlighet att exempelvis produktutveckla, ta fram 
nya produkter eller utöka befintliga produkter. Samtidigt kunde företagen höja 
kompetensen och skaffa spetskompetens för sina anställda som i sin tur leder till 
att utveckla företagets exportförutsättningar med avsikt på ökad konkurrenskraft. 

 
• Mål 4-växtkraft syftade till att stärka företagens konkurrenskraft, tillväxt och 

sysselsättning i första hand genom kompetensutveckling av de anställda. 
Avsikten var att trygga arbeten och öka arbetstagarnas kompetens genom att 
främja kompetensen av anställda i samband med strukturomvandling och för-
ändring inom produktionen i industrin samt stimulera företag, anställda och 
externa resurser genom bildande och deltagande i närverk. Även vård- och 
omsorgsanställda inom små- och medelstora verksamheter i kommuner och 
landsting omfattades. 
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• Mål 5a syftade till att omstrukturera jord- och skogsbruk samt fiske för att bli 

mer rationella samtidigt som miljö och naturvärden bevaras. Stödet kunde ges 
till företagare under 35 år vid starten av jordbruks-, trädgårds eller renskötsel-
verksamhet samt företag som skulle utveckla konkurrenskraftiga förädlings-
företag inom jord- och skogsbruk. 

 
• Mål 6 syftade till att ge stöd till glest befolkade regioner, med högst 8 inne- 

vånare per km2, för att skapa nya arbetstillfällen så att befolkningen skulle kunna 
fortsätta att bo i regionen. Hela Norrbottens inland omfattades utom Luleå 
kommun samt delar av Bodens och Piteås kommuner. För att nå målet med 
denna strukturfond skapades fem så kallade ”insatsområden”: Företags-
utveckling, Kompetensutveckling, Jordbruk-/Fiske-/Naturresurser, Lokal ut-
veckling och Samisk utveckling. 

 
Mål 2-6 avsåg perioden 1995-1999. Nuvarande program Mål 1 Norra Norrland avser 
åren 2000-2006, enligt nuvarande beslut. 
 

2.3 Mål 1 Norra Norrland program 2000-2006 
 
Det övergripande målet för programmet är att Norra Norrland skall ha ett närings-
liv med minst samma tillväxt som andra framgångsrika regioner i landet och 
Europa och att sysselsättning nås inom ramen för en hållbar utveckling och ett jäm-
ställt samhälle. (Program komplement till SPD för Mål 1 Norra Norrland s 4) 

 
Mål 1 Norra Norrland är den strukturfond som är aktuell i dagsläget och omfattar Norr-
bottens och Västerbottens län. Den avser regioner som inte har samma utveckling som 
övriga EU-regioner, d v s regioner där den genomsnittliga BNP per invånare understiger 
75 % av genomsnittet i EU. Målet är att utveckla Norra Norrlands näringslivstillväxt så 
att den blir jämförbar med tillväxten i andra framgångsrika regioner i landet och i 
Europa. Mål 1 är den stödform som har klart störst resurser och inriktas på de fattigaste 
regionerna inom unionen. Finansiering sker med 3,3 miljarder kronor i EU-medel för 
regionen. Övrig finansiering skall ske med svenska offentliga och privata medel. Totalt 
handlar det om drygt 8 miljarder kronor under en sexårs period som skall investeras i ut-
vecklingen av Norra Norrlands företag.(folder Mål 1 Norra Norrland) 
 
Finansiering av Mål 1 programmet kan sökas av företag, organisationer, föreningar, 
kommuner och offentliga organ. För att projekten skall få EU-stöd skall ett eller flera 
generella krav vara uppfyllda. Ju fler av dessa kriterier som är uppfyllda desto större är 
möjligheten att få EU-stöd. (folder Mål 1 Norra Norrland) 
 
Utveckling av nya och befintliga företag skall stimuleras bland annat genom informa-
tion, samverkan mellan företag, nätverksbyggande, insatser för nyetableringar samt 
internationellt erfarenhetsutbyte. Företag och eventuella nya företag skall få hjälp med 
att finna nya marknader, utveckla produkter och processer, främst genom ökad använd-
ning av informationsteknik, ökad kompetens och ökad användning av miljövänlig 
teknik. (Program komplement till SPD för Mål 1 Norra Norrland, s 29) 
 
Genom samverkan mellan företag och kompetenscentra samt förbättring av infrastruktur 
(IT) och kompetensbas skall företagens konkurrenskraft stärkas. Företagen skall ges 
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bättre tillgång till forskningsresultat, akademiker och forskare samt möjlighet att delta i 
och att utveckla mentorsprogram. Samverkan mellan företag, produktutveckling samt 
stöd till företagstjänster speciellt till företagsledning, marknadsstudier och marknads-
undersökningar skall stimuleras. Uppfinnings- och innovationsverksamheten skall också 
stimuleras, tillika kooperativa företag inom den sociala ekonomin.(Ibid) 
 
Mål 1 – programmet omfattar sju insatsområden som i sin tur består av ett antal åtgärder 
eller underområden. Ett EU-finansierat projekt kan bland annat bedrivas inom ett av 
dessa områden. 

• Näringslivsutveckling 
• Kompetensutveckling och sysselsättning 
• Landsbygdsutveckling 
• Tekniskt stöd  

 
Förvaltningsmyndighet för Mål 1- regionen är Länsstyrelsen i Norrbottens län. I respek-
tive län finns en särskild strukturfondsdelegation vars chef är landshövdingen i länet. 
Under projektets gång skall projektägaren informera om aktiviteten och när projektet är 
avslutat skall resultatet spridas så att andra kan dra nytta av erfarenheterna. (folder Mål 
1 Norra Norrland) 
 
Handläggningstiden kan variera mycket och är beroende av kvalitén på ansökningen 
och om alla bilagor finns bifogade. Generellt gäller att handläggarna skall ha lämnat 
ifrån sig ansökan cirka en månad innan strukturfondsdelegationen har sammanträde. 

2.4 Sammanfattning av Den inre marknaden och Strukturfonderna 
 

Den Inre 
marknaden 

Större marknad 
Handelshinder raseras 
Stordriftsfördelar 
Behålla anställda/nyanställa 
Snabbare transporter 

Geografiska läget 
Utländska konkurrenter 
Marknadsposition hemma hotas 
Brist i kunskap om EU-marknad 
Substitut 

Struktur-
fonderna 

Produktutveckling 
Ökad exportkunskap 
Kunskap om nya marknader 
Affärskontakter 
Samarbetspartners 
Marknadsundersökningshjälp 

Inte bara Sverige som kan söka 
Ökad kunskap hos konkurrenter 
Bidragsberoende  
Byråkrati 
 

E
U

 

 Möjligheter Hot 

Figur 4  Den Inre marknaden och Strukturfondernas möjligheter och hot för små 
              exportföretag i Norrbottens län 
 
Små exportföretag i en avlägsen glest befolkad region kan påverkas både positivt och 
negativt av EU: s inre marknad och EU: s strukturfonder. Detta kan innebära både 
möjligheter och hot vilket kan åskådliggöras genom ovanstående figur (figur 4) och 
efterföljande text. 
 
Den inre marknaden: De möjligheter och hot som den inre markanden kan ha medfört 
för Norrbottens län kan sammanfattas enligt följande. Möjligheterna kan bestå i att små-
företagen i länet får en större marknad som de lättare kan nå eftersom handelshinder 
avskaffats, och därmed tullar. I och med det ökade kundunderlaget kan produktionen 
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ökas och stordriftsfördelar skapas. Den ökade produktionen leder i sin tur till att före-
tagen får större möjligheter att behålla sina anställda och i vissa fall även nyanställa. 
Det har blivit avsevärt snabbare transporter av såväl produkter som personer. De hot 
som kan uppstå är att Norrbottens geografiska läge i förhållande till centrala Europa kan 
ses som en nackdel. Samtidigt som företagen får en större marknad ökar antalet 
utländska konkurrenter vilket kan leda till att marknadspositionen hemma hotas men 
också positionen på nationella marknaden. Den utökade marknaden kräver dessutom 
större kunskap vid markandsföring och försäljning till de olika EU-länderna varför brist 
i kunskap om EU-marknad kan skapa problem. Konkurrensen från substitut kan även 
öka. 
 
Strukturfonderna: De möjligheter och hot som strukturfonderna kan ha medfört för 
Norrbottens län kan sammanfattas enligt följande. Norrbottens län har möjligheter att få 
EU-medel specifikt för regionen för att skapa likvärdiga förutsättningar för småföretag i 
Norrbotten som för övriga medlemsländer. Möjligheter kan skapas genom att dessa 
medel är avsedda för att främja produktutveckling, ge ökad exportkunskap och kunskap 
om nya marknader, skapa affärskontakter och eventuella samarbetspartners inom EU-
området samt bidra med marknadsundersökningshjälp.  Hot kan uppstå i samband med 
strukturfonder eftersom det inte bara är Sverige som kan söka dessa medel och därmed 
inte bara regionen Norrbotten som får utvecklingsmöjligheter. Det skapas även ökad 
kunskap hos konkurrenterna med hjälp av medel från strukturfonderna och detta i sin 
tur kan utgöra ett hot. Utan dessa medel hade de inte överlevt på marknaden. Risken 
finns också att företag kan bli bidragsberoende. Den byråkrati som ansökning och redo-
visning av EU-projekt kan medföra, kan leda till att företag avstår strukturfondspengar 
och därmed de möjligheter som var avsedda med dessa medel. 
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3. METOD 
 
Vi valde att undersöka hur små och medelstora exporterande företag i Norrbottens län 
kan ha påverkats av Sveriges medlemskap i EU. Hur de uppfattat att den inre mark-
naden och olika EU-strukturfondsmedel kan ha påverkat exportförutsättningarna för 
företagen. En fallstudie genomfördes på två företag i Norrbottens kustregion. Dessutom 
sammanställdes information vi fick ta del av från några tidigare gjorda undersökningar 
av EU-projekt, vilka redovisas under kapitel 4. 
 
För att identifiera hur småföretag i Norrbottens län har påverkats av medlemskapet i EU 
valde vi att intervjua några nyckelpersoner på två exporterande småföretag. Vi utgick 
från en tidigare studie som gjorts 1993, där Index Braille AB och Polaris Optic AB var 
två av de företag som deltagit i forskningsprojektet. Kontakter togs med företagen i 
mening att få en intervju för att göra en uppföljning av detta arbete, vilket så också 
skedde. Även denna gång intervjuades företagens verkställande direktörer Björn 
Löfstedt och Staffan Preutz, som också vid det tidigare arbetet var de som intervjuats. 
Avsikten var att identifiera hur Löfstedt och Preutz har uppfattat den inre marknaden 
och dess påverkan på företaget. Samtidigt ville vi se hur de olika EU-målpengar som 
företagen har möjlighet att söka kan ha påverkat företagen.  
 
För att kunna skapa en bredare bild över hur småföretagens exportförutsättningar 
förändrats efter medlemskapet valde vi att studera fyra genomförda EU-projekt. Vi 
mottog slutenkäter från dessa projekt, som genomförts av projektledarna. Dessa 
sammanställdes och tolkades för vår rapport. I samband med insamlandet av denna 
information hade vi även en kort expertintervju med projektledarna där de fick berätta 
hur de upplevde att dessa projekt fungerat. Intervjuerna utfördes via en telefonintervju 
och en personlig intervju. 
 

3.1 Forskningsansats 
 
Med forskningsansats avser Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999, s 218-222) ett veten-
skapligt angreppssätt, deduktivt och induktivt och ett metodiskt angreppssätt, kvantita-
tivt och kvalitativt. 

3.1.1 Deduktiv ansats  
Vi såg på olika hypoteser och teorier och skapade utifrån detta en sammanfattande 
modell. Därefter gjordes en sammanställning av tidigare gjorda studier i samband med 
genomförande av fyra EU-projekt. Detta material var enkäter som företagen svarat på 
före och efter projekten samt de slutrapporter som projektledarna sammanställt. Även 
här skapades en sammanställande modell. En empirisk fallstudie genomfördes på två 
redan etablerade exportföretag. Där intervjuades en person med ledande befattning på 
respektive företag. Vi skapade en ny modell utifrån den empiriska studien och genom 
att jämföra de tre modellerna drog vi våra slutsatser om hur väl teorier, verklighet och 
empiri stämmer överens. Detta mynnade ut i en avslutande fjärde modell där vi samlade 
allt som framkommit i de tre tidigare modellerna.  Vi anser att det deduktiva angrepps-
sättet var lämplig i vårt arbete då vi utgick från teorin och jämförde den med empirin, i 
enlighet med Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999, s 198) 
  
 



Norrbottniska exportföretags påverkan av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen 

 

14
 
 

 

 

3.1.2 Kvalitativ/Kvantitativ ansats  
Vi har i huvudsak använt oss av ett kvalitativt angreppssätt eftersom vår empiri bestod 
av intervjuer och är något som inte är mätbart. Till en viss del har vi även använt ett 
kvantitativt angreppssätt eftersom vi redovisat mätbara resultat genom vår samman-
ställning av tidigare genomförda undersökningar. 
 
Med vår undersökning strävade vi efter att få en djupare inblick i hur företagen upplever 
att exportförutsättningarna har förändrats för exporterande småföretag i Norrbottens län 
efter Sveriges medlemskap i EU. Vi sökte att få förståelse och en helhetssyn för hur 
dessa företags exportförutsättningar påverkats. Avsikten var att identifiera hur de två 
exportföretagen i fallstudien upplevt att de påverkats av svenska EU-medlemskapet. 
Vårt mål var att studera konkreta fenomen eller upplevelser i faktiska situationer som 
var kopplade till bestämda personer i företagen vars personliga förhållanden är av bety-
delse för hur de upplever och handlar i situationen. Informationen samlades in via 
samtal under mer vardagliga former som anpassats till företagets situation. Detta gav 
närhet till källan vi hämtade informationen ifrån, mer flexibilitet och oss som författare 
möjlighet att ändra upplägget under informations- och undersökningsfasen.  Vi utgick 
från ett kvalitativt angreppssätt. En kvalitativ undersökning är enlighet Patel & Tebelius 
(1987, s 123) av deskriptiv (beskrivande) eller explorativ (utforskande) karaktär. Vi val-
de att utgå från den explorativa ansatsen, därför att vi ville hitta en helhetsbild samt 
identifiera vilka hot och möjligheter som EU-medlemskapet kan innebära. 
 
Vid vår sammanställning av de av andra redan gjorda enkäter som hade genomförts före 
och efter de olika EU-projekten som vi studerat användes den kvantitativa metoden. 
Kännetecknande för denna metod är avståndet till informationskällan. I den tidigare 
gjorda studien hade projektledarna, som genomfört undersökningen, i förväg bestämda 
frågor som skulle ställas till den intervjuade utan hänsyn till om denne tyckte att fråge-
ställningen var relevant. Undersökningen var färdigstrukturerad redan i teori- och 
problemformuleringsfasen. Detta underlättade själva bearbetningen av informationen.  
Bearbetningen blir mycket enklare än vid en kvalitativ ansats och kan kopplas till 
Holme & Solvang (1986, s13) som uppger att den kvantitativa ansatsen är mer forma-
liserad, strukturerad, och i större utsträckning präglad av kontroll från forskarens sida 
samt definierar vilka förhållande som är av särskilt intresse utifrån den frågeställning 
man valt och avgör vilka svar som är tänkbara.  

3.2 Vår undersökningsansats 
 
För att kunna göra en djupare undersökning av de två företag vi valt genomfördes en 
fallstudie på Index Braille AB i Gammelstad och Polaris Optic AB i Sävast. Vi utgick 
ifrån studien gjord 1993, där författarna tittade på fyra ”Norrbottniska Export-
förebilder”, varav två av företagen i den studien var de ovan nämnda. Avsikten var att 
se hur de två företagen uppfattat att det Svenska EU-medlemskapet påverkat deras 
export inom EU. Vi utgick från ett helhetsperspektiv och försökte ge en så heltäckande 
information som möjligt. Ett större antal variabler undersöktes i detalj på dessa två före-
tag. Vår avsikt var inte att generalisera utan undersöka ett fåtal fall ur många aspekter. 
Fallstudier är enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999, s 103-105) ett sätt att 
undersöka ett fåtal objekt i flera avseenden samt har tillmätts ett värde för att ta fram en 
hypotes eller illustrera vikten vid empiriska mätningar av olika fenomen. 
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3.3 Sammanställning av tidigare gjorda studier  
 
Den tidigare gjorda survey användes för att nå ut till flera undersökningsenheter och för 
att undersöka ett fåtal variabler. Information samlades in från en specifik population 
genom en enkät. Utifrån den survey som vi tagit del av genomfördes en skrivbords-
undersökning. Det innebär att vi utifrån den gjorde en beskrivande orsaksstudie.   

3.4 Vår datainsamlingsmetod 
 
Vi började med litteraturstudier för att få information och kunskap inom ämnesområdet, 
avseende handel, export, EU-medlemskapet och EU: s inre marknad. Största delen av 
litteraturen hittade vi genom sökning på Luleå universitetsbiblioteks hemsida. Till viss 
del användes tidigare uppsatser fokuserade på handel inom EU eftersom dessa uppsats-
ers referenslista kunde hjälpa oss med tips om ytterligare litteratur inom ämnet. Vid 
sökning på Bodens kommunbibliotek fann vi en bok med titeln Norrbottniska Export-
förebilder. Vi använde oss även av Internet där vi hittade fakta och information. Sökord 
har varit EG, EU och EU-medlemskap. Vi läste igenom EU: s informationsblad utgivna 
av Sveriges Riksdag. På så vis fick vi information om EU:s bildande, den gemensamma 
marknaden, Sveriges medlemskap i EU, EU:s utvidgning och den ekonomiska monetära 
unionen.  
 
Som ett led i vårt fortsatta arbete var vi i kontakt med Bodens näringslivsförvaltning. 
Där rekommenderade de oss att kontakta Norrbottens Handelskammare samt Åsa 
Fredriksson, Paragon Affärsutveckling AB. Telefonkontakten med Norrbottens 
Handelskammare resulterade i ett personligt besök hos Rolf Höglund den 9 april 2002. 
Där fick vi information om de olika EU-projekt som Norrbottens Handelskammare 
genomfört, och håller på att genomföra, med olika företag inom regionen Norra 
Norrland. Han rekommenderade oss att även ta kontakt med Ove Hedkvist, Apira AB. 
Fredriksson och Hedkvist har fungerat som projektledare för vissa av de EU-projekt 
som ägt rum, med bland annat Norrbottens Handelskammare och Luleå kommun som 
projektägare. Kontakten med Fredriksson och Hedkvist ledde till att vi fick förgrunds- 
och slutrapportsmaterial över de EU projekt som de genomfört. Det materialet samman-
ställdes i en skrivbordsundersökning 
 
Kontakt togs med företaget Index Braille AB och företagets VD Björn Löfstedt, vilken 
även vid den tidigare studien 1993 var den som författarna varit i kontakt med. Vi infor-
merade honom om vårt arbete samt bokade tid för en intervju den 24 april 2002. 
Företaget Polaris Optic AB och dess VD Staffan Preutz kontaktades också av samma 
anledning och en intervju bokades den 17 maj 2002. Avsikten med dessa besök var att 
utifrån det tidigare arbetet göra en uppföljning hur respektive företag arbetar idag mot 
exportmarknaden. Intentionen var att kunna göra en jämförelse av hur företagen upp-
lever att handeln med EU-länderna eventuellt förändrats i och med Sveriges medlem-
skap i EU. 

3.4.1 Validitet/Tillförlitlighet 
Vi höjde validiteten genom att använda olika källor, motivera olika svar, intervjuade väl 
insatta personer på företagen och lät respondenten granska materialet. Tillförlitligheten 
höjdes genom att diktafon användes under intervjuer, diskussionsunderlaget redovisades 
och noggranna anteckningar fördes på insamlad data.  
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3.5 Tillvägagångssätt vid analys 
 
Målet med vårt arbete var att kunna göra en jämförelse mellan teori, enkäterna som 
genomförts efter EU-projekten och vår empiri för att identifiera vilka fördelar och nack-
delar det svenska EU-medlemskapet kan ha medfört för småföretagen i Norrbotten. 
Utifrån teori, tidigare gjorda studier och vår empiri skapade vi tre modeller över vilka 
möjligheter och hot som EU: s inre marknad och strukturfonderna kan innebära för före-
tagens exportförutsättningar. Genom en jämförelse av de tre modellerna drog vi slut-
satser om hur väl teori och empiri överensstämde. Därefter skapade vi en fjärde 
sammanfattande modell utifrån de slutsatser vi kunnat dra. 
 
Det kan illustreras schematiskt enligt följande: 
 
 
 
 
 
 

 

3.6 Metodproblem 
 
När vi inledde vårt arbete med att söka litteratur om EU-medlemskapets påverkan på det 
norrbottniska näringslivet och då framförallt på småföretagen uppstod det ganska snart 
problem. Den litteratur som fanns var skriven utifrån Sveriges påverkan och i de allra 
flesta fall med utgångspunkt från stora företag. Därför fick vi i vårt arbete utföra flera 
mer djupgående intervjuer med personer som arbetet med dessa frågor sedan det 
Svenska EU-medlemskapet. Vi har bland annat genomfört expertintervjuer med Rolf 
Höglund på Norrbottens Handelskammare. Åsa Fredriksson på Parogon Affärs-
utveckling AB, samt Ove Hedqvist på Apira AB. De båda senare har fungerat som 
projektledare för genomförda EU-projekt. Dessa intervjuer och den litteratur vi kunde 
hitta i ämnet har legat till grund för vårt arbete. 
 
Vår ambition var att försöka få fram statistik över antal exporterande företag i 
Norrbotten och exportutvecklingen för dessa företag före och efter Sveriges medlem-
skap i EU. Någon sådan statistik finns inte tillgänglig. När vi kontaktade Statistiska 
centralbyrån fick vi information om att de inte längre för sådan regional statistik. I och 
med Sveriges medlemskap i EU försvann tulldeklarationer som tidigare kunde användas 
för sammanställning av den typen av information. Enda möjligheten att få fram denna 
statistik i dag är genom enkäter till exporterande företag. Tillförlitligheten går alltså inte 
att garantera eftersom en sådan undersökning fordrar att alla företag svarar på enkäten. 
Dessutom skulle det bli för kostsamt.  
 
Vi kontaktade även Länsstyrelsen, Företagarorganisationen, Norrbottens Handels-
kammare och Exportrådet men inte heller där fanns denna statistik att tillgå. 
 
 

Teori Projekt Empiri 

Sammanfattande 
modell 
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4. SAMMANFATTNING AV SEKUNDÄRDATA 
 
Vi har sammanställt fyra EU-projekt varav två av dessa, Komväx och Protil, hade Luleå 
kommun som projektägare. De övriga projekten, som båda var internationaliserings-
projekt, hade Norrbottens Handelskammare som projektägare. Vi kommer därför att 
redovisa Komväx- och Protilprojekten under samma rubrik och Internationaliserings-
projekten under ytterligare en egen rubrik. 
 
I och med Sveriges medlemskap i EU finns det möjlighet att få bidrag till olika EU-
projekt. Flera projekt har genomförts och genomförs riktade till små- och medelstora 
företag i avsikt att skapa exportförutsättningar för företag i regionen. (Intervju Höglund, 
R. 2002, NH)     
 
Vi har fått ta del av nedanstående rapporter via ansvariga projektledare av fyra tidigare 
genomförda EU-projekt. Dessa har sammanställts för att analyseras i vårt arbete. 
 
Projekt namn Projekt ägare Projektledare Tid 
Komväx Luleå Kommun Hedkvist 97/98 
Protil Luleå Kommun Hedkvist 99/00 
Internationalisering 2000 NorrbottensHandelskammare Fredriksson 99/00 
Internationalisering i Norr 2000 NorrbottensHandelskammare Fredriksson 00/01 
 

4.1 Kompetens- och produktutvecklingsprojekt 
 
Komväx-projektet (1997/1998) 
Näringslivskontoret i Luleå kommun har som projektägare genomfört ett projekt 
Kompetensutveckling i Tillväxtföretag i Luleå, och som till en viss del finansierats med 
EU-medel (EU Mål 2) avsatta till norra Norrlandskusten. Projektet genomfördes i två 
omgångar och omfattade totalt 20 företag, pågick vardera ett år och inleddes med enkät-
undersökningar inför uppstarten. Finansieringen skedde genom 20 % egen insats, reste-
rande via EU-medel och övriga finansiärer. Syftet med projekten var att ge företag små-
företagsledarutbildning, företagsspecifikt utbildningspaket utifrån det egna företagets 
behov samt erbjuda dessa företag hjälp med finansiering och genomförande av utbild-
ningarna. De båda projekten avslutades med studieresa till Uleåborg respektive London 
och Wales. Slutrapporten av projekten genomfördes utifrån öppna frågor till dem som 
deltagit i projekten. Vi har gjort en sammanställning av de frågor och svar som fram-
kommit i uppföljningen efter projektens slutförande. 
 
Projektet hade som mål att stärka företagsledarna i sin roll i respektive företag och där-
för var en av de frågor som användes vid uppföljningen hur de upplevde att projektet 
lyckats med detta. Här framhöll de deltagande företagsledarna att kontakter med andra 
företag och deras ledare har visat att flera upplever likvärdiga problem och att de 
därmed kan dela med sig av sina erfarenheter till varandra. Företagen har fått kunskap 
om företagsledning inom olika branscher genom föreläsare och de andra deltagarna. Det 
har skapats ett nätverk mellan företagen. Effekten av detta har blivit att de kan dela med 
sig av erfarenheter, exempelvis var de kan inhandla specifika produkter eller var de kan 
hitta olika kompetenser inom landet. Vissa deltagare upplever att de förvärvat en 
personlig utveckling som gör dem till bättre ledare. Flera av företagsledarna har fått en 
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bättre förståelse för organisationsfrågor, bland annat rörande formella och informella 
ledare i företaget. De har även skapat värdefulla kontakter i de lokala nätverk som 
bildats som de kan använda som bollplank. Projektet har också gett information om hur 
de kan förbättra sitt ledarskap och förbättra organisationen inom företaget. 
 
Syftet med projektet var även att stärka företagen inför framtiden. Företagen har haft 
möjlighet att kompetensutveckla hela personalen exempelvis inom juridik, miljö, 
kvalitet och personalutveckling. Specifik datautbildning har fåtts inom områden som 
kalkylering, Internet/Intranet, Internethandel och datateknik. Även viss spetskompetens 
har förvärvats inom verkstadsteknik i CAD, elektronikkonstruktion samt ökad social 
kompetens i säljutbildningen. Projektet har gett företagen möjlighet att tidigarelägga 
kompetensutbildning av personal som bidragit till att öka konkurrenskraften. Företagen 
upplever att kompetensutvecklingen lett till en breddning av verksamheten. 
 
De positiva aspekterna kring projektet enligt deltagarna består av att gruppen fungerade 
bra socialt. Projektet i sin helhet har varit utvecklande, stimulerande och inspirerande. 
Bra föreläsningar överlag samt även företagens möjlighet att ta med medarbetare i vissa 
moment under utbildningen är positivt. Några negativa aspekter har angetts, bland annat 
att det varit för många sammankomster, några avsnitt med lägre nivå, vissa mindre bra 
föredrag samt Arbetsförmedlingens något komplicerade redovisning av utbildnings-
timmar. 
 
 
Protil-projektet (1999/2000) 
Näringslivskontoret i Luleå kommun har som projektägare genomfört ett projekt 
Produktutveckling i Tillväxtföretag i Luleå och som till en viss del finansierats med EU-
medel (EU Mål2) avsatta till norra Norrlandskusten. Projektet omfattade 8 företag och 
inleddes med enkätundersökningar inför uppstarten.  Finansieringen skedde genom  
20 % egen insats och resterande via EU-medel och övriga finansiärer. Syftet med 
projekten var att erbjuda tillväxtföretag ett stimulanspaket för att starta ett utveck-
lingsprojekt samt samverkansprogram mellan företagen. Löpande under projekttiden 
gjordes studiebesök på respektive deltagares företag.  
 
Syftet med projektet var också att stärka företagen inför framtiden genom att stimulera 
till satsning på produktutveckling av något ¨sidospår¨ som angränsar till företagets 
nuvarande affärsidé. Företagen i projektet upplevde att de förbättrat eller skapat nya 
produkter och stärkt samt breddat marknaden genom ett bredare produktutbud. När det 
gällde att stärka sina produkter anser företagen att de förbättrat sin förmåga att utveckla 
nya produkter, ta fram prototyp, skapa helt nya produkter samt förbättrat marknads-
föringen.  
 
Ett av företagen kunde se en mycket stor förändring tack vare projektet. Detta företag 
hade förändrat produktionsinriktningen från att vara beroende av basindustrin till 70 %, 
med den fallande omsättning som där råder, till att ha inriktat sig på förädling av rå-
varan där de kan se en tillväxt och ökad omsättning. Ett flertal andra företag har haft 
möjlighet att utveckla en ny modell av sin tidigare produkt. De positiva aspekterna i 
projektet enligt deltagarna består av bra erfarenhetsutbyte mellan företagen. Företagen 
upplevde det givande med externa föreläsare. Gruppens sammansättning med företag 
från olika branscher skapade kontakter och gav inblick i andra branscher. Enstaka nega-
tiva aspekter framlades, exempelvis svårt att kunna delta på alla seminarier och att inte 
alltid kunna få feedback. 
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4.1.1 Projektledarens ytterligare kommentarer 
Komväx-projektet har som helhet varit mycket lyckat, med undantag för några kritiska 
synpunkter på enstaka inslag i företagsledarprogrammet. De företagsspecifika insatserna 
med kompetensutveckling av anställda inom företaget ses som mycket positiva. Det 
lyckade resultatet av projektet skall ses som ett resultat av att deltagarna har haft ett 
markant inflytande på de olika inslagen. En av de planerade sidoeffekterna i projektet 
var att skapa ett nätverk med bestående kontakter efter det avslutade projektet. Detta 
mål har uppnåtts och det finns en stark vilja inom framförallt den första omgången av 
företag i projektet att vilja fortsätta att träffas. 
 
De gemensamma studieresorna till Uleåborg och London/Wales rönte stor uppskattning 
bland deltagarna. Under de bägge resorna har det bildats värdefulla nätverk som ökat 
exportförutsättningarna för de deltagande företagen. Studieresan till Uleåborg hade ock-
så som syfte att jämföra utvecklingen i Uleåborg med den i Luleå. Dessa två orter har 
mycket gemensamt såsom det geografiska läget, basindustrin, universitetet och folk-
mängden. Det kunde under denna studieresa konstateras att Uleåborg kommit betydligt 
längre än Sverige när det gällde utvecklingen mot den nya större marknad som EU: s 
inre marknad inneburit. De Norrbottniska företagen hade mycket att lära av näringslivet 
i Uleåborg.  
 
Som ett resultat av de två Komväx-projekten märks bland annat den ökade kunskapen 
inom marknadsföring, försäljning och exportkunskaper som tillförts deltagarna. Före-
tagens strategiska kompetens för framtiden med ledarskap och affärsutveckling är två 
andra faktorer som ökat framtidstron. Efter en 18 månaders period från projektets början 
så har företagen ökat sin effektivitet och lönsamhet mer än sin personalstyrka. Omsätt-
ningen per anställd har i genomsnitt för företagen i projekten ökat från 1,06 till 1,21 
miljoner kronor 
 
Även Protil-projektet har som helhet varit mycket lyckat. De deltagande företagen har 
övervägande positiva kommentarer, endast enstaka inslag i seminarieprogrammet har 
fått någon form av negativ kritik. En av de planerade sidoeffekterna i projektet var att 
skapa ett nätverk med bestående kontakter efter projektet. Bland företagen har det ut-
tryckts önskemål om fortsatta träffar efter projektets slut. Affärer mellan deltagande 
företag har inletts och fortsätter efter projektets slut.  
 
Målet med projektet var att öka produktutvecklingskompetensen, öka erfarenhetsutbytet 
gällande underleverantörer och köpta tjänster samt skapa 16 nya arbetstillfällen i de åtta 
företagen. Ökningen av antalet anställda hos dessa företag har till december 2000 varit 
15,5 personer. Målsättningen nåddes alltså ett år tidigare. Ser man på relationstalen 
mellan projektstarten 1999 och december 2000, så har företagen både ökat sin effekti-
vitet, lönsamhet och personalstyrka. Omsättningen per anställd har ökat från 0,92 till 
1,19 miljoner kronor från projektets start, jämfört med 18 månader senare.  

4.2 Internationaliseringsprojekt  
 
Norrbottens Handelskammare har som projektägare bland annat genomfört två Inter-
nationaliseringsprojekt i regionen Norra Norrland och som till viss del finansierats med 
EU-strukturfonder avsatta till regionen. Dessa projekt omfattade totalt 42 företag, 
pågick vardera ett år och inleddes med enkätundersökningar inför uppstarten. Projekten 
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avslutades under juni 2000 respektive juni 2001. Finansiering har skett med 34 % EU-
medel, 34 % övriga medfinansiärer samt 32 % företagsandel. Syftet med projekten var 
att företag skall få så goda kunskaper i internationell handel att de kan hitta nya affärs-
kontakter på nya marknader och på så sätt öka sin försäljning. Bägge projekten innehöll 
en marknadsresa till något EU-land. Dessa båda projekt hade följts upp med en slutlig 
utvärdering. Enkätunderlag samt slutrapporterna med slutresultat fick vi ta del av. 
Utifrån den gjorde vi en skrivbordsundersökning. I slutrapporterna redovisas bland 
annat vilka effekter deltagarna upplevde att projektet kommer att få för det egna före-
taget. Dessa har vi sammanställt nedan. 
 
Internationalisering 2000  (avslutat juni 2000) 
Sannolikheten för:  
 Mycket 

stor 
Stor Delvis Inget 

svar 
Handel i egna företaget i framtiden via nya kontakter 10 % 5 % 42 % 43 % 
Ökning internationell handel för företaget i framtiden   63 %  37 % 
Att skapa eller trygga arbetstillfällen i företaget på sikt  21 % 53 % 26 % 
Företaget på sikt söker sig nya geografiska marknader 5 % 37 % 42 % 16 % 

 
Internationalisering i Norr 2000 (avslutat juni 2001) 
En uppföljning gjordes år 2001 i samband med avslut på detta projekt, för att bilda en 
uppfattning om vilka konsekvenser detta projekt kan få för deltagande företag. Flera av 
deltagarna har angett att sannolikheten är stor för affärer, via nya kontakter, i det egna 
företaget. Mer än hälften har svarat att sannolikheten är stor för en ökning av den inter-
nationella handeln och de flesta av deltagarna tror att företaget kommer att söka sig till 
nya geografiska marknader. Samtliga uttryckte önskemål om fortsättning på projektet. 

4.2.1 Projektledarens  ytterligare kommentarer 
Åsa Fredriksson som fungerat som projektledare på båda dessa projekt uppger att syftet 
var att företag ska få så goda kunskaper i internationell handel att de kan hitta affärs-
kontakter på en ny marknad och öka sin försäljning. Enligt Fredriksson är den Norrbott-
niska marknaden för liten för att alla ska kunna köpa och sälja till varandra. Marknads-
resor genomfördes i båda projekten för att företagen skulle få möjlighet att tillämpa den 
teori deltagarna lärt sig och på plats märker man de olikheter som finns mellan länderna. 
Företagen hade bland annat inbokade möten med potentiella kunder och återförsäljare i 
enlighet med företagarens önskemål. På så vis fick företagen kunskap om marknadens 
förutsättningar och möjligheter, olikheter i affärskultur med mera.  
 
Framgången med projekten är enligt Fredriksson att företagen fått mycket god erfaren-
het och insikt i internationell handel. Det har ökat företagens förutsättningar för att göra 
mycket bättre affärer, bland annat genom att veta hur produkterna måste anpassas efter 
olika marknader. Det har skapats samarbete mellan en del företag i gruppen, erfaren-
hetsutbyte och problemdiskussioner. Fredriksson menar också att det är bra för små 
företag att få möjligheten att vara med i sådan här projekt där de, till en rimlig kostnad, 
kan få kompetensutveckling och även testa en ny marknad. Vissa av företagen kanske 
inte har ekonomiska förutsättningar att själva ta steget nu, vilket hämmar både det en-
skilda företaget och hela näringslivet. 
 
De problem som Fredriksson upplevt är främst vid ansökningstillfället eftersom det är 
svårt att få nationell medfinansiering från kommuner, Länsstyrelse med flera. Den 
offentliga medfinansieringen måste uppgå till 50 % av EU-medlen vid kusten och i 
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inlandet till 35 %. Det är många projekt som skall konkurrera om den offentliga med-
finansieringen. Dessutom drivs många projekt av kommunerna själva som då konkur-
rerar med andra projektaktörer såsom Handelskammaren och privata företag. Hand-
läggningstiderna är ofta långa och det tar långt tid att få ut pengar för att driva pro-
jekten. Detta leder till att det är tufft för likviditeten i både privata företag och andra 
som vill driva projekt. 
 
De följeffekter som framkommit till Fredriksson handlar om att en del företag har fått 
väldigt bra affärskontakter under marknadsresan, vilket lett till affärer eller nya kon-
takter. Fredriksson säger vidare att företagen har insett hur viktigt det är att vara stark på 
sin hemmamarknad innan man går in på en ny marknad. En del företag har även insett 
att det inte är mogna för en internationaliseringsprocess, och har upplevt det som posi-
tivt att det kunnat inse detta under projekttiden istället för att få en dyrköpt erfarenhet 
längre fram. En del företag har dessutom blivit bättre på att strukturera sina affärer, 
planera, ta reda på mer om sina konkurrenter m m. En del företag har också anställt fler 
medarbetare. Samtliga i de båda projekten uttryckte även önskemål om en fortsättning 
på projekten.  
 
Fredriksson avslutar med att berätta att hon upplevt det mycket stimulerande att jobba 
med dessa projekt och att få se hur företagen och deltagarna vuxit i sina roller. De har 
fått mycket positiv kritik och även själva lärt sig mycket av alla företag under projektets 
gång. 
 

4.3 Sammanfattning av möjligheter och hot av EU: s strukturfonder 
 

Struktur
fonderna 

Nätverk nationellt/internationellt  
Kompetensutveckling  
Ökad konkurrenskraft 
Produktutveckling 
Nya produkter  
Stärkt och Breddad marknad  
Ökad exportkunskap 
Kunskap om nya marknader 
Pröva nya marknader  

Svårt få nationell medfinansiering 
Konkurrens om medfinansiärer 
Likviditetsproblem projektägare 
Byråkrati 
 

E
U

 

 Möjligheter Hot 

Figur 5 Strukturfondernas möjligheter och hot för på små exportföretag i Norrbottens  
             län enligt tidigare gjorda studier 
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5. VÅR EGEN FALLSTUDIE 
 
I detta kapitel presenteras data som vi genom intervjuer samlat in om två redan tidigare 
etablerade exportföretag, Index Braille AB och Polaris Optic AB. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattande figur med möjligheter och hot som företagen upplever att EU-
medlemskapet kan innebära med avseende på den inre marknaden och struktur-
fonderna. 
 

5.1 Index Braille AB 
Intervju med VD Björn Löfstedt 

5.1.1 Affärsidé och historik Index Braille AB 
Index Braille AB (hädanefter Index) startade sin verksamhet 1982 och har sedan gått 
från att vara ett högskoleprojekt till att bli ett ledande internationellt företag i sin lilla 
nisch, skrivare för punktskrift, berättade Björn Löfstedt. Företagets första affärsidé var 
att ta fram en skrivmaskin med kopieringsfunktion. Utvecklingen ledde sedan steg för 
steg fram till att ungefär år1988-89 ha utvecklats till en skrivare för datorer, men fort-
farande sålde Index bara själva skrivaren, därefter var det upp till var och en att få den 
att fungera när de fick hem den.  
 
Affärsidén idag är att  
Utveckla, producera samt marknadsföra produkter för 
skriven kommunikation till synskadade och blinda för hela 
kommunikationskedjan 
 
Under de senaste fem åren har företaget utvecklat konceptet att skriva ut punktskrift. 
Om kunden till exempel har ett dokument i Word eller en sida på Internet skall de 
kunna skriva ut den i punktskrift. Index har alltså lyft tekniken och skapat nya möjlig-
heter för sitt kundsegment. Löfstedt uppger att om en kommun har synskadade och 
blinda medborgare är de skyldiga enligt EU: s regelverk att tillgodose deras behov av 
information på något sätt. Det är där Index går in och löser det problemet. Företaget 
levererar idag inte bara skrivare utan en hel funktion. 
 
När Index grundades var Norrbotten en förhållandevis isolerad landsända och andelen 
exporterande företag i länet var lågt. Det fanns några storföretag men det hade inte på-
börjats någon avknoppning till mindre företag. Index var ett företag som tidigt började 
exportera, vilket var långt innan Sverige hade sökt medlemskap i EU. Att nå ut på 
exportmarknaden var något nytt för småföretagen i Norrbotten. 
 
Utvecklingen för företaget har gått från att vara ett teknikföretag till att mer bli ett 
kunskaps- och problemlösningsföretag. Det är en utveckling som fortsätter och blir allt 
tydligare. Företagets mål är att fortsätta utvecklingen av produkterna genom att olika 
finesser/värden adderas på produkterna för att skapa ett högre kundvärde.  
 
Teknikutvecklingen och produktionseffektiviseringen har lett till att antalet anställda 
minskat från 13 stycken till nuvarande11 anställda och allt tyder på att denna utveckling 
kommer att fortsätta. Företaget måste driva utvecklingen framåt genom att utveckla sina 
produkter för att kunna vara marknadsledande och behålla sina marknadsandelar. Denna 
utveckling kommer att leda till att Index kommer att behöva minska sin personal ytter-
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ligare. Företaget har idag 3-4 årsanställda som enbart arbetar med produktutveckling. 
Index ligger på en utvecklingsnivå jämförbar med läkemedelsföretagen, vilket inte är 
vanligt i Norrbotten. 
  

5.1.2 Marknaden och försäljningen 
I dagsläget upplever Index en tillbakagång på marknaden som inte beror på att mark-
naden är mättad utan på det svaga ekonomiska läget som råder. Företaget exporterar till 
över 60 länder, vilket innebär att de säljer till fler marknader än Ericsson. Löfstedt 
menar att det är svårt att vara ute på så många olika marknader samtidigt, både annor-
lunda och tuffare.  
 
I de allra flesta fall kommer företaget in på en marknad och erbjuder en ny service på 
platser där de inte erbjuds någonting att läsa för synskadade och blinda personer. Index 
största konkurrent är enligt Löfstedt de inaktiva blinda som blir förtidspensionerade och 
inte kommer in i systemet i samhället. De behöver inte företagets produkter utan blir då 
inaktiva men kostar samhället en massa pengar. 
 
Index använder sig alltid av lokala återförsäljare i de olika exportländerna. Anledning-
en är att företaget måste ha någon som kan språket och som även känner till de olika 
kulturerna för att fungera på den utländska marknaden. Återförsäljarna är i allmänhet 
småföretag med färre än tio anställda. Det finns även föreningar för blinda och syn-
skadade som i vissa fall har tagit på sig att erbjuda en service även om det inte finns en 
kommersiell marknad för det.  

5.1.3 Exporten 
Index började exportera för att överleva eftersom den svenska marknaden är allt för 
liten. Ett företag med den höga utvecklingskostnad som företaget har kan inte täcka sina 
kostnader på enbart den svenska marknaden uppger Löfstedt och därför var export en 
nödvändighet. Index etablerade sig på några marknader till en början och utökade 
successivt. Länder som företaget etablerade sig på i ett inledningsskede var Norge, 
Tyskland och England. USA var en marknad som företaget såg som en stor potential 
som de tidigt etablerade sig på. 
 
Index har idag cirka 40 % av världsmarknaden, vilket kan jämföras med multinationella 
företag som Nokia. Även om marknaden är lite vikande just nu så vinner företaget 
marknadsandelar. I fjol var exportens andel av den totala omsättningen 94 %. Exporten 
inom EU är cirka 43 % och exporten till länder utanför EU är cirka 51 %. Under de 
senaste åren är det USA som är den största enskilda marknaden. Den amerikanska 
marknaden har varit mycket turbulent, men företaget exporterar ungefär 300 printrar till 
USA. Den marknaden var på väg att vända uppåt, men terrorattacken den 11 september 
medförde att all försäljning upphörde under ett kvartal. Inte en produkt såldes och detta 
har naturligtvis påverkat företaget. Fortfarande ligger försäljningssiffrorna långt under 
det ”normala”.  
 
På frågan hur Index har skapat sina exportframgångar svarar Löfstedt att det är mycket 
enkelt. Företaget måste ha en bra produkt och kunderna skall uppleva det som det bästa 
alternativet på marknaden. Index kan inte komma ut med en produkt som är det näst-
bästa alternativet, eller det bästa alternativet till ett högre pris. Kunden måste uppleva att 
produkten är den bästa och till det ”rätta” priset. På den lokala marknad kan företagen i 
vissa fall sälja för att kunderna ser närheten och den lokala förankringen som viktig. På 
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den internationella marknaden finns inte den aspekten utan där gäller bästa produkten 
till rätt pris. Löfstedt har en mycket klar uppfattning angående hur företag kan lyckas på 
en internationell marknad. Företagen måste satsa allt på att bli framgångsrikt. Att vara 
”halvt” framgångsrikt på exportmarknaden fungerar inte. 

5.1.4 Företagets styrkor och svagheter 
Index framgångsfaktorer består i att de skapat sig en nisch och redan i företagets linda 
började exportera, anser Löfstedt. Företagets produkter har en avancerad teknik och 
håller en hög kvalitet. På den internationella marknaden gäller det att lyckas bättre än 
konkurrenterna, att ha ”fler rätt” än konkurrenterna. Jämförelsen med konkurrenterna 
gäller i dagsläget. Det gäller att ha mer rätt än konkurrenterna nu, inte igår, för då är det 
för sent. Index har lyckats genom att företaget först gått in på en marknad där det finns 
försäljningsvolymer. Det gäller att få volym på tillverkningen för att kunna täcka ut-
vecklingskostnaderna.  
 
Något som Löfstedt kan se som svaghet hos Index är att företaget har haft för mycket 
återförsäljare som inte har arbetat seriöst. Företaget fokuserar idag på återförsäljare som 
är bra på att marknadsföra och sälja deras produkter, vilket är företagsekonomiskt det 
bästa för företaget. Om företaget satsar på de tjugo bästa återförsäljarna och får dem att 
sälja tio procent mer blir det effektivare än att få tjugo återförsäljare till.  Med antalet 
återförsäljare ökar också arbetsbelastningen på företagsledningen och de ekonomiska 
riskerna. Detta är en av de förändringar som företaget arbetar på.  

5.1.5 Fördelar/Nackdelar med det Svenska EU-medlemskapet 
Det finns några klara fördelar med det svenska medlemskapet i EU enligt Löfstedt En 
av dessa är att tullhanteringen inom EU är borta, vilket innebär att exporten av pro-
dukter fungerar mycket smidigare. Tidigare var tulldeklareringar i tullen ett hinder när 
produkter skulle skickas inom den numera inre marknaden. Löfstedt ger som exempel 
en produkt som skulle till en kund i Paris. Produkten kunde bli liggande i tullen för tull-
deklarering i en vecka, fjorton dagar innan det kom in i landet. Idag kan företaget skicka 
ett paket direkt till kunden via posten som är framme nästa dag. Här har EU-medlem-
skapet underlättat på så vis att exporten av produkter blivit mycket snabbare och något 
billigare. Löfstedt anser dock att hela vårat EU-medlemskap haltar så länge vi inte har 
en gemensam valuta. Löfstedt anger att för några år sedan räknades det ut hur mycket 
pengar företaget betalt i växlingskostnader och andra avgifter i samband med export.  
De betalade då mer i växlingskostnader än den totala vinsten för företaget under samma 
period. Med det vill Löfstedt peka på att det handlar om avsevärt större belopp än vad 
man tror. 
 
Totalt sett har det blivit lättare för Index att nå ut på marknaden inom EU efter det 
svenska medlemskapet, fortsätter Löfstedt. Det finns två aspekter att ta hänsyn till här. 
De företag som redan gått ut på den internationella marknad och har produkter som är 
spetsade mot marknaden har mindre problem. Index upplevde inte några svårigheter 
med att komma ut på den inre marknaden eftersom de redan hade en profil som är kon-
kurrenskraftig.  Det finns säkert företag som upplever problem fortsätter Löfstedt. För 
exempelvis olika smidesverkstäder här i Norrbotten kan den hårdnande konkurrensen 
utgöra ett stort problem. När företag från andra EU-länder, exempelvis polska, tyska 
och holländska företag kommer och tar arbeten som våra lokala företag utfört tidigare 
blir det problem för dessa. Här gäller det, för att kunna konkurrera, att erbjuda rätt pro-
dukter till ett konkurrenskraftigt pris. 
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För Index som har gjort allt i omvänd ordning, det vill säga först gått ut på en inter-
nationell marknad, har de mindre betydelse om företagen kommer in och konkurrerar på 
vår hemmamarknad. Företaget är enligt Löfstedt mycket bättre än de flesta kon-
kurrenter. I Sverige har företaget 100 % av marknaden, vilket i och för sig är en mycket 
liten marknad men ändock har Index 100 %. Hemmamarknaden i Sverige är bra med 
hänseende på kontakten med kunderna som bidrar med tips om förändringar och förbätt-
ringar som företaget kan göra på sina produkter. Ur det ekonomiska perspektivet har 
Sverige ingen större betydelse för Index menar Löfstedt. För företagets del är det bättre 
att försöka ta marknadsandelar på exempelvis den amerikanska marknaden, som ger en 
betydligt större utvecklingspotential än den svenska. 
 
Den ökade konkurrensen som den inre marknaden leder till anser Löfstedt vara något 
positivt.  Kunderna får en billigare men bra produkt istället för en dyr men dålig. De 
som inte har bestämt sig och inte tagit fram en produkt som är konkurrenskraftig kom-
mer att stöta på problem. Löfstedt uppger att det finns möjligheter, eftersom EU: s inre 
marknad är en jättemarknad. Den svenska marknaden är en mycket liten del av världen. 
Bara EU är för de allra flesta små och medelstora företag i Sverige en tillräckligt stor 
marknad att etablera sig på. Om jag i dag skulle starta om med ett nytt företag med 
någon export kanske jag skulle börja med EU-marknaden, säger Löfstedt och kon-
centrera mig på den marknaden i och med att exporten inom medlemsländerna under-
lättats betydligt. Pappershanteringen har blivit lättare och därmed medfört mindre risker, 
det vill säga ekonomiskt suveränt riskexponering.  
 
Genom EU: s strukturfonder har företaget haft möjlighet att delta i ett kvalitetssäkrings-
projekt. De har också deltagit i de tidigare nämnda projekten Komväx och Protil. Dessa 
projekt har bidragit med tips och idéer från övriga medverkande på hur Index kan 
utveckla produkterna och produktionsprocessen. Löfstedt är dock generellt emot bidrag 
och tycker att det är bättre att skapa förutsättningar för småföretagen så att de överlever 
på marknaden utan bidrag.  
 

5.1.6 Norrbottniska småföretag och EU-medlemskapet 
Småföretagen i Norrbotten har totalt sett flest anställda, producerar mest och är de som 
är mest stabila enligt Löfstedt. När marknaden går ner inom EU så sker det mycket fort. 
Småföretagen kan till exempel ändra inriktning något och på så sätt anpassa sig för 
eventuella nedgångar. Organisationen i ett litet företag har kortare beslutsvägar och är 
mindre, därför har den lättare att anpassa sig än organisationen i ett stort företag. Små-
företagen kan då överleva det året eller de två åren, för att sedan expandera när upp-
gången på marknaden kommer. Om det kan skapas förutsättningar för småföretagen att 
växa till två, fem eller kanske rent av tio personer har man en välfärdsutveckling i Norr-
bottens län som är väldigt bra. Småföretagen måste uppmuntras och stödjas. Index är ett 
perfekt exempel på hur företag kan dra in pengar utifrån. De flesta komponenterna köps 
in inom Sverige och de färdiga produkterna säljs sedan på den internationella mark-
naden.  
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5.2 Polaris Optic AB 
Intervju med Vd Staffan Preutz 

5.2.1 Affärsidé och historik Polaris Optic AB 
Polaris Optic AB (hädanefter Polaris) grundades 1979, och var förverkligande av en 
dröm som Staffan Preutz haft sedan tonåren. Polaris är idag en koncern med tre fabriker 
för tillverkning av glasögon. Fabrikerna är belägna i Sävast utanför Boden, Milton 
Keynes utanför London i England, samt mitt i Tokyo i Japan. Koncernen sysselsätter 
totalt 85 personer fördelat på 25 personer i Sverige, 35 personer i England och 25 per-
soner i Japan.  
 
Affärsidén är att  
Marknadsföra kompletta glasögon där de optiska linserna 
och bågarna tillverkas på en gång. 
 
Företaget omsätter cirka 115 miljoner kronor inom koncernen, fördelat på Japan 60 mil-
joner, Sverige 20 miljoner och England cirka 35 miljoner. Företagets målgrupp är 
mogna kvinnor över fyrtio år. Detta innebär att marknaden i Japan omfattar 27 miljoner 
kvinnor mellan 40-70 år. Kan jämföras med den svenska marknaden där samma mål-
grupp uppgår till cirka 390 000 kvinnor. 
 
Som 15 åring arbetade Staffan Preutz i sin fars urmakaroptikeraffär i Boden och där 
väcktes affärsidén att starta en glasögonfabrik. Boden var på den tiden ett klassamhälle 
genom att det var en militär- och läkarstad. Dessa överklassdamer hade helt andra behov 
än de övriga i samhället varför Preutz´s sortiment sällan passade den kundgruppen. De 
inhandlade sina glasögon i Stockholm men fick dem justerade hos Preutz. Staffan 
Preutz fick på så vis tillfälle att se hur glasögonen såg ut. Eftersom han var duktig i 
tekning och slöjd började han rita och tillverka glasögon själv. Från början tog det cirka 
fjorton dagar att tillverka ett par men till slut kunde han handtillverka några par i veckan 
mellan kunderna. Efter en tid började han att hänga upp dessa glasögon i butiken och 
marknadsförde dem som senaste nytt från Paris. De kunder som tidigare inhandlat sina 
glasögon i huvudstaden började nu köpa hans handgjorda glasögon. Det stimulerade 
honom till att producera mer, varpå grunden till glasögonfabriken i Sävast lades och vid 
39 års ålder kunde han starta fabriken. 
 
Redan som väldigt ung (21 år) skickade Preutz ut tio brevpaket med handgjorda glas-
ögon till olika glasögontillverkare i Europa. Breven gick till Italien, England, Tyskland 
och Frankrike. Målet var att någon av tillverkarna skulle erbjuda honom arbete på sin 
glasögonfabrik. Alla fabrikörerna var angelägna att Preutz skulle komma och arbeta hos 
dem med att designa glasögon eftersom de tog honom för en svensk designer. På den 
tiden betraktades svensk design som mycket exklusivt. De bjöd honom på flygresan ner 
till fabrikerna, men Preutz tjänstgjorde gratis därför att arbetet var så stimulerande. 
Preutz började ta fram kollektioner vilket medförde att han fick en hel stab med med-
arbetare, ibland var det fem-sex personer som ritade och tillverkade kollektionerna. 
Hans kollektioner såldes från fabrikerna ut över hela världen. Fabrikanterna bjöd in sina 
bästa kunder för att träffa den svenske designern. På så vis började glasögontillverk-
ningen på allvar för Preutz. Samtidigt kunde han bygga upp ett kontaktnät utomlands 
som låg till grund för honom när han startade sin fabrik. Detta bidrog till att han hade 
sin marknad utomlands klar.   
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Det fanns ytterligare en aspekt som bidrog till exportsatsningen. När Preutz kom till 
Stockholm och erbjöd modeglasögon från Norrbotten visade de inget större intresse. I 
södra delarna av Sverige var de mer intresserade av italiensk och fransk design. Vid be-
söket till London fick han däremot ett positivt bemötande. Design och tillverkning från 
norra Sverige var något exklusivt för européerna. Denna trend håller i sig även för före-
taget idag. Preutz uppger att företaget säljer mindre och mindre glasögon ju längre 
söderut de kommer inom Sverige. Utanför landet är det lättare för Polaris att ta mark-
nadsandelar. 

5.2.2 Marknaden och försäljningen 
För Polaris som är ett nischföretag skulle tillverkning av ordinära glasögon, som till-
verkas av de flesta inom branschen, medföra att de slås ut från marknaden. Företaget 
måste skapa glasögon som inte finns eller tidigare funnits på marknaden. Polaris har 
genom åren byggt upp ett nätverk av optiska butiker runt om i världen som är intresse-
rade av att sälja glasögon som är annorlunda, inte trendiga modeglasögon. Utomlands, 
där samhällen är mer segregerade, erbjuds en mycket större marknad på ett begränsat 
område. En optiker i en storstad med ett specialsortiment når en stor specifik kund-
grupp. I Sverige däremot måste en optiker kunna erbjuda ett brett sortiment och en eller 
två bågar för de kunder som efterfrågar lite annorlunda glasögon. Polaris har byggt upp 
sin kundstock genom att skapa en nisch på marknaden och vända sig till de butiker som 
vill sälja företagets specifika produkter. Butikerna i Boden och Luleå som ägs och drivs 
av döttrarna Preutz har alltid haft en stabil försäljning inom området. Skulle marknads-
andelen i förhållande till innevånare vara lika stor i övriga Sverige som i Norrbotten, 
skulle fabriken i Sävast kunna vara ett storföretag.  
 
Skillnaderna mellan de olika marknaderna i Sverige, England och Japan är mycket 
stora. I Sverige har vi ett mycket ensidigt glasögonmode. De trender som slår igenom 
tar oftast en stor marknadsandel. Uppemot 25-30 % kanske använder samma typ av 
glasögon över hela Sverige medan samma produkt i England kanske kan få en mark-
nadsandel på 2 % vilket är väldigt mycket. Sverige blir en jobbig marknad att överleva 
på om man enbart säljer en typ av produkt, antingen är man ”inne” eller så är man ”ute”.  

5.2.3 Exporten 
I och med att Preutz arbetat som designer med att ta fram ett flertal kollektioner åt olika 
tillverkare av glasögonbågar i Centraleuropa lärde han sig hur man designar glasögon-
bågar för den utländska marknaden. Här finns också de ledande företagen i branschen 
och därför kunde han samtidigt skapa ett kontaktnät utomlands.  
 
Polaris var exportinriktad redan från start därför att insikten fanns redan då att den 
svenska marknaden inte var stor nog att överleva på. Den svenska marknaden är för 
liten och ensidig för alla som tillverkar produkter för svenska marknaden menar Preutz, 
och för tillverkande företag i Norrbotten är export enda möjligheten till överlevnad. 
Ytterligare en anledning till att Preutz blev så exportinriktat var att Norrbotten som när-
marknad är för liten att sälja glasögon på eftersom det bor för få människor i regionen. 
 
Det finns en allmän attityd som säger att för att bli en duktig exportör måste man först 
bli duktig på sin hemmamarknad. Preutz anser detta vara helt felaktigt och menar att 
företagen misslyckas om de agerar på detta sätt. Företagen skall börja med att sälja sina 
produkter utanför landet och därefter gå in på hemmamarknaden. Polaris andel av 
exporten är cirka 96 % av den totala omsättningen Den svenska marknaden är väldigt 
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liten. Företagets största marknader är Japan, England, Skandinavien och en liten del 
finns i övriga Europa bland annat Italien, Frankrike, Spanien och Schweiz. Exporten 
som går till EU-länder är cirka 25 % av den totala exporten. 
 
Företaget har dotterbolag i Japan och England, med produktion i båda länderna. Preutz 
är ytterst ansvarig för båda dessa bolag. Fabriken i Sävast exporterar halvfabrikat till 
dessa fabriker som sedan förädlar för den engelska respektive den japanska marknaden. 
Dessa slutprodukter är specialdesignade efter varje lands kultur och värderingar. Preutz 
startade också företag i USA och i Tyskland men dessa drev han endast under en kortare 
period i cirka tio år. Preutz berättar att det var svårt att få någon lönsamhet och svårt att 
hitta rätt person till ledande befattningar i organisationen. Det gäller att ha tur med att få 
in rätta personer, det vill säga som är duktiga på marknadsföring och framförallt är 
ärliga. Trots vissa motgångar upplever Preutz att det ändå varit roliga och spännande år.  

5.2.4 Företagets styrkor och svagheter 
Polaris framgångsfaktorer är enligt Preutz att de håller sig till en nisch, använder sig av 
hög och dyr kvalitet samt att företaget har kvinnliga designers. Företaget har en kvinnlig 
designer på respektive företag. Dessa samarbetar i en internationell board, tillsammans 
med Preutz, med att ta fram kollektioner och bestämmer när de skall lanseras. 
 
Polaris svagheter kan även ses som en del av deras styrkor. För att företaget skall 
överleva, måste det skapa nya idéer, nya produkter och annorlunda produkter, alltså 
unika produkter. Att ta fram unika produkter innebär att företaget får mycket höga 
produktutvecklings- och patentkostnader. Företaget måste jobba utifrån hur deras 
glasögon skall se ut om fem år och lägger därför ner mycket pengar på produktutveck-
ling och design.  

5.2.5 Fördelar/Nackdelar med det Svenska EU-medlemskapet 
När det gäller medlemskapet i EU är Staffan Preutz en förespråkare för EU och det 
svenska medlemskapet. Han har i samband med företagets etablering i Japan och resor 
samt engagemang i USA upplevt den globala ekonomin. För att vi skall ha någon form 
av välfärdssamhälle i Europa är det av yttersta vikt att vi samarbetar och har en gemen-
sam valuta som finansierar utveckling och forskning i samma utsträckning som i Asien 
och USA, uppger Preutz. Det är ett måste om vi i Europa skall kunna hävda oss och 
konkurrera på samma villkor. Att vi i Sverige inte gått med i Europeiska Monetära 
Unionen (EMU) hämmar Polaris något, men EU-medlemskapet innebär vissa fördelar, 
till exempel att företaget kunnat inför en gemensam prislista för hela Europa. Polaris 
kan tydligt se hur medlemskapet i EU påverkat Sverige men kanske ännu tydligare på-
verkat England. När företaget startades i England 1983 var landet som en öde ö med ett 
mycket speciellt glasögonmode. Den största anledningen därtill var de fria glasögon, 
som socialstyrelsen bekostade. Det tillverkades en standardmodell som alla kunde 
erhålla gratis men dessa hade ingen större kvalitet eller design. Så småningom försvann 
de fria glasögonen eftersom samhället inte hade råd med detta och alla får idag betala 
sina glasögon privat. Detta innebar nya möjligheter på den engelska marknaden för 
Polaris.  
 
I och med det svenska medlemskapet i EU har konkurrensen ökat, vilket gäller alla 
branscher. De utgör ett hot för svenska företag när utländska företag konkurrerar om 
den svenska marknaden och även pressar priserna. Inom glasögonbranschen finns dess-
utom en viss oro att större delen av produktion flyttas från Europa till exempelvis Kina, 
där produktionen av glasögon kan ske till väldigt låga priser. Detta beror dock inte på 
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EU-medlemskapet utan på att produktionen flyttas dit den billigaste arbetskraften finns 
eftersom konsumenterna vill betala så lite som möjligt. Företaget hoppas dock att de 
som köper deras glasögon inte tittar så mycket på priset som den ”normala” konsumen-
ten gör. Eftersom Polaris glasögon är en produkt av hög kvalitet och design, ingen 
massproducerad produkt, upplevs inte den billigare kinesiska produktionen som något 
direkt hot för företaget.  
 
Den inre marknaden, fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital samt tullfri-
heten inom EU har definitivt inneburit att det underlättat för Polaris att nå ut på export-
marknaden. Det har blivit lättare att skicka både människor och pengar inom EU. Det 
har dessutom blivit billigare att flyga. Konkurrensen har hårdnat inom flygtrafiken och 
SAS har fått konkurrens från nya lågprislinjer. Det leder kanske inte till att flygför-
bindelserna förbättras och blir billigare för orter som Arvidsjaur och Skellefteå. Det kan 
till och med innebära att dessa flyglinjer läggs ner. För de mer trafikerade flyglinjerna 
kan däremot konkurrensen innebära en förbättring för kunden. Idag är det billigare för 
Polaris att skicka någon till München att sälja glasögon än att skicka dem till Östersund. 
Utvecklingen har även lett till att det både går fortare och blir billigare att flyga till ut-
landet än att flyga inrikes. 
 
Preutz anser också att det blivit väsentligt mycket enklare att skicka produkter till andra 
EU-länder i och med att tullfriheten införts. Tullhandlingar är borta och betalningarna 
sker mycket enklare och snabbare. Dessutom är det mycket enklare att nå slutkunden på 
EU- marknaden. Polaris upplever att exporten till Norge är mycket mer omständlig jäm-
fört med export till ett EU-land. Tullhanteringen tar lång tid och det går inte att skicka 
glasögonen direkt till en optiker i Norge, eftersom de måste tulldeklareras och hand-
havandet drar ut på tiden. Jämför man däremot med export till ett EU-land går det att 
skicka glasögonen direkt till den optiska butiken per post som då når mottagaren betyd-
ligt fortare. Företaget upplever att den hanteringen underlättats betydligt i och med det 
Svenska EU-medlemskapet. 
 
När det gäller EU: s strukturfonder uppger Preutz att företaget aldrig har använt sig av 
dessa eftersom handläggningstiderna är för långa samtidigt som för många parter blir 
inblandade. Om företagen kommit på en bra affärsidé gäller det att agera snabbt för att 
komma ut på marknaden. Är affärsidéen bra går produkten att sälja och företaget över-
lever oavsett bidrag.  Preutz anser också att med det bidragssystem som finns idag kan 
det finnas en risk att företag blir bidragsberoende för sin överlevnad. 

5.2.6 Norrbottniska småföretag och EU-medlemskapet 
Preutz framhåller att förutsättningarna för att Norrbottens län skall kunna vara en fram-
gångsrik region har funnits, med tanke på våra naturtillgångar. I länet finns LKAB, 
SSAB, Assidomän AB, Billerud AB och Vattenfall, vilket hade kunnat ligga till grund 
för en samhällsutveckling i vår landsända. Skulle dessa storföretag etablerat sina huvud-
kontor i länet och investerat på vidareförädling av deras produkter skulle samhälls-
strukturen ha sett helt annorlunda ut. På förädlingssidan har utvecklingen förbättrats, 
kanske då främst inom skogsindustrin med sågade trävaror och inom gruvnäringen med 
pellets. Hade utvecklingen mot en högre förädlingsgrad i länet inletts tidigare skulle vi 
till exempel ha haft flera stora affärsbanker, och därmed hade hela samhällsstrukturen 
sett annorlunda ut.  
 
Preutz avslutar med att Norrbottniska företag har en stor exportfördel eftersom dessa har 
lättare att sälja till exempelvis London än till Stockholm. Det är få som förstår den lo-
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giken, men kommer man från Norrbotten upplevs det exotiskt utomlands. På så vis är 
det en fördel att ligga så här långt bort från Europas centrum. 
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Figur 6 Respondenternas synpunkter på EU:s påverkan på små exportföretag 
 
Utifrån vår empiriska fallstudie har vi sammanställt de två intervjuade företagsledarnas 
synpunkter på de möjligheter och hot som den inre marknaden och strukturfonderna 
inneburit för deras företag. De har även gett sina synpunkter på hur EU-medlemskapet 
kan påverka Norrbottniska småföretag (figur 6). Där inget anges har båda företagen an-
gett samma möjligheter och hot. I övrigt står (P) för Polaris och (I) för Index. 
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6. ANALYS OCH SLUTSATS 
 
I detta avsnitt kommer vi att analysera och dra slutsatser utifrån tidigare gjorda survey 
som vi sammanställt och vår fallstudie som genomförts. Vi jämför dessa studier med 
den teoretiska modell vi utgick ifrån. Därefter gör vi en bedömning om teorin och 
verkligheten överensstämmer med varandra.  
 

6.1 Kompetens- och produktutvecklingsprojekt 
 
Komväx-projektet 
Kompetensutveckling i Tillväxtföretag i Luleå är ett projekt vi sammanställt. Huvud-
syftet med projektet var att erbjuda småföretagsledarutbildning men också kompetens-
utveckling för hela personalen. Företagen upplever att utbildningarna lett till verksam-
hetsutveckling i företagen med avsikt på den spetskompetens som därigenom förvär-
vats. Projektet som helhet har upplevts av deltagarna som väldigt positivt och givande, 
mycket beroende på den flexibilitet som fanns med avseende på möjligheten att för-
ändra aktiviteterna. Dessutom planerades de företagsspecifika insatserna helt och hållet 
utifrån de egna företagens behov. Deltagarna har också upplevt att de kunnat dela med 
sig av sina erfarenheter eftersom flera upplever samma problem. De gemensamma 
studieresorna till Uleåborg och London samt Wales rönte stor uppskattning eftersom det 
gav en inblick i de utländska marknaderna, var lärorikt och gav företagarna möjlighet att 
lära känna varandra bättre. 
 
Protil-projektet 
Produktutveckling i Tillväxtföretag i Luleå är det projekt av dem vi sammanställt som 
omfattat minsta antalet deltagare. Projektet vände sig till tillväxtföretag och hade som 
syfte att ge företagen möjlighet till produktutveckling eller marknadsutökning samt 
samverkan mellan företagen. Protil-projektet redovisade ett mycket positivt resultat 
såväl kvalitativt som kvantitativt. Det skapades ett bestående kontaktnät mellan projekt-
deltagarna och affärer dem emellan har uppstått. Projektet ledde till att antalet anställda 
i de åtta företagen hade ökat med totalt 15,5 personer fram till projektslutet våren 2000. 
De deltagande företagen har övervägande positiva kommentarer. Erfarenhetsutbytet 
dem emellan gav en inblick i vilka företag i närområdet som de kunde inleda affärs-
samarbete med. Detta resulterade bland annat i att en produkt som köpts från USA 
numera köps från Norrbotten. Några av företagen har dessutom under projektets gång 
inlett affärssamarbete emellan sig där de köper och säljer tjänster av varandra. De före-
tag som var i ett inledningsskede när det gällde export fick hjälp med goda råd av både 
deltagare och föreläsare.  
 

6.2 Internationaliseringsprojekt 
 
De två Internationaliseringsprojekten har av företagen genomgående upplevts som posi-
tiva. Företagen tycker att de fått god erfarenhet av och insikt i internationell handel samt 
att de fått kunskap om hur de själva skall göra bättre affärer på den internationella mark-
naden. Vissa av företagen har skapat kontakter under marknadsresan som lett till nya 
affärskontakter och export.  Dessutom har det erfarenhetsutbyte som skett inom gruppen 
varit mycket givande. Marknadsresorna till Barcelona och London som genomförts har 
varit värdefullt då de på plats fått studera hur affärer kan ske utomlands och fått inblick i 
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de kulturella skillnaderna. Företagen har insett betydelsen av att vara stark på sin 
hemmamarknad innan de går ut på den internationella marknaden. Det tar lång tid och 
är kostsamt att gå ut på en ny marknad. För småföretag är det bra att möjligheter finns 
att få vara med i denna typ av projekt. De förvärvar kompetensutveckling och kan testa 
av nya marknader till en rimlig kostnad. Om de inte fått denna möjlighet kanske de inte 
själva haft råd att ta steget i dagsläget, vilket hämmar den enskilda företagsutvecklingen 
och även näringslivet. En del av företagen har också insett att de inte är mogna för en 
internationaliseringsprocess i dagsläget, vilket kan vara en värdefull insikt. 
  

6.3 Fallstudie  
 
De företag som omfattas av fallstudien är två exporterande mindre företag i Norrbotten 
som långt före det svenska EU-medlemskapet etablerat sig på exportmarknaden och då 
inte bara inom EU utan även på andra marknader. Båda dessa företag har nischat sig 
mycket kraftigt. Företagen upplever det svenska medlemskapet som något positivt. De 
är också av den uppfattningen att små företag har en större flexibilitet genom kortare 
beslutsvägar och därmed bättre förutsättningar att kunna anpassa sig till tillfälliga eko-
nomiska förändringar inom den inre marknaden. Företagen uppger även att det praktiska 
vid distribution av produkter, vid betalningar och vid rörligheten av personer inom EU 
har förenklats. Den inre markanden skapar tillgång till en större marknad samtidigt som 
det även kan innebära en ökad konkurrens. Konkurrensen kan också medföra hot från 
substitut. Att medlemskapet i EU skulle ha bidragit till att öka deras export till med-
lemsländerna ser dessa företag som mindre troligt. Den ökade konkurrensen upplevs 
inte heller som något hot eftersom båda företagen är så tydligt nischade. Företagen hade 
redan före medlemskapet skapat sig en marknad och en kundkrets inom EU-området. 
Det geografiska läget kan ses som en möjlighet eftersom norrbottniska produkter kan 
upplevas som något exotiskt, samtidigt som det kan utgöra ett hot på grund av de långa 
transporterna. EU-medlemskapet och samarbete inom unionen skapar möjligheter till 
regional välfärdsutveckling, som därmed skapar exportförutsättningar för småföretagen. 
Båda företagen anger att de växlingskostnader som uppstår i och med att Sverige inte 
ingår i EMU, kan utgöra ett hot för företagen.  
 
Index anger att strukturfondsmedel kan via olika projekt skapa viktiga nätverks-
kontakter mellan företag inom landet och EU. Ytterligare möjligheter som kan finnas 
med strukturfonder är att dessa kan ge hjälp till företag vid produkt-, produktions-, 
organisations- och kompetensutveckling. Företag som har potential för att överleva på 
en exportmarknad men inte får fram tillräckligt med kapital kan gå miste om struktur-
fondsmedel i uppstartsskedet på grund av den omfattande byråkratin när det gäller an-
sökningar av medlen. Samtidigt kan dessa medel, enligt båda aktörerna, leda till att det 
skapas ett bidragsberoende hos företag. När det gäller dessa strukturfonder är de bägge 
intervjuade personerna av den uppfattningen att bidrag är av ondo. De anser att en bra 
affärsidé och en god samhällsstruktur för företagande skall ge förutsättningar för företag 
att överleva.  
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Figur 7 Den påverkan EU kan ha på exportförutsättningar för små företag i  
            Norrbottens län 
 
En sammanfattning av vad som framkommit i vår teori, av andra tidigare gjorda studier 
samt vår fallstudie har vi koncentrerat i en schematisk modell (figur 7) samt i nedan-
stående text. Den inre marknadens effekt på exportförutsättningen omfattar endast teori 
och vår fallstudie. När det däremot gäller strukturfondernas effekter på exportförutsätt-
ningar ingår förutom teori och vår fallstudie även de av andra tidigare gjorda studierna. 

6.4 Den inre marknadens effekter på exportförutsättningar  
 
Det har framhållits av Abrahamsson & Borgström (1993), Holmvall (1995) samt även 
framkommit i vår fallstudie (kap. 5) att småföretag i Norrbottens län för sin överlevnad 
måste börja exportera därför att hemmamarknad är för liten. I och med det svenska 
medlemskapet i EU fick företagen tillgång till den inre marknaden inom unionen. Lik-
som Abrahamsson & Borgström (1993), Holmvall (1995), Farhang & Stany (1993) och 
Hörte (1999) pekar även vår fallstudie på den möjlighet till en större marknad som då 
skapats för småföretag. Även exportmöjligheterna uppges ha underlättats i och med att 
handelshinder raserats men samtidigt utsätts företag för en ökad utländsk konkurrens 
genom att etableringshindren blir mindre. Detta i sin tur kan leda till att företagen blir 
utsatta för hot från substitut och att även markandspositionen på hemmamarknaden blir 
hotad, vilket styrks av Johnson & Schole (1999) och vår fallstudie. I vår fallstudie anges 
att avskaffandet av tullar inom EU har inneburit att varor enklare kan skickas mellan 
leverantörer och kunder inom medlemsländerna och även lett till snabbare och billigare 
transporter. Holmvall (1995) anger också att det kan leda till snabbare transporter men 
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nämner inget om att dessa skulle bli billigare. Även det praktiska förfarandet vid 
betalningar inom EU har förenklats enligt vår fallstudie men detta anges inte någon-
stans i vår teori.  
 
Abrahamsson & Borgström (1993) och Holmvall (1995) uppger att den större mark-
naden som den inre marknaden innebär skulle ge möjligheter till stordriftsfördelar och 
möjlighet att bibehålla anställda eller nyanställa. I vår fallstudie framkommer inte 
någon av dessa aspekter utan de båda aktörerna är av den övertygelsen att enda möjlig-
heten för småföretag i Norrbotten att lyckas på en exportmarknad är att finna en egen 
nisch. Samtidigt framkommer dock att ett hot kan utgöras av att det är höga kostnader 
förknippat med att ta fram unika produkter i form av bland annat patentkostnader, vilket 
inte tas upp i teorin. De olika EU-ländernas kulturella skillnader framhålls både av 
Holmvall (1995) och i vår fallstudie som utgörande en viktig faktor vid internatio-
nalisering. Brist i kunskap om EU-marknaden kan därför utgöra ett hot varför det är av 
största vikt att företagen skaffar sig kunskaper om EU- marknaden för att på så vis 
skapa exportförutsättningar för småföretagen.  
 
Småföretag i Norrbotten har, enligt respondenten Preutz, en fördel av det geografiska 
läget med tanke på hur exotiskt det upplevs med kylan, norrsken och mörker, vilket 
underlättar marknadsföringen av deras produkter ute i Europa. Farhang & Stany (1993) 
och Wahlberg (1993) anger att det geografiska läget kan utgöra en nackdel för Norr-
bottniska företag gentemot företagen i centrala Europa, vilket också framkommer i vår 
fallstudie. Den inre marknaden skapar en välfärsutveckling inom EU, och därmed 
exportförutsättningar för företagen, när länderna samarbetar inom exempelvis forskning 
med gemensamma ekonomiska resurser. Båda våra respondenter framhåller att små-
företagens flexibilitet genom kortare beslutsvägar skapar större förutsättningar för före-
tagen att kunna anpassa sig till tillfälliga ekonomiska förändringar inom den inre 
marknaden, vilket inte framgår av teorin. Både Agmon & Drobnick (1994) och 
Lundberg (1995) har istället dragit den slutsatsen att de stora företagen har större 
konkurrensfördelar än småföretagen och att exportens andel kan kopplas till företags-
storlek.  
 
Det som också lagts fram av de båda företagen i vår fallstudie, som vardera har en 
export på mer än 90 %, är att de anser att deras företag hämmas något av att Sverige står 
utanför EMU och de växlingskostnader som detta medför vilket emellertid inte om-
nämns alls i vår teori. 
 

6.5 Strukturfondernas effekter på exportförutsättningar 
 
Genom strukturfonderna ges möjligheter till produktutveckling av både gamla och nya 
produkter vilket lagts fram av Högberg (2002), Törnqvist (1996), Hörte (1999), SPD 
Mål 1 Norra Norrland (2001), av vår respondent Löfstedt och i tidigare studier (kap. 4). 
Våra respondenter men framförallt våra sammanställda sekundärdata påvisar också att 
möjligheter skapas genom nätverkskontakter både nationellt och internationellt som ut-
mynnar i affärskontakter och samarbetspartners. Enligt Farhang & Stany (1993) bör 
företagen ha i åtanke att inte bara Sverige kan söka, och i och med det Norrbottens län, 
strukturfondsmedel. Också andra EU-länder kan söka dessa medel och utgör därmed ett 
hot då det även ger ökad kunskap hos konkurrenterna. Högberg (2002), SPD Mål 1 
Norra Norrland (2001) och projektledarna samt deltagarna i tidigare studierna uppger att 
strukturfonderna kan ge ökade kunskaper om export och nya marknader inom alla de 
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geografiska områden som kan erhålla ekonomiskt stöd till olika projekt, vilket delvis 
stöds av Löfstedt. I enlighet med teori och vår empiri finns en risk att strukturfonds-
medel leder till ett bidragsberoende för vissa företag.  
 
SPD Mål 1 Norra Norrland (2001) tar upp att strukturfonderna kan bidra med mark-
nadsundersökningshjälp men det har varken lagts fram i tidigare studier eller fram-
kommit i vår fallstudie. Ett av företagen anger att en möjlighet för dem att ta marknads-
andelar på den inre marknaden är produktionsutveckling. Detta har varken framkommit i 
teori och tidigare studier.  Teori och tidigare studier anger däremot att kompetensut-
veckling skapar ökad konkurrenskraft för företagen. I de tidigare studierna har företagen 
sett möjligheten att genom strukturfonderna kunna skapa en stärkt och breddad mark-
nad genom ett bredare produktutbud. Projektledaren för internationaliseringsprojekten 
framlade synpunkter att projektägaren upplevt det svårt att få nationell medfinansiering. 
Dessutom är konkurrensen om medfinansiärer stor eftersom det finns flera forum som 
driver EU-projekt.  Högberg (2002), de tidigare studierna och vår fallstudie pekar på att 
strukturfonderna har en omfattande byråkrati som gör att handläggningstiderna blir väl-
digt långa. Detta kan bland annat leda till likviditetsproblem för projektägarna, enligt en 
av projektledarna, eftersom det tar tid att få utbetalt pengarna för att driva projekten.  
 

6.6 Sammanfattande slutsats 
 
Med detta arbete hade vi för avsikt att undersöka hur Sveriges EU -medlemskapet kan 
ha påverkat exportförutsättningarna för småföretagen i Norrbottens län. 
 
Har EU och EU-verktyg påverkat Norrbottniska småföretags exportförutsättningar? 
De synpunkter som framhållits mycket tydligt av de norrbottniska företagen är struktur-
fondernas möjligheter att skapa nätverk med andra företag inom regionen. Personer från 
olika företag kan utbyta erfarenheter både vad avser lösningar av exempelvis problem 
inom produktion eller organisation och vilka leverantörer som håller hög kvalitet samt 
är tillförlitliga. De här även lett till att företag inom de olika EU-projekten inlett sam-
arbeten för att ta fram produkter och skapat en leverantör/kund - relation. En klar möj-
lighet finns även i den kompetensutveckling som kan erhållas. Genom att man höjer 
kompetensen för både företagsledare och övrig personal skapar man ökad konkurrens-
kraft vilket gör att företaget bland annat kan bli bättre på produktutveckling, marknads-
föring och försäljning. Företaget får också möjligheter till ökade exportkunskaper och 
kunskaper om EU-marknaden. Sammantaget påverkar detta exportförutsättningarna 
positivt. Det som möjligtvis kan utgöra ett hot för enskilda företags överlevnad är att 
man blir för bidragsberoende och kanske inte överlever när bidragen upphör. 
 
Kan Sveriges medlemskap i EU ha påverkat exportförutsättningarna för två redan 
etablerade mindre exportföretag i Norrbottens län ? 
Totalt sett har det blivit lättare för Index att nå ut på den inre markanden efter det 
svenska EU-medlemskapet. Några klara fördelar framkommer. Exporten av produkter 
fungerar mycket smidigare i och med att tullhanteringen inom EU är borta. Produkter 
kan idag skickas direkt till slutkund och är framme inom en till två dagar jämfört med 
tidigare en till två veckor. Detta har medfört att exporten blivit mycket enklare och nå-
got billigare. Genom strukturfonderna har företaget kunnat delta i två av de EU-projekt 
som omnämnts i vårt arbete och genom dessa projekt har de förvärvat kunskaper för 
både produktutveckling och produktionsprocessutveckling. 
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När det gäller Polaris har EU-medlemskapet, den inre marknaden och därmed fri rörlig-
het för varor, tjänster, personer och kapital samt tullfriheten underlättat exporten. För 
företaget har persontrafiken blivit både effektivare och billigare. Exporthanteringen av 
varor har också blivit betydligt enklare och snabbare. När det gäller strukturfonderna 
finns inget påvisbart eftersom Polaris ej nyttjat dessa möjligheter på grund av för långa 
handläggningstider och för många inblandade parter. 
 
Vilka fördelar alternativt nackdelar kan EU-medlemskapet innebära för Norrbottniska 
småföretags exportförutsättningar? 
Den stora fördelen är den större marknad som öppnar sig för företagen i och med EU-
medlemskapet. Handelshindren raseras och därmed skapas exportförutsättningar. Sam-
tidigt innebär de raserade handelshindren att konkurrensen från utländska företag och 
substitut ökar markant. Även bristande kunskaper om EU-marknaden kan utgöra en 
nackdel för exportförutsättningar. Den inre marknaden har inneburit en större marknad 
för företagen att kunna verka på. I och med att handelshindren raserats har stor del av 
inträdesbarriärerna eliminerats. Kombinationen av snabbare och billigare transporter 
samt att Norrbottniska produkter kan upplevas som något exotiskt skapar större export-
förutsättningar. Småföretagens flexibilitet kan vara en fördel genom att de kortare 
beslutsvägarna gör att företagen lättare kan anpassa sig till marknadsförändringar. En 
nackdel kan vara de dyra patentkostnaderna som uppstår vid etableringar på nya mark-
nader eftersom patentet måste bevakas för varje land, vilket är extra kännbart för små-
företag. Därför kan det vara av betydelse att företagen söker sig ut på några få mark-
nader i början och successivt expander.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Norrbottniska företag i en avlägsen glest befolkad region långt från centrala Europa, 
upplever vi, har ett sämre utgångsläge för export än företag närmare Central Europa. Vi 
bedömer utifrån vårt arbete att det är nödvändigt för småföretagen att se över organisa-
tionen inför sitt inträde på den Europeiska inre marknaden. Företagsledarrollen och 
säljarrollen är kanske den som förändras mest när företagen skall ut på den större mark-
naden inom EU. Kompetensutveckling av övrig personal och spetskompetensutbildning 
är viktigt för att hela organisationen skall fungera fullt ut. I litteraturen skrivs om att 
storföretagen har ekonomiska fördelar när det gäller att klara av konjunktursvängningar 
jämfört med småföretag. Vi upplever, tvärtemot, att det är småföretag som har förmågan 
att lättare anpassa sin verksamhet vid en nedgång i konjunkturen då deras organisation 
har kortare beslutsvägar. När det gäller den inre marknaden ser man möjligheten att 
kunna åtnjuta stordriftsfördelar men i vår fallstudie har inte detta framkommit. Detta 
kan kanske bero på att vi enbart tittat på småföretag, varav de två i fallstudien dessutom 
är nischföretag med mycket specifika produkter. Som vi ser det gäller det för Norr-
bottniska småföretagen att uppnå en effektiv produktion även om man inte kan åtnjuta 
stordriftsfördelar. Vi är också av den uppfattningen att möjligheten för småföretag i 
Norrbotten att lyckas på en exportmarknad är att finna en egen nisch. Kapitalflödet har 
underlättats genom EU-medlemskapet men företagen bör vara medvetna om att betal-
ningsmoralen inte är densamma utomlands som i Sverige.  
 
När det gäller strukturfonderna inom EU ser vi det som ett hjälpmedel framförallt för de 
företag som inte redan är etablerade på den europeiska marknaden. Vissa av EU-
strukturfondsmedel har även kunnat användas till att utveckla företagen, inte bara med 
avseende på export. Småföretagen i Norrbotten har kunnat kompetensutveckla perso-
nalen, utveckla produktionen och produktutveckla med hjälp av strukturfonderna. Även 
detta tror vi i slutändan kan skapa exportförutsättningar för Norrbottniska småföretag. 
Vi ser en viss risk för företag som under en längre tid använt sig av EU: s struktur-
fonder, eftersom dessa medel är tidsbegränsade. Företagen kan idag finansiera en del av 
sin exportverksamhet med strukturfondsmedel. Vad händer när denna möjlighet till 
bidrag tar slut? Det beslut om strukturfonder som finns idag sträcker sig fram till och 
med år 2006. Därefter har inte EU avsatta några pengar till strukturfonder. Trots att det 
har framkommit vissa nackdelar med EU:s inre marknad och strukturfonderna har vi 
ändå den uppfattningen att de positiva effekterna  är av större betydelse för att skapa 
exportförutsättningar än de negativa effekter som uppkommer. 
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning  
 
Det har i vårt arbete framkommit några problem som kan vara intressanta att undersöka 
närmare. Vårt förslag till vidare forskning är att undersöka: 
 
• Hur svenska företag har påverkats av EU: s strukturfonder 
 
• Vilka konsekvenser upphörandet av EU: s strukturfonder får för svenska företag  
 
• Hur svenska småföretags exportförutsättningar påverkas av att Sverige inte ingår i 

den monetära unionen (EMU) 
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 Bilaga 2 
    
INTERVJUGUIDE  
 
Allmänna frågor: 
 
1. Kan ni ge en kort sammanfattning om företagets historik? 
2. Vilken är företagets affärsidé? 
3. Vad är företagets kärnverksamhet? 
4. Hur många är sysselsatta inom företaget? 
5. Vilken är företagets marknad? 
5. Vilka är företagets kunder? 
6 .Hur stor marknadsandel har företaget av den totala marknaden? 
 
 
Företaget och export: 
 
1. Hur stor andel av den totala omsättningen utgörs av export? 
2. Vad var orsaken till att företaget började exportera?  
3. Hur länge har företaget haft exportverksamhet? 
4. Hur är exporten fördelad på olika länder? 
5. Hur stor del av exporten går till EU- länder? 
6. Vilka framgångsfaktorer har varit avgörande för företagets exportframgångar?  
7. Har företaget några tydliga svagheter ? 
8. Vilka framtidsplaner har företaget? 
 
Företaget och Sveriges medlemskap i EU: 
 
1. Hur har Sveriges EU-medlemskap påverkat Ert företag ? 
2. Har det inneburit att Ert företag har svårare/lättare att nå ut på marknaden inom EU? 
3. Har det svenska EU-medlemskapet inneburit att Er marknadsandel inom EU 
    ökat/minskat? 
4. Har Ert företag upplevt att konkurrensen hårdnat på marknaden efter det svenska 
    medlemskapet? 
5. Hur har Sveriges EU-medlemskap påverkat det praktiska runt export till länder inom 
    EU exempelvis tullhandlingar, betalningsförfarandet, och att nå ut till slutkund på de 
    olika EU-marknaderna? 
6. Har företaget kunnat nyttja möjligheter till EU-pengar när det gäller att erhålla 
    kunskapsutveckling, stöd och hjälp  
7. Har företaget deltagit i några EU-projekt? 
 
 
 




