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Abstract 

This essay in economic geography describes what intra-firm trade as a concept is 
and different ways to determine in which cases trade is to be labeled as intra-firm 
trade (IFT) or not. The method used by the author is most easily described as 
descriptive. This method was chosen in order to test if existing theories; classic 
and neoclassic economics, new trade theory and international business studies, are 
capable to explain the phenomena of IFT. The theories are tested trough primary 
and secondary literature but also trough reasoning by the author. 

The conclusion is that the most reasonable way to determine whether trade 
occurs intra-firm or not, is to decide upon a 5-% rule where it when one part owns 
5-% of the voting strength in the other company is to be considered intra-firm 
trade. This is a conclusion based on several reasons; the strongest one being that a 
common view on IFT could boost comparative studies as the U.S already collects 
data based on the 5-% rule. 

Classic and neoclassic economics are incapable of explaining IFT as a 
prerequisite for these theories is that markets are perfect. IFT can only be 
explained by models building on imperfect markets hence new trade theory and 
international business are more successful in explaining IFT. 

 
Keywords: intra-corporate trade, intra-firm trade, descriptive method, classic and 
neoclassic economics, new trade theory, international business studies 
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1 INLEDNING 

Genom historien har varor och tjänster bytts över nationsgränser. Redan på 1800-
talet påvisade David Ricardo att det var fördelaktigt att bedriva utrikeshandel då 
specialiserade transaktioner gav ett överskott som alla deltagande parter tjänade på. 
De komparativa fördelar som varje nation har i relation till en annan nation har lett 
fram till den omfattande internationella handel som numera existerar. Innanför EU:s 
och EES-områdets gränser underlättas handeln av den fria inre marknaden. 
Inomföretagshandel, även kallad ”intra-corporate trade” och ”intra-firm trade”, är 
handel som sker inom ett företag/koncern men över nationsgränser.1 Den minskade 
friktionen i världshandeln, vilken har blivit effekten av en successiv liberalisering 
och ny teknik har gjort det möjligt att inte bara handla med företag från andra länder 
utan också att specialisera sin egen produktion så att man inom det egna företaget 
utnyttjar länders (och/eller fabrikers) komparativa fördelar. Varför är intra-firm trade 
intressant? I en värld där företag utsätts för konkurrens på lika villkor på 
hemmamarknaden är det viktigt att kunna konkurrera på samma villkor i termer av 
produktionskostnader ur ett globalt perspektiv. I en global värld är det viktigt att 
förstå hur företagen agerar för att överleva. För en protektionist kan flytten av en 
fabrik från Sverige till ett låglöneland ses som ett hot mot sysselsättningen medan det 
för en liberaliseringsförespråkare ses som ett naturligt steg för att öka svenska 
företags konkurrenskraft och deras lönsamhet. I en ännu mer globaliserad värld, där 
människor kunde flytta lika enkelt som företag skulle begreppet intra-firm trade 
möjligtvis spela en mindre roll eftersom kulturen och institutionerna också skulle 
vara helt globala. Men eftersom arbetskraften är mer stationär än kapitalet och 
enskilda länder fortfarande är annorlunda från andra länder finns ett behov av att 
förstå företags globala organisation och varför man väljer att internalisera handel 
istället för att handla med oberoende företag. Ekonomisk geografi syftar till att förstå 
distributionen, lokaliseringen och organisationen av ekonomiska aktiviteter på 
jordytan. Eftersom inomföretagshandel enligt den oftast citerade källan, UNCTAD, 
uppgår till en tredjedel av all internationell handel i världen är det både intressant och 
viktigt att öka uppmärksamheten kring denna typ av handel.2 

Då Ricardo i sin 1800-talsvärld inte kunde förutse proportionerna på 
internationaliseringen av industriell produktion och framväxten av globala 
produktionssystem är det rimligt att använda andra teorier för en analys av 
inomföretagshandelns roll i internationell handel. I denna uppsats kommer tre 
välkända teoripaket inom ekonomisk geografi presenteras i syfte att försöka förklara 
hur dessa förhåller sig till inomföretagshandel. 

Uppsatsen kommer inledningsvis att ge läsaren en bakgrund till det som 
föranlett den internationella handeln och den inomföretagshandel som finns idag. 
Därefter kommer den att beröra ett antal tänkbara och möjliga definitioner på intra-
firm trade och ge förslag till en definition. Det är inte så enkelt att definiera 
inomföretagshandel som handel inom ett företag men över gränser, beroende på att 
det finns tänkbara avgränsningar av sådana transaktioner. Till exempel, om ett 
företag handlar med ett minoritetsägt bolag i utlandet, är det då handel inom 
företaget? Denna och liknande frågor kommer att behandlas i det avsnitt som tar upp 
inomföretagshandel som begrepp. En av dessa teoretiska ansatser bygger på den 
                                                                                                                                          
 
1 Zejan, M. (1989) 
2 UNCTAD (1996) 
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globala arbetsfördelning som anspelar på de sätt företag är organiserade. Ett exempel 
är ett konfektionsföretag som odlar bomull i Kazakstan, tillverkar tyget i Kina, syr 
plagget i Pakistan och säljer det i Sverige. Framväxten av globala produktionssystem 
har underlättats av förbättrade logistiksystem, nya produktionsfilosofier och 
datorernas introduktion. Den sista och kanske allra viktigaste punkten i 
bakgrundsdelen av uppsatsen är avsnittet om liberalisering eftersom denna skapar 
möjligheter för global produktion. Först idag är vi tillbaka på de nivåer av 
globalisering på världsmarknaden som nåddes redan under 1800-talet.3 
Förutsättningen för att handel ska uppstå är att hindren för dess existens är så få som 
möjligt. I strävan efter att sprida välfärd är handelsliberalisering ett av

                                                                                                                                          
 
3 Schön, L. (2000), Dicken, P. (2003) 

de viktigaste instrumenten. Efter de inledande kapitlen följer en beskrivning av de, 
för uppsatsens syfte, aktuella teorierna klassisk/neoklassisk handelsteori, new trade 
theory och international business både ur ett nutida och ur ett historiskt perspektiv i 
syfte att undersöka hur dessa förklarar inomföretagshandeln.  
 
2 SYFTE, METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 

2.1 Syfte 
Syftet med föreliggande arbete är att enligt en deskriptiv metod studera 
inomföretagshandel genom en litteraturgenomgång och i sammanhang med 
traditionell handelsteori, new trade theory och international business. Uppsatsens 
huvudfråga är hur klassisk/neoklassisk handelsteori, new trade theory och 
international business teori förklarar inomföretagshandeln i en internationell kontext. 
Som empiriskt underlag har ett antal undersökningar, både ekonometriska och mer 
kvalitativa legat till grund för uppsatsens slutsatser. En annan del av uppsatsen har 
uppehållit sig vid olika sätt att definiera inomföretagshandel och vilka följder de 
olika definitionerna kan ha. För att läsaren ska bli familjär med inomföretagshandel 
är det essentiellt att veta vad det är som bestämmer inomföretagshandelns storlek och 
att få en introduktion kring ämnet. Följande underfrågor har varit närvarande i arbetet 
mot att besvara uppsatsens huvudfråga:  

• Vilken roll spelar liberaliseringen och just-in-time (JIT) för världshandeln 
och vad har det gjort för skillnad för inomföretagshandeln? 

• Varför väljer ett företag att internationalisera/internalisera?  
• Vilka undersökningar har genomförts och vilka faktorer har visats vara 

signifikanta med avseende på hur de förklarar inomföretagshandeln? 
Uppsatsens huvudfråga är: 

• Hur förklarar klassisk/neoklassisk handelsteori, new trade theory och 
international business studies inomföretagshandeln i en internationell 
kontext? 
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2.2 Metod 
För att förstå inomföretagshandeln behövs begreppet och vad som skrivits om 
inomföretagshandeln gås igenom. Metoden jag använder mig av är till största delen 
en resonerande litteraturgenomgång. Metoden definieras bäst som deskriptiv metod 
då idén om hur inomföretagshandeln förhåller sig till teorierna står överordnat målet 
att empiriskt bevisa något, en metod som används vid intervjuer då man bedriver 
samhällsvetenskaplig forskning för att lära sig om ett ämne och för att kunna lägga 
en grund för att kunna utforma bätre frågor och öka förståelsen för det specifika 
ämnet.4  Genom detta arbetssätt försöker jag att peka på ett antal teorier som till 
exempel handelsliberalisering, JIT och internationell arbetsfördelning vilkas 
aktualitet jag förutsätter har ökat med tiden. Intra-firm trade har ökat över tiden och 
anledningen till detta står att finna bland annat i dessa teoriers applicering på länder 
och företag.5 Därutöver redogörs även för mina resonemang kring vilken statistik 
som finns tillgänglig i Sverige och hur denna skulle kunna användas samt för hur jag 
skulle vilja definiera inomföretagshandel. I fokus står även en målsättning att ge 
läsaren så mycket information om ämnet och dess historia att den själv kan bilda sig 
en uppfattning. Därför ges bakgrundsavsnittet sålunda stor vikt eftersom det för 
läsaren är viktigt att förstå de teorier och den historia som har föranlett dagens 
inomföretagshandel. 

Metoden är explorativ såtillvida att den undersöker ett ämne som det finns 
begränsad forskning om, vilket som en naturlig följd medför svårigheter att finna 
information och statistik, bland annat på grund av sekretess går det inte att få fram 
data om hur enskilda företag handlar med varandra. Som en konsekvens av detta har 
uppsatsen kommit att ha sin tyngdpunkt i en mycket mer resonerande, kvalitativ bas. 
Visserligen är många av de artiklar som studerats kvantitativa men bedömningen av 
dessa är i uppsatsen likväl kvalitativ. Skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa 
samhällsvetenskapliga studier tas ofta för givna men skillnaden mellan dessa behöver 
inte vara ömsesidigt uteslutande då skillnaden rör form, fokusering och betoning.6 
Den litteratur som jag i första hand har haft för avsikt att använda mig av är 
primärlitteratur som har den fördelen att den ofta är skriven av den person som utfört 
undersökningen.7 I vissa fall har det varit så att jag inledningsvis arbetat med 
sekundärlitteratur och därefter studerat vilka källor som författaren använt sig av. 
Denna metod har jag funnit vara mycket lärorik då man genom att läsa en artikel och 
studera referenserna finner nya spår som leder en vidare kunskapsmässigt. En 
nackdel med sekundärlitteratur är att den riskerar att vinklas av författaren då en 
summering av en tredje persons forskningsresultat eller upplevelser ska summeras 
och att de undersökningar som ligger till grund för sekundärlitteraturen dessutom inte 
förklaras lika grundligt som i primärdokumentet.8 
                                                                                                                                          
 
4 May, T (2001) s. 160 
5 UNCTAD (1996) 
6 May, T (2001) s. 183 
7 Hartman, J. (2004) s. 214 
8 May, T (2001) s. 217 
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När man som författare använder sig av en deskriptiv metod är idén det 
viktigaste, i detta fall en idé om att skapa ett arbete som ger en ökad förståelse för 
inomföretagshandeln med bakgrund av de frågor som ställs i uppsatsens syfte. 

 
 

2.3 Avgränsningar 
På grund av uppsatsens deskriptiva metod som kräver att mycket förklaras och 
beskrivs för läsaren har uppsatsen blivit förhållandevis stor, ändå har jag varit tvungen 
att utelämna vissa aspekter vilka jag redovisar nedan.  

Uppsatsen behandlar huruvida de nämnda teorierna kan förklara den 
internationella inomföretagshandeln men inte den nationella. Detta eftersom det 
intressanta är hur de olika teorierna kan förklara att handel sker mellan relaterade 
parter och inte enbart genom fri konkurrens, på arm’s–length avstånd, ur ett 
internationellt perspektiv. Man kunde även tänka sig att studera hur 
inomföretagshandeln påverkar länderna där de etablerar sig eller hur så kallad over-
/underinvoicing påverkar handelsstatistiken. Det finns ett stort antal möjliga sätt att 
angripa inomföretagshandeln på, däribland hur de transnationella företagen 
samarbetar med de inhemska producenterna och hur de i sin tur kan ge upphov till ny 
inomföretagshandel då underleverantörer potentiellt flyttar efter sin kontraktgivare. 
Leder TNC:s etableringar till teknologiöverföringar i värdlandet och om de gör det så 
i vilka typer av utländska direktinvesteringar? Dessutom kan man tänka sig att angripa 
inomföretagshandeln ur ett företagsperspektiv och studera ett enskilt case, någonting 
som också gjorts av flera författare inom det teoripaket som jag längre fram i 
uppsatsen benämner International Business Studies. Jag skulle också ha kunnat göra 
en djupare, mer politiskt analyserande uppsats där jag studerat statens och 
institutionernas roll för inomföretagshandelns del eller en uppsats där man närmare 
studerar de multinationella företagens kultur och de länder där direktinvesteringar sker 
i syfte att förklara hur inomföretagshandeln ger upphov till kulturella 
länkningseffekter eller om utländska direktinvesteringar möjligtvis söndrar den 
inhemska affärskulturen. Det finns exempel på att utländska företag endast använder 
sig av ett lands relativt slappa lagstiftning eller billiga arbetskraft. I ett sådant fall 
tillför det utländska företaget inte mycket mer än den mängd anställda som företaget 
har. Denna uppsats går inte heller in på skillnaderna mellan ett transnationellt och ett 
multinationellt företag. För den som sysslar specifikt med sådana frågor kan 
användandet av dessa två begrepp te sig som godtyckligt men då det inte för 
uppsatsen är viktigt att skilja på dem gör jag inte någon åtskillnad. 

 
3 BAKGRUND 

Detta kapitel ämnar ge läsaren en djupare förståelse av inomföretagshandeln och 
därmed ge densamme möjlighet till egna reflektioner kring ämnet. Detta görs med 
hjälp av att övergripande beskriva den internationella handelns historia, (3.1) 
framförallt ur ett västerländskt och svenskt perspektiv. Därefter följer ett avsnitt om 
de transnationella företagens historia, (3.2.1) och deras nuvarande situation samt en 
presentation av vilka faktorer som bestämmer hur företagen organiserar sig, (3.2.2). 
Nästa avsnitt är ett avsnitt som jag valt att kalla för liberalisering, (3.3) där så vitt 
skilda saker som valutasystem, WTO, Världsbanken och argument för respektive 
mot frihandel redogörs för. Även i detta avsnitt ges en kortare historisk genomgång, 
(3.3.1) som avslutas med hur situationen är idag, (3.3.2). Det avsnitt som avslutar 
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bakgrundskapitlet handlar om de minskade avstånden som kommit till följd av olika 
transport- och kommunikationstekniska framsteg, (3.4). 
3.1 Internationell handel 
Internationell handel har en lång tradition och den uppkom initialt för att få tillgång 
till varor som man själv inte kunde producera och längre fram i tiden för att på ett 
teoretiskt och praktiskt plan utnyttja komparativa fördelar i syfte att öka den totala 
nyttan. Vi känner inte till exakt hur byteshandeln ägde rum förr, men det står klart att 
byteshandel skedde under senpaletolitisk och tidigneolitisk tid, dvs. före jordbruket 
hade uppfunnits.9 Det är inte förrän grunden till den moderna handeln hade lagts och 
de första multinationella företagen hade grundats som inomföretagshandel kan antas 
ha uppstått, det vill säga nästan 9000 år efter det att mänskligheten börjat med 
handel.  

Andra hälften av 1800-talet var tiden då industrialismen och järnvägarna kom 
på bred front. Järnvägar, stålprocesser, verkstadsindustri och frihandel var bara några 
av de saker som fick sitt genombrott under denna period. För svenskt vidkommande 
så stod järn, trävaror och havre för en stor del av tillväxten som skedde då.10 Trävaror 
och havre var en produkt av effektivitetsökningar och järn en produkt av förnyelse 
(Bessemerprocessen 1856-57 och Sandviken). 1880-talet präglades i hög grad av 
rationalisering av befintlig industri samtidigt som nya tillväxtkrafter skapades.11 
Utvecklingen mot det nya industrisamhället fortsatte under återstoden av 1800-talet 
och början av 1900-talet. Det rationaliserade jordbruket kunde försörja industrierna 
med arbetskraft trots att en betydande emigration ägde rum, vilket i sin tur ledde till 
att lönepriserna steg.12 De högre priserna gjorde att svenska industrier var tvungna att 
investera i effektiv produktion, ett tankesätt som har hållit i sig och som kan 
exemplifieras med Rehn-Meidner-modellen som presenterades under 40- och 50-
talet.13 Efter Kreugerkraschen och 30-talskriserna repade sig den svenska ekonomin 
snabbt i förhållande till andra ekonomier. Detta kan förklaras genom att den svenska 
ekonomin gynnades av att Riksbanken övergav guldmyntfoten och kronan 
deprecierades vilket gynnade svensk export.14 Framförallt ökade handeln med 
Tyskland och våra grannländer. Efter det naturliga avbrott som kom i och med andra 
världskriget stod Sverige bättre rustade än många andra länder då vi inte hade 
deltagit i kriget. Under de två följande decennierna efter kriget ökade den svenska 
exportvolymen fyra gånger.15 Inledningsvis dominerade de svenska råvarorna men i 
takt med att svenska tekniskt mer avancerade företag växte så ökade exporten från 
verkstads- och bilindustri. Tjänstesektorn, respresenterad i stor utsträckning av 
rederierna växte också kraftigt på exportsidan. Under 70-talet och framåt förändrades 
den svenska exportindustrins sammansättning dramatiskt. De svenska varven lades 
ner ett efter ett och även andra industrier konkurrensutsattes hårt från omvärlden. 
Många stora svenska företag ökade sin internationalisering och de svenska 
utlandsinvesteringarna blev större. Efter krisen i början av 90-talet var Sverige fullt 
ut ett tjänstesamhälle. Trots att en överväldigande majoritet av arbetskraften jobbar 

                                                                                                                                          
 
9 Cameron, R., Neal, L. (2006) 
10 Lekt. Ant. 061114 
11 Schön, L (2000) s. 304 
12 Ibid. 
13 Pålsson, L (2002) s. 373 
14 Schön, L (2000) s. 352 
15 Ibid. s. 381 
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inom tjänstesektor är det viktigt att påpeka att många arbeten fortfarande är kopplade 
till industrin dvs. att företagen inte längre säljer en industriprodukt utan även en 
tillhörande vara/tjänst vilket leder till att tjänsteexporten från Sverige har ökat 
kraftigt.16 

Som vi kan sammanfatta från det här avsnittet om internationell handel så har 
både Sverige och andra länder generellt ökat sin handel med omvärlden. Efter andra 
världskriget har den internationella handel mångdubblats och vi kan ännu inte skönja 
något slut på denna expansion som drivs av att företag ser vinstmöjligheter och att 
stater minskar på handelshindren. I takt med att nationella företag växt sig starkare 
har de organiserat sig över nationsgränser för att öka sin vinst. Varför och hur företag 
organiserar sig internationellt kommer att behandlas i nästa kapitel. Liberalisering är 
en viktig beståndsdel i förståelsen av internationell handel eftersom minskad friktion 
ökar möjligheterna för varor och tjänster att handlas internationellt både inom företag 
och genom konkurrensutsatt handel. Just-in-time och förbättrad logistik är ytterligare 
faktorer som har gjort det enklare att handla internationellt. Det är idag enklare än 
tidigare att ha internationella produktionssystem genom de tekniska framsteg som 
gjorts samt att ha en fungerande internationell organisation. För förståelsen av den 
internationella inomföretagshandeln krävs en förståelse av transnationella företag, 
liberaliseringens påverkan av handeln och av just-in-time tillsammans med de nya 
teknologiernas framväxt. 
3.2 Transnationella företag (TNC:s) 
3.2.1 Historia 
De så kallade handelshusen vilka organiserade en stor del av den internationella 
handeln efter medeltiden är att betraktas som föregångare till dagens internationella 
företag. Medici-familjen i Florens är ett av de främsta exemplen, vars bank hade 
filialer i flera länder redan under 1400-talet.17 När industrialiseringen slog igenom 
under 1700- och 1800-talet blev de gamla finansieringsformerna av ekonomiska 
projekt inte tillräckliga. För att finansiera stora fabriker eller investeringar i järnväg 
behövde man öka antalet personer som bidrog till detta.18 I Storbritannien förbjöd 
man aktiebolag år 1720 om de inte hade tillåtelse från parlamentet, en lag som togs 
bort 1825. Men det var inte förrän på 1850-talet som det blev möjligt att vara 
aktieägare utan att vara betalningsskyldig om aktiebolaget gick med förlust. År 1863 
kom en liknande lagstiftning i Frankrike och 1867 togs de sista regleringarna bort för 
aktiebolag.19 Efter dessa lagändringar spreds sig ett liknande system till andra 
europeiska länder. Tack vare den ökade möjligheten till kapitalackumulation och 
riskspridning kunde industrisamhället växa fram. I Sverige kom aktiebolagslagen 
1848 vilket även här möjliggjorde för fler personer att göra investeringar av privat 
kapital.20 

Under 1900-talet har vi genom ett ökat kulturellt utbyte via tidningar, rörlighet 
av människor och snabbare kommunikationer utvecklat informella institutioner. Då 
mycket av de regler som krävs för att organisering över nationsgränser ska fungera 
inte står nedskrivna i en regelbok är de mentala mönstren viktiga för förståelsen av 

                                                                                                                                          
 
16 Schön, L. (2006) s. 462 
17 Cameron, R., Neal, L. (2006) s. 163 
18 Ibid. s. 268 
19 Ibid. s. 268 
20 Ibid. s. 155 
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de internationella företagens framväxt.21 För att kunna göra affärer i andra länder 
eller för att ha framgångsrika filialer krävs att man har en förståelse för varandra 
även om det självklart finns kulturella skillnader.22 Visserligen bör dessa skillnader 
inte överdrivas då förutfattade meningar kan bli självuppfyllande profetior.23 Som vi 
kommer att gå in på i nästa avsnitt om TNC:s idag så finns det olika anledningar för 
ett företag att organisera sig över landsgränser. Däribland finns just kulturella eller 
marknadsspecifika anledningar som grund för varför ett företag väljer att göra en 
utländsk direktinvestering. 

Den mest grundläggande idén om vad ett företag har som mål för sin 
verksamhet är att det ska skapa avkastning på investerat kapital. Detta görs antingen 
genom att öka intäkterna eller att sänka kostnaderna. Anledningar för att 
internationalisera ett företags aktiviteter kan enkelt hänföras till en av dessa två 
parametrar eller båda två. Genom att etablera sig på en utländsk marknad kan ett 
företag öka sin försäljning och därigenom även sina intäkter. Genom att förlägga 
produktion eller andra funktioner utomlands kan man också minska sina kostnader 
vilket i sin tur ökar vinsten och marginalerna.  

Multinationella företag kan organisera sig antingen horisontellt eller vertikalt. 
Ett exempel på vertikal organisering är ett företag som har sitt huvudkontor och 
produktionsfunktioner i ett land och producerar en del av sina produkter i ett annat 
för att dra nytta av komparativa fördelar i det landet. Ett horisontellt organiserat 
företag är ett sådant som väljer att ha samma eller liknande funktioner i flera länder 
beroende på t ex tullar eller andra hinder som gör att samma vara eller tjänst med 
fördel kan produceras på flera platser. Den tidiga industrialiseringen ledde till att 
företag specialiserade sig vertikalt och över gränser på det vis som Alfred Chandler 
menade (se kap 5. 3).24 Beroende på specifika organisatoriska egenskaper lyckades 
amerikanska och tyska företag att före första världskriget expandera sina 
verksamheter över hela världen. Liknande egenskaper ligger till grund för de 
japanska företagens framgångar efter andra världskriget.25 Kontakt med kunder, 
organisatoriskt lärande och effektiva fabriker är bara några av de anledningar som 
gjort inomföretagshandel en stor del av framgångsrika företags handel. Tvärtemot 
vad chandlerianismen skulle ha hävdat menar Richard Langlois att nutiden ställer 
krav på ökad de-vertikalisering.26 De gamla industriföretagens organisationsstruktur 
har blivit föråldrad och därigenom inte hängt med på de krav som ställts, exempel på 
detta är en del av de stora amerikanska tillverkarna på 50- och 60-talet vilkas struktur 
varit för stel.27 Utvecklingen som följde under 80-talet var att de stora 
organisationerna började inrikta sig mot sina respektive kärnområde och göra det 
som de var bäst på, ett tankesätt som ledde till outsourcing och att Manpower blev 
USA:s största arbetsgivare i början av 90-talet.28 

 
 
 

                                                                                                                                          
 
21 Ibid. s. 430 
22 Hofstede, G. (1991) 
23 Kleen, P., Moberg, C., Palm, G. (2003) s. 139 
24 Pålsson, L. (2002) 
25 Chandler. A (1992) 
26 Langlois R. (2003) 
27 Ibid. s. 370-371 
28 Ibid. s. 372 
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3.2.2 TNC:s idag och olika teoribildningar 
I de stora industriländerna tenderar ny teknologi att leda till att företag samarbetar 
med varandra genom till exempel strategiska allianser för att täcka de kostnader som 
uppstår med den nya teknikens krav. Med ökad integration mellan länder är 
utvecklingen normalt sådan att nationella företag blir internationellt verksamma.29 En 
förklaring till hur internationell produktion är organiserad är Raymond Vernons 
anpassning av produktlivscykeln (PLC) som då den kom 1966 var omdanande på det 
viset att den påvisade att platsspecifika egenskaper spelade roll för industriers 
lokalisering.30 I PLC antar man att ett företag inledningsvis tillverkar nya produkter i 
sitt hemland för att då produkten mognar vidareutveckla den och använda sig av 
fabriker på andra platser där man kan producera varan billigare och minska 
kostnader. För att förstå internaliserad internationalisering är det också viktigt att 
skilja på olika typer av utländska direktinvesteringar. Nedan följer ett schema för hur 
olika direktinvesteringar kan kategoriseras. 
 
Fyra typer av FDI (Foreign Direct Investment/utländsk direktinvestering)31 
1. Resurssökande 
(a) Fysiska resurser 
(b) Mänskliga resurser 
 
2. Marknadssökande 
(a) Inhemsk marknad 
(b) Närliggande marknad 
 
3. Effektivitetssökande 
Rationalisering av produktion för att utnyttja specialiserings och skalfördelar 
(a) Genom värdekedjor (t ex produktspecialisering) 
(b) Längs värdekedjor (t ex processpecialisering) 
 
4. Strategiskt (skapat) tillgångssökande 
För att främja en regional eller global strategi 
(a) Teknologi 
(b) Organisatoriska egenskaper 
(c) Marknader 

 
I boken Alliance Capitalism and Corporate Management där denna modell är 

hämtad beskrivs de två första anledningarna som motiv för att inledningsvis investera 
och de två sista som huvudargument vid vidareutvecklande FDI. De tre första 
anledningarna, resurssökande, marknadssökande och effektivitetssökande är alla bra 
argument för att investera i ett nytt land förutsatt att det rör sig om green-field 
investeringar eller inköp av befintliga fabriker. Anledningen där Heckscher-Ohlin-
teorin och ricardianism är bäst applicerbart är effektivitetssökande längs värdekedjor 
där processpecialisering är ett bra exempel på när man tjänar på att skilja 
arbetskraftsintensiv produktion från kapitalintensiv med tanke på att den 
arbetskraftsintensiva produktionen har klara fördelar av att ske i relativa 
                                                                                                                                          
 
29 Dunning J.H. (2003) s. 27 
30 Dicken, P. (2003) (s. 203) 
31 Dunning J.H. (2003) 
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lågkostnadsländer (Heckscher-Ohlin och Ricardo beskrivs närmare i kap 5.1). I 
studier av MOFA:s i Sverige kom de två författarna fram till att 
inomföretagsförsäljning av färdiga produkter var negativt korrelerad till utländska 
direktinvesteringar av typ 1a (fysiska resurser) men däremot positivt korrelerad till 
typ 3a (genom värdekedjor) och 3b (längs värdekedjor).32 För ett individuellt land är 
oftast green-field etableringar att föredra framför övertagande av befintliga 
produktionsanläggningar i det landet eftersom det ökar den totala produktionen och 
för att de utländska företagen generellt erbjuder högre löner än de inhemska 
företagen.33 Självklart är det inte så enkel som beskrivet i den förra meningen. Det 
kan vara så att den nya produktionen tränger bort den tidigare och därför inte skapar 
något mervärde. Samtidigt skapar FDI ofta en injektion av nytänkande och en ökad 
produktivitet på marknader som karakteriseras av osund stabilitet. Vid resurssökande 
direktinvesteringar är det troligt att det rör sig om vertikala produktionssystem. För 
fysiska resurser kan man tänka sig ett övertagande av en gruva eller ett jordbruk för 
att företag vill säkra tillgången till en viss resurs. Samma tankesätt kan appliceras på 
mänskliga resurser, de kan vara antingen högutbildad eller billig arbetskraft, 
alternativt både och vilket har varit fallet med svenska ingenjörer vilka ur ett 
internationellt perspektiv varit högutbildade men haft relativt låga arbetskostnader. 
Inomföretagshandel är en essentiell del av utländska direktinvesteringar hur man än 
ser på frågan. Skillnaderna mellan de olika typerna av FDI kan alla härledas till 
specifika frågor som rör det individuella företaget. Samtidigt har alla typerna av 
direktinvesteringar någonting gemensamt, nämligen att det för företaget finns en 
nytta i att internalisera snarare än att externalisera en viss funktion. 

För ett transnationellt företag finns enligt en teori presenterad av Peter Dicken 
tre anledningar till att etablera sig i ett nytt land; för att utnyttja en lokal resurs, för 
att importsubstituera dvs. att ersätta import, eller för att använda landet som en 
plattform för att exportera antingen färdiga eller halvfärdiga produkter.34 Beroende 
på vilken typ av etablering det rör sig om och hur avancerad och teknikintensiv 
produktionen av varan/tjänsten är så påverkas också det enskilda landet därefter. Vid 
importsubstitution eller vid etablering för att använda landet som språngbräda mot 
andra marknader förbättras det enskilda landets bytesbalans, något som är positivt ur 
nationalekonomisk synvinkel. Men hur man än väljer att se på etableringen av 
utländska företag står det klart att de ofta betalar bättre löner än dessa och erbjuder 
bättre förhållanden än inhemska företag och således bidrar till en positiv utveckling i 
etableringslandet.35 

I en populär teori utarbetad av J.H. Dunning förklaras hur ett företag väljer att 
internationalisera sin verksamhet utifrån tre grundpelare; Ownership, Location och 
Internalization.36 Vilken typ av internationellt produktionssystem det är bedöms efter 
samma grunder som de olika typerna av direktinvesteringar dvs. om de är 
naturresursorienterade, marknadssökande, effektivitetssökande, strategiska beslut, 
handels eller distributionsbeslut eller support service. Beroende på vilken av de 
föregående anledningarna till FDI är ägarstrukturen (Ownership) annorlunda. Likaså 

                                                                                                                                          
 
32 Ivarsson, I., Johnsson, T. (1999) 
33 Dicken, P (2003) 
34 Ibid. s. 278-279 
35 Ibid. 
36 Dunning, J.H. (1993) 
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är lokaliseringen (Location) och internaliseringen (Internalization) beroende av 
vilken sorts utländsk direktinvestering det är frågan om. 

Ur ett geografiskt perspektiv så är det inte så att företagen bara utnyttjar länder, 
utan det är också så att de berikar länderna genom att de skapar arbeten och ett 
mervärde. Länder behöver de multinationella företagen. För ett land är oftast ett 
inhemskt företag att föredra eftersom man av hävd tror att dessa är mindre benägna 
att flytta. Likaledes är företagen, inhemska som multinationella, beroende av att 
länder förser dem med kvalificerad arbetskraft, fungerande infrastruktur, institutioner 
och ett rättssystem som skyddar deras tillgångar.37 Även om båda parter, land och 
företag, tjänar på ett samarbete så finns det en risk för målkonflikter eftersom landet 
ämnar öka sin bruttonationalprodukt och företaget öka sin vinst. Ett exempel på hur 
denna målkonflikt kan te sig följer; för företagen är en flexibel arbetsmarknad att 
föredra eftersom det ger en ökad möjlighet att påverka kostnaderna, för staten är en 
stabil arbetsmarknad att föredra eftersom det ger medborgarna ökad trygghet och gör 
företagen mindre rörliga. Företagen är intresserade av att endast ha de mest 
lönsamma aktiviteterna i ett land medan länderna generellt är intresserade av att ha 
alla typer av arbetstilfällen. Eftersom TNC:s agerar över gränser men inom 
koncernen blir flera länder länkade genom TNC:s interna marknader, handel som 
tidigare i historien har skett på ”arm’s length”-avstånd.38 Länder kan också frukta att 
de förlorar viktiga skatteintäkter, på motsatt vis ligger det i de transnationella 
företagens intresse att arbeta för att friktionen för transaktioner över nationsgränserna 
minskar och skattekostnaderna blir så låga som möjligt. Samtidigt kan det också vara 
så att företagen ser skillnaderna som finns länder emellan utgör möjligheter för att 
skapa vinster. Således kan man dra slutsatsen att förhållandet mellan stat och TNC är 
relativt komplicerat. Ytterligare en svårighet i att bedöma TNC:s nytta är att både 
förespråkare och motståndare har kommit till olika slutsatser och att frågan om 
TNC:s nytta är kontrafaktisk eftersom vi inte kan mäta en värld där transnationellt 
företagande inte finns.39 

Den ökade internationaliseringen av företagen har sammanfallit med en ökning 
av den internationella handeln. Enligt en studie genomförd under ledning av Yi år 
2003 kan hälften av USA:s ökade handel sedan 1962 förklaras genom sänkta tullar 
och skatter. Modellen som användes vid studien var en tvåstegsmodell där hänsyn 
tagits för icke-linjäritet och där den förklarande variabeln var förändringar av tullar 
och skatter. På så vis har Yi lyckats förklara stora delar av handelsökningen men som 
sagt inte all då ökningen visade sig vara än större än den som modellen kunde 
prediktera. Däremot visade det sig att modellen förklarade nästan all vertikalt 
specialiserad export från USA. Yi föreslår själv ytterligare tänkbara anledningar för 
att förklara den oförklarade delen av handelsökningen. Bland dessa återfinns 
minskade fraktkostnader, att NAFTA i grunden förändrat industrihandeln och att 
USA handlar i ökad utsträckning med U-länder där förändringarna av 
handelsbarriärerna har varit större än de i de mer utvecklade länderna. Liknande 
utveckling har man sett inom bil- och elektronikindustrin där man tidigare har haft 
sammansättningsfabriker som med nya spelregler varit tvungna att anpassa sig. 
Keane och Feinbergs studie (2007) visar att kanadensiska företags försäljning 
tillbaka till sina amerikanska ägare 1984 uppgick till 38 procent av den totala 
                                                                                                                                          
 
37 Dicken, P. (2003) 
38 Dicken, P. (2003) 
39 Ibid. 
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produktionen men att denna siffra stigit till 63 procent år 1993. Således har man 
under den studerade perioden sett de kanadensiska företagen gå från att producera 
färdiga varor främst för den egna marknaden till att producera delar till ett större 
system.40 I en studie genomförd av Kang Rae Cho (1990) i syfte att förklara 
förekomsten av inomföretagshandel bland amerikanska multinationella företag blev 
en av slutsatserna att den enda förklaringsvariabeln med trestjärnig signifikans var 
teknologisk intensitet. Övriga variabler så som skalekonomi, vertikal integration och 
internationell produktion kunde i testet inte antas. Bilden man får av dessa studier är 
att TNC:s närvaro i de mer utvecklade länderna under den senaste tiden tenderat att 
specialisera de enskilda fabrikerna horisontellt, dvs. att varje fabrik ökat 
serielängderna samtidigt som man producerat ett färre eller samma antal varor i ett 
produktionssystem som har förgreningar över stora delar av världen. 

Oavsett vad man kan bevisa genom olika regressionsanalyser om vilka faktorer 
som bestämmer hur TNC:s organiserar sig så står det klart att de multinationella 
företagen spelar en stor roll i världsekonomin och att de inte är ute efter att lägga 
världen under sig. Till skillnad från vad vissa har trott så har inte industrierna tagit 
över världen och blivit större och större utan snarare mer specialiserade och 
internationaliserade.41 Mot bakgrund av detta anser jag att inomföretagshandel är en 
så pass viktig fråga att den bör ges större utrymme inom forskningen och således bör 
utforskas med öppna ögon, dvs. med förståelse för både den negativa och den 
positiva kritik som framförts om transnationella företag av olika forskare. 
3.3 Liberalisering 
”Om inga varor korsar gränsen, kommer härar att göra det” (Cordell Hull 1934, 
amerikansk politiker) 
 
Organiseringen av multinationella företag och därmed inomföretagshandeln kan av 
handelsliberaler förklaras med utgångspunkt i de restriktioner alternativt den 
avsaknad av restriktioner avseende handel som existerar länder emellan. Beroende på 
hur förhållandena ser ut organiserar sig företagen också olika. Ett företags mål är att 
skapa avkastning till sina ägare. För att göra detta försöker företag att organisera sig 
så effektivt som möjligt. Därför är en förståelse av marknadsliberaliseringar, både 
historiska och nutida essentiell för förståelsen av företags organisation och i 
förlängningen inomföretagshandelns mekanismer. 
3.3.1 Historia 
Den snabbt ökande integrationen på världsmarknaden under slutet av 1800-talet 
innebar sjunkande transport- och informationskostnader samtidigt som tullsänkningar 
och fri rörlighet för kapital och arbete gjorde att utbytet från dessa framsteg kunde 
ökas.42 På den svenska marknaden avreglerades så gott som alla marknader och steg 
togs mot att integrera de europeiska marknaderna. I Sverige upphävdes skråtvånget 
1846 och förordningen om generell näringsfrihet samma år. Samtidigt som 
individernas möjligheter till att ta självständiga beslut så växte institutionernas 
makt.43 Därmed tog staten ett ökat ansvar för långsiktiga investeringar som järnväg 
och utbildning. I detta avseende var de nordiska länderna och Sverige tidigt ute. I 
Sverige byggde staten järnvägens stambanor, även om majoriteten av alla sträckor 
                                                                                                                                          
 
40 Keane M., Feinberg S. (2007) 
41 Dicken, P. (2003) 
42 Schön, L. (2000) s. 205 
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var i privat ägo.44 Fram till första världskrigets utbrott under den tid som ibland 
kallas la belle epoque var världsmarknaderna relativt öppna. På grund av kriget 
avstannade handeln och efter kriget kom till följd av en protektionistisk 
handelspolitik från ett flertal länder handeln inte tillbaka till samma nivåer som innan 
krigsutbrottet.45 Under mellankrigstiden led världen av att det inte fanns något 
gemensamt valutasystem och av den ökade misstänksamheten länder emellan. 
Kulminationen av mellankrigstidens ekonomiska orostider kom genom fascisternas 
och nazisternas framgångar vilka ledde Europa och stora delar av världen till ett 
förödande krig med ideologiska förtecken. Efter kriget kom de länder som inte 
tillhörde något av lägren att bli områden för dessa två systems ideologiska kamp 
(Chile, Korea, Vietnam osv). Under pågående krig förhandlade vinnarna av andra 
världskriget fram ett nytt valutasystem: Bretton Woods. Namnet kom av orten där 
förhandlingarna ägde rum. Resultatet blev kortfattat ett valutasystem med: 
dragningsrätt på 8,8 miljarder dollar från USA, kvasifasta växelkurser, valuta- 
handel- och kapitalreglering, IMF och IBRD (Världsbanken) bildades, samt att varje 
valuta skulle sättas i par mot guld eller vara konvertibel mot guld.46 Ända fram till 
1958 rådde det dollarbrist i de europeiska ekonomierna, men efter detta år fick USA 
ett strukturellt betalningsbalansunderskott. Man skulle instinktivt kunna tro att detta 
skulle leda till ett omedelbart tryck neråt för den amerikanska dollarn, vilket det i och 
för sig ledde till, men kursen föll inte eftersom den var bunden till guldet. Precis som 
förtroendet för guldmyntfoten under 1800-talet verkade stabiliserande för den tidens 
valutor så fanns det andra faktorer som inverkade positivt för dollarns värde. 
Exempelvis så såg man mellan fingrarna för att man kände en moralisk skuld (”det 
implicita kontraktet”) till USA som hade hjälpt Europa att vinna kriget mot nazismen 
och fascismen.47 Konsekvenserna av USA:s bytesbalansunderskott blev att bankerna 
i väst kunde lägga undan stora reserver av USD. Dessa oanvända dollar var också de 
en källa till oro eftersom de, om de kom ut på marknaden, skulle skapa ett tryck neråt 
av dollarn. Skillnaden mot idag när USA fortfarande har ett stort 
bytesbalansunderskott är att valutamarknaden är avreglerad och att dollarn 
kontinuerligt prissätts på en öppen marknad. En annan källa till oro var priset på guld 
på den fria markanden. Om priset för guld översteg priset för en dollars värde i guld 
så uppstod arbitragevinster. Detta försökte man motverka genom att länderna inom 
Bretton Woods-systemet hade en överenskommelse att stödja priset på guldet så att 
det inte verkade destabiliserande. I oktober 1960 steg priset på guld till 40$ per uns 
vilket ledde till ökad kapitalflykt från USA och i förlängningen ökade 
förväntningarna på en devalvering av dollarn för att hamna i fas med den verkliga 
kursen.48 Precis som under tidigare valutasystem så behandlade man främst 
symptomen och inte själva orsakerna till det som senare blev Bretton Woods-
systemets kollaps. 

I slutet av 40-talet fördes förhandlingar mellan ett 20-tal länder om 
tullsänkningar, detta regelverk, General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 
trädde 1948 i kraft.49 Med två världskrig som inte låg så lång borta i människors 
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medvetande så framstod det ökade beroendeförhållandet länder emellan som ökad 
handel skulle medföra som främjande för en fredlig utveckling. Med åren ökade 
GATT:s omfattning och antalet medlemmar. Genom så kallade rundor vilka syftar 
till att få medlemsländerna att minska handelshindren förhandlar man fram nya avtal. 
I Uruguayrundan 1986-1994 togs beslut om tullsänkningar, nya avtal för tjänster och 
immaterialrätt, textil och konfektion, reviderade avtal från Tokyorundan (73-79); 
skyddsåtgärder; sanitära och fytosanitära åtgärder; tvistlösning; upprättandet av 
WTO med mera.50 I takt med att medlemsländerna har blivit fler har också längden 
på rundorna ökat och därmed takten på liberaliseringsarbetet minskat. 

Den Europeiska Unionen (EU) och den Europeiska Gemenskapen (EG) har 
sina rötter i den kol- och stålunion som grundades efter andra världskriget av sex 
nationer: Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland 
genom Parisfördraget 1951. Målet var att skapa en gemensam marknad utan 
handelsbarriärer för kol, stål, järnmalm och skrot.51 Genom Romfördraget togs de 
första stegen mot en större och mer allmän, gemensam marknad (European 
Economic Community, EEC). Dess mål var, och är, att öka rörligheten för varor, 
människor, företag, tjänster och kapital, att harmonisera de enskilda ländernas 
ekonomiska politik framförallt med avseende på jordbruk, industriell konkurrens, 
transport och handel med resten av världen, att förbättra arbets- och 
levnadsstandarden för EEC:s invånare och att lägga fundamenten för en politisk och 
ekonomisk union.52 Sverige gick med i EU 1995 efter att ha röstat ja till medlemskap 
i november 1994. 

WTO (World Trade Organization) tog 1995 över som paraplyorganisation för 
GATT och dess övriga regelsystem. WTO har som syfte att övervaka de olika 
avtalens tillämpning och att agera som tvistlösare. Organisationens filosofi är att en 
fri världshandel är ett sätt att öka välståndet och att den är viktig för en hållbar 
utveckling av världens ekonomier. En kritik som framförts mot WTO är att 
organisationen skulle vara överstatlig. Detta stämmer inte då WTO:s medlemsländer 
är jämbördiga såtillvida att principen ett land, en röst gäller.53 

I Världsbanken däremot är varje lands röststyrka viktad efter landets 
internationella styrka. De ekonomiskt största länderna har således mer att säga till om 
än länder som är befolkningsmässigt större.54 Genom att låna ut pengar till länder 
som behöver monetära medel så ställer banken i utbyte krav på motprestationer. 
Grunden till denna tanke är egentligen inte särskilt radikal. När man som 
privatperson vill låna pengar av banken ställer den också vissa krav på oss som t ex 
skötsamhet, fast anställning och en viss inkomst. Vad som är mer radikalt med 
Världsbanken är att alla inte är överens om vad som är rimliga krav från 
Världsbankens sida eftersom dessa krav inte förstås av alla meningsinriktningar. 
Sedan 1979 har en allt större andel av de beviljade lånen inte gått till specifika 
projekt utan till bredare policyreformer.55 Målet med dessa projekt har varit att skapa 
rätt förutsättningar för att ett gott klimat för handel ska uppstå men kritiken som 
framförts är att reformerna inte har anpassats efter varje land förutsättningar. 
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53 Kleen, P., Moberg, C., Palm, G. (2003) s. 36-37 
54 Binns, P., Smith, E. (2004) s. 282 
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Eftersom kultur och sedvänjor skiljer sig åt mellan länder och regioner är det också 
rimligt att de krav som ställs från olika organisationer ställs i förhållande till de 
geografiska skillnaderna. på länder, däremot är det oförståeligt att kräva 
åsiktskonformitet från låntagare, privata som offentliga. 
3.3.2 Liberalisering idag 
De senaste 60 åren har präglats av en ökad liberalisering både i Sverige och i 
världen. Från andra världskrigets slut, GATT-avtalet 1948, EU:s grundande, murens 
fall och den svenska finansmarknadens avreglering under 1980 och 90-talet, till det 
amerikanska frihandelsavtalet 1994 har kapitalets och människors rörlighet ökat. 
Genom ett intensifierat samarbete med låga barriärer mellan världens marknader har 
möjligheterna för företagen att konkurrera med varandra ökat. Svaret på denna 
utveckling från företagens sida har varit ett ökat samarbete mellan företag och en 
utbyggnad av produktionssystem som sprider sig över flera länder där man utnyttjar 
ländernas respektive fördelar. De starka multinationella företagen har i takt med 
deras ökade storlek också ökat sin möjlighet att påverka länders beslut och därför är 
en ökad kunskap om liberaliseringar en viktig del för förståelsen av 
inomföretagshandeln utveckling. Amerikanska TNC:s är i högre grad involverade i 
transnationell produktion än sina europeiska konkurrenter. Däremot är de europeiska 
TNC:s bättre organiserade och påverkar viktiga organ som EU.56 Vissa menar att den 
ökade globaliseringen inte motsvaras av samma utveckling på arbetsmarknaden då 
människor i högre utsträckning är lojala mot sitt hemland och har inte har samma 
mobilitet som kapitalet. Detta kan i ett dystert scenario leda till att TNC:s flyttar till 
de industriländer där arbetskraften är mest foglig och billigast, en utveckling som kan 
hämma ett ”socialdemokratiskt” välfärdssystem.57 Liberalisering och frihandel är 
viktiga begrepp för förståelsen av inomföretagshandeln eftersom det med 
handelshinder är mindre lönsamt för företagen att importera och exportera varor 
samtidigt som det är ogynnsamt för individen. Därför ger också mer 
internationaliserade företag och en mer avreglerad marknad ökad välfärd till fler 
människor även om vissa farhågor finns att inte alla direkt vinner på det.58 
Inomföretagshandel ger i en liberaliserad värld svenska företag möjligheter att på 
lika villkor konkurrera med företag från världens alla länder genom att organisera sig 
internationellt. Nedan följer ett antal argument för och emot frihandeln så att läsaren 
kan ta del av vilka fördelar respektive nackdelar som man kan se beroende på vilket 
perspektiv man har. 
 
Argument för frihandel:59 

1. När importen är fri uppnår skyddade branscher inte konstlat höga vinster. 
Kapital och arbetskraft koncentreras istället till mer effektiva sektorer. 

2. Sänkta importhinder ger lägre prisnivåer, dels direkt genom tullsänkningar 
och dels indirekt genom ökad konkurrens 

3. Fri import ger ett större utbud för konsumenten vilket höjer välfärden. Även 
industrin gynnas av ett större utbud inputs. 

4. Konkurrensens kedjereaktion. Genom höga tullar skadas även andra sektorer 
som drabbas av försämrade spelregler. 

                                                                                                                                          
 
56 Dunning, J.H. (2003) s. 129-ff 
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5. Frihandel kan göra ett lands ekonomi mindre konjunkturkänsligt genom olika 
fördelar vid tillväxt respektive recession. 

6. Tekniska nyheter strömmar enklast in i form av importvaror. 
7. När landets sänker sina exporthinder är detta även ett argument för att få 

andra länder att göra likadant. 
8. Flödet av varor och investeringar över gränserna stärker förståelsen mellan 

folken, ökar företagens beroende av välståndet i grannländerna och minskar 
risken för krig. 

 
 

Argument mot frihandel:60 
1. Genom import går pengar ur landet. 
2. Vi kan inte konkurrera mot importen från låglöneländer, vilket medför 

arbetslöshet 
3. Nya företag och branscher behöver skydd under uppbyggnadsskedet, annars 

blir de utslagna av redan existerande storföretag i andra länder. När de nya 
företagen vuxit upp kan handelshindren tas bort. 

4. Rika och fattiga länder arbetar inte under samma konkurrensvillkor. 
5. Vi måste själva producera alla varor som är vitala för folkets försörjning. 

Annars hotar katastrof vid krig och avspärrning. 
6. Många länder som saknar en väl fungerande skatteadministration, särskilt 

bland utvecklingsländerna, behöver importtullarna som statlig inkomstkälla. 
7. En stor ekonomi kan genom importtullar förmå främmande leverantörer att 

sänka priser vilket förbättrar landets bytesförhållande. 
8. Frihandeln gynnar bara de rika länderna och förmöget folk inom dessa. 
9. Endast en bondeklass skyddad mot utländsk konkurrens kan hålla vårt 

landskap öppet. 
 

Vilka argument man väljer att tro på eller inte är högsta grad en fråga om 
ideologi. En absolut majoritet av alla ekonomer tror på frihandel och därför blir 
forskningen också till viss del vriden till frihandelsförespråkarnas fördel. Frihandel 
diskuteras djupare i teorikapitlet där även olika teoretikers bidrag till debatten 
beskrivs. 
3.4 Just-In-Time och förbättrade logistiksystem 
3.4.1 Bakgrund 
Ordet logistik innebär i en historisk tolkning organiserandet av försörjningen av en 
stor grupp människor.61 Detta grundbegrepp kan i en vidare mening tolkas till 
försörjandet av en industri eller ett företag med varor eller tjänster. Idag studeras 
logistik både av ekonomer och ingenjörer på universitetsnivå och ämnet i sig själv är 
väldigt viktigt eftersom det är en grundpelare för att handel ska finnas, fungera och 
utvecklas. Som tidigare beskrivits så har mänskligheten bytt varor åtminstone sedan 
7000-talet f Kr. Då handel och logistik går hand i hand är det viktigt att ha en 
historisk förståelse för att bättre förstå nutidens inomföretagshandel och handeln 
generellt. Romarnas framgångar i förhållande till andra civilisationer under samma 
tidsperiod berodde på att deras försörjningsvägar av handelsvaror främst var 
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havsburna. Därför behövde de inte lägga så mycket resurser på militära krafter; 
dessutom hade romarna välbyggda vägar på land och ett effektivt försvar.62 Då 
Romarriket innehöll många stora städer var det nödvändigt att ha ett väl fungerande 
logistiskt system för försörjandet av dess invånare. Genom att använda sig av de 
erövrade civilisationernas framsteg, bland andra feniciernas och grekernas, 
blomstrade handeln vid Medelhavet. Lag och ordning vidmakthölls och sjöröveri 
som under tidigare århundraden varit ett problem utrotades nästan helt under den 
romerska perioden, vilket gjorde handeln via haven säkrare.63 Samma grundläggande 
principer är än idag användbara för att skapa goda förutsättningar för handeln, dvs. 
att logistiken ska vara pålitlig, det ska finnas tydliga spelregler och att det ska finnas 
tillförlitliga transportleder.  

Under medeltiden och århundradena därefter skedde hela tiden en teknisk 
förbättring av handelsskeppen. Tonnaget ökade och man förbättrade säkerheten så att 
både last och besättning fick ökade möjligheter att återvända säkert till hamn. Likaså 
skedde navigationstekniska förbättringar som gjorde det möjligt att segla på nya 
rutter och förbättra transporterna. På land grävde man kanaler för att kunna 
transportera tungt gods och när man slutligen började anlägga järnväg under den 
tidiga industriella revolutionen var den inledningsvis dragen av djur. Dessa historiska 
förbättringar ledde alla till att marknadsintegrationen ökade och att möjligheterna till 
handel mellan länder och kontinenter förbättrades. 

När kraften från ånga kunde användas tekniskt i fabriker och för att öka 
järnvägens kapacitet svepte en våg av innovation och tillväxt över Europa och 
Amerika. Denna period är den som vi kallar för den andra industriella revolutionen 
och skedde under 1800-talets senare hälft. Genom de nya upptäckterna kunde man 
skicka varor över långa sträckor och fabrikerna kom att utvecklas från att vara 
arbetskraftsintensiva till att bil kapitalintensiva. Den nya produktionstekniken ledde 
till att det viktigaste var att hela tiden hålla produktionen igång och att ha ett konstant 
flöde av inputs. Detta industrisystem där man utnyttjar skalfördelar och 
specialisering är än idag den dominerande produktionstekniken och är föregångare 
till det internationella produktionssystem som har växt fram idag.64 Då 
industrialiseringen ledde till större serier av producerade varor ledde detta också till 
en ökad drivkraft att exportera varor till andra länder för att utnyttja 
marginalintäkterna. Genom detta ökade konkurrensen på flera marknader och många 
industrier blev oligopol eller monopolliknande. Det visar sig också att 
inomföretagshandel idag är mer vanligt förekommande i sådana industrier.65 En 
anledning till detta kan vara att det var dessa gamla industriföretag som också ledde 
den första vågen av internationaliserade företag (om vi bortser från de tidiga 
handelshusen som i viss utsträckning var med och koloniserade världen).  

Efter det andra världskriget utvecklades alla transportmedel närmast 
explosionsartat. Bilismen, sjöfarten och flyget utvecklades hastigt samtidigt som 
möjligheterna till kommunikation också ökade kraftigt till följd av telefonens, 
radions och tevens spridning.66 Världshandeln växte snabbare än någonsin tidigare 
och transportpriserna föll kraftigt i förhållande till andra priser. Därmed ökade 
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möjligheterna till specialisering och de stora företagen såg möjligheter i att 
internationalisera sin verksamhet. I den tidigare industrialismen var det framförallt 
ett fordistiskt produktionssystem som rådde där varje individ arbetade efter en 
löpandebandprincip. Detta skapade genom ökade serielängder skalfördelar i 
produktionen. För att komma till bukt med problem som att underleverantörer inte 
levererade i tid höll man stora lager i syfte att inte få några avbrott i produktionen. 
3.4.2 Just-in-time och förbättrade logistiksystem 
I takt med att de logistiska framstegen gjorde transporterna tillförlitliga och nya 
länder växte sig ekonomiskt starka kom en ny produktionsfilosofi att växa fram. En 
filosofi som bygger på ett ständigt flöde av inputs i ett mer flexibelt 
produktionssystem där lagren hålls så små som möjligt. Idag kan man enkelt med 
hjälp en dator och Internet beställa varor och bevaka hur de transporteras. 
Möjligheten att transportera en vara och leverera den i tid och på relativt kort tid är 
betydligt större nu än då industrialismen inleddes. Just-in-time (JIT) är en benämning 
på den produktionsmetod som följt efter Fordismen (en teori som förespråkar 
produktion utifrån arbetsspecialisering, standardiserade delar/produkter, löpande 
band och time management). JIT särskiljer sig från Fordismen såtillvida att den är 
betydligt mer flexibel och strävar efter att hela tiden förbättra produktionsprocessen. 
Ledord i ett JIT-system är flexibilitet, liten lagerhållning, kvalitetskontroll, 
relationsbaserat och väl fungerande logistik för att systemet ska flyta.67 Geografiskt 
har JIT-system tidigare tvingat underleverantörer att lokalisera sig nära den fabrik 
där varan används för att minimera riskerna för störningar i produktionen. Med en 
ökad kontroll över transporter och mer pålitliga transporter är den geografiska 
närheten inte lika nödvändig och produktionssystem kan vara internationellt 
förgrenade utan större risker för störningar. JIT-metoden var från början en japansk 
modell men har idag anammats av många icke-japanska firmor.68 Intressant i 
sammanhanget är att metoden har sitt ursprung från de styrprocedurer som användes 
i amerikanska stormarknader för att kontrollera fyllningen av butikshyllorna och som 
japanerna kopierade när de tog sitt industriella språng efter andra världskriget. Med 
JIT-produktion är tanken att produktionens vertikala organisation upplöses till 
förmån för ett nät av företag där man arbetar tätt tillsammans. På så vis kan företaget 
differentiera produktionsenhetens arbetskrafts- och kapitalkomponenter och skapa 
bättre möjligheter för individen att ta eget ansvar och vilja förbättra produktionen 
utan att det för den delen förändrar koncentrationen av industriell makt och teknisk 
förnyelse.69 

I ljuset av denna produktionsfilosofiska utveckling och med diskussionen om 
minskad friktion i världshandeln i bakhuvudet är det intressant att se på hur 
utvecklingen har varit mellan Kanada och USA där man sänkt tullarna över en längre 
tid och idag har ett frihandelsavtal tillsammans med Mexico.70 För Mexicos del har 
framförallt den intra-industriella handeln, som ofta har sina produktionsanläggningar 
strax söder om USA:s gräns, ökat. Av all import till USA från Mexico uppskattas två 
tredjedelar vara inomföretagshandel.71 Som tidigare har nämnts i avsnittet om TNC:s 
och olika teoribildningar så ökade inomföretagshandeln mellan USA och Kanada 
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perioden 1984 till 1995 från 38 procent till 63 procent för företag inom bilindustrin 
från Kanada till sina amerikanska ägare. En populär förklaring till denna utveckling 
är de tullsänkningar som genomförts under samma period. Detta är en förklaring som 
inte håller då tullsänkningarna var ganska modesta och efterfrågan på produkterna 
skulle vara oerhört priselastiska för att förklara utvecklingen. I själva verket är det 
mer troligt att anta att tullsänkningarna i detta fall motsvarade 5 procent av den totala 
inomföretagshandelns ökning länderna emellan.72 Däremot visar undersökningen 
ifråga att tullsänkningarna i högre grad var förklarande för ökningen av generell 
handel mellan två oberoende parter på varsin sida den amerikanska gränsen. Istället 
verkar det mer troligt att framväxten av just-in-time och nya 
logistikhanteringsmetoder förklarar inomföretagshandelns ökade styrka. Under den 
undersökta perioden var även framväxten av produktplattformar påtaglig inom 
bilindustrin. Detta ledde i sin tur till att flera olika biltyper kunde produceras på 
samma grund vilket för de enskilda fabrikerna ledde till att man var tvungna att 
effektivisera sin produktion och producera längre serier eller riskera nedläggning. 
Samtidigt med denna utveckling ökade datorers användning för att göra ritningar av 
komponenter, spåra leveranser och göra datorbaserade inventarieundersökningar. 
Dessa innovationer har tillsammans gjort att det är lättare att planera produktionen i 
syfte att ha så lite lagerhållning som möjligt och för att få den mer effektiv. 
Multinationella företag kan idag hålla samman produktionen från ett flertal olika 
platser i världen med hjälp av tekniska lösningar som möjliggjort globala JIT-system.  

Avslutningsvis kan således konstateras att dagens välfungerande internationella 
produktionssystem inte hade varit möjliga utan den nya tekniken i form av till 
exempel trådlös kommunikation, internet och anammandet av JIT-filosofin av de 
transnationella företagen.73 
 
4 INOMFÖRETAGSHANDEL 
Detta kapitels syfte är att beskriva förekomsten av inomföretagshandel, samt att 
redogöra för möjliga sätt att definiera begreppet inomföretagshandel. Det bör redan 
nu påpekas att en av de största svårigheterna inom forskning om 
inomföretagshandeln är avsaknaden av pålitligt material och statistik, ett tema som 
jag kommer att återkomma till senare i detta kapitel. Ett annat problem som finns 
inom forskningen avseende bedömningen av inomföretagshandelns storlek är att 
många företag som köper/säljer en produkt inte anger ett korrekt värde till forskare 
och myndigheter vilket även det leder till bristfällig och felaktig statistik.74 

Som exempel på svårigheterna att presentera inomföretagshandel kan nämnas 
att den sammanlagda storleken på inomföretagshandeln, uppgår till cirka en tredjedel 
av den totala världshandeln.75 Detta är emellertid bara en grov uppskattning som 
både kan vara såväl större som lägre beroende på hur man definierar 
inomföretagshandeln. 

Ett sätt att konceptualisera vad inomföretagshandel är, är att beskriva vad 
varje ord i begreppet betyder, en så kallad lexikalisk tolkning.  
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Enligt normalt språkbruk betyder ”inom” en avgränsning antingen i rummet 
eller i tiden.76 Applicerat på intra-firm trade bör begreppet ”inom” användas som en 
rumslig avgränsning inom ett företag men över nationsgränser. Inomföretagshandel 
sker även innanför länders gränser men för denna uppsats är det den internationella 
inomföretagshandeln som är intressant, något som leder vidare till nästa ord som är 
”företag”. 

Ett företag är en organisation vars mål är att genom en verksamhetsidé skapa 
ett mervärde till ägaren av företaget. Det är en ekonomisk enhet som kan vara 
uppdelad på flera olika affärsområden och företag. Ett företag är också en juridisk 
person, dvs. det har en egen rättskapacitet och ansvarar själv för sina handlingar. En 
koncern är en grupp av flera företag vilka har ett gemensamt mål. Denna 
organisation kan ha ett komplicerat ägarskap och vara delägda i/av en mängd olika 
intressenter. Detta är en av svårigheterna med att definiera vad som är 
inomföretagshandel eftersom vad som är inom ett företag är svårt att bestämma. Vad 
som är handel, inom respektive utanför företagets sfär beroende på ägarförhållanden 
är något som vi kommer att följa upp i avsnittet om tänkbara sätt att definiera vad 
inomföretagshandel är.  

Avslutningsvis är det sista ordet ”handel”, vilket är en transaktion där en vara 
eller tjänst byts i utbyte mot monetära medel, vara eller tjänst. Som det står att se 
efter den lexikaliska genomgången av ”inomföretagshandel” är det bland de två 
första orden, ”inom” och ”företag”, som definitionsproblemen finns. 

Som framgått av tidigare kapitel finns en mängd olika sätt att förklara varför 
företag väljer att internationalisera sin verksamhet. Nedan följer de anledningar för 
att ett företag ska internationalisera sin produktion som John Dunning fann i och med 
utvecklandet av sitt eklektiska paradigm:77 

• Ett företag måste ha vissa ägarskapsspecifika fördelar som andra företag av 
annan nationalitet inte har. 

• Sådana fördelar måste företrädelsevis vara mest fördelaktiga för företaget 
själv att använda snarare än att sälja eller leasa dessa till andra företag. Med 
andra ord, firman kommer att internalisera användandet av sina ägarspecifika 
fördelar. 

• Det måste finnas platsspecifika fördelar som gör det mer lönsamt att utnyttja 
sina tillgångar i en utländsk snarare än en inhemsk miljö. 

 
Enligt Dunning ska alla dessa förutsättningar vara uppfyllda för att ett företag ska 

välja att internationalisera sin verksamhet. 
Precis som påpekats i inledningen till detta kapitel så är inomföretagshandel ett 

begrepp som beskriver den handel som sker över nationsgränser men inom ett 
företag. Bara i den föregående meningen dyker två problem upp, nämligen vad som 
är en gräns och vad som är ett företag.  

I Japan står inomföretagshandeln för ungefär en tredjedel av exporten från landet 
och för en fjärdedel av importen, en siffra som på senare år har stigit något.78 En stor 
del av all inomföretagshandel mellan de mer utvecklade länderna beräknas vara 
färdiga produkter som säljs i mottagarlandet av egna återförsäljare. En beräkning är 
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att två tredjedelar av MOFA:s79 export till USA går till försäljnings- och 
distributionskanaler.80 Marknadsstorlek och arbetskraftskostnader är viktiga 
komponenter när det gäller att bedöma förekomsten av inomföretagshandel.81 Genom 
detaljerad handelsstatistik går det att i USA studera vilket företag som skickat en 
vara och vem som tar emot den samt deras släktskap med varandra.82 Det verkar 
också vara så att inomföretagshandel är mindre förekommande i länder med dåligt 
och instabilt styre.83 Vid ett mer stabilt och säkert företagsklimat ökar sannolikheten 
för att relaterade företag etablerar sig i landet och om styrelseskicket förbättras ännu 
mer ökar den handel som sker på ”arm’s-length” avstånd. I de mest stabila länderna 
är möjligheterna till handel goda och de informella reglerna mer välutvecklade och 
det finns därför mindre risker vid kontraktering av en utomstående firma. 

 
4.1 Hur kan inomföretagshandel definieras 
Som tidigare har nämnts så finns det ett problem i att definiera vad som är ett företag 
och därigenom vilken handel som sker inom ett företags sfär. Avsnittet beskriver 
inledningsvis kärnbegreppen, för att därefter vandra utåt till de mer abstrakta 
formerna av inomföretagshandeln. Det är viktigt att förstå att inomföretagshandel 
som begrepp inte är klart definierat och att det inte finns någon vedertagen definition. 

I USA definieras inomföretagshandel som handel med ett företag där minst 5 
procent av aktierna i ett av de två företagen innehas av det andra, liknande regler 
finns även i Kanada.84 En annan definition som görs vid studier om 
inomföretagshandel är att bara räkna handel med företag som är majoritetsägda från 
utlandet som inomföretagshandel. Dessa företag kallas för MOFA, som står för 
Majority Owned Foreign Affiliates. I studier gjorda av Inge Ivarsson och Thommy 
Johnsson (1998, 1999) vid Handelshögskolan i Göteborg är det denna typ av 
samarbete man studerat. Vad som bör påpekas är att vid studier av MOFA:s i Sverige 
studeras alltså inga svenska företag, bara företag verksamma i landet och som ägs 
från utlandet. I Ivarsson och Johnssons två studier presenteras en regressionsmodell 
som försöker beskriva sambandet mellan inomföretagshandel, MOFA:s och dess 
olika egenskaper. Ett antal tänkbara faktorer testades, men endast några av dem 
kunde verifieras. Studien visade att svenska MOFA:s i liten utsträckning var 
involverade i export av råvaror, däremot i en högre grad export med färdiga varor.85 
Det visade sig att bara 24 procent av allt som MOFA:s tillverkade i Sverige gick på 
export men att av allt de exporterade så var andelen inomföretagshandel 44 procent. 
Den inomföretagsimport som MOFA:s gör till Sverige är både färdiga produkter för 
vidareförsäljning och varor som behöver ytterligare förädling. 13 procent av deras 
totala omsättning bedömdes vara återförsäljning, varav 83 procent var riktad mot 
Sverige och ytterligare 10 procent mot övriga Norden. Nästan en tredjedel av alla 
materialinköp gjordes inom moderbolaget där den överväldigande delen köptes in 
från företagets hemland eller från andra industriländer, endast 1 procent köptes från 
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utvecklingsländer.86 Studierna ger således en bild av att svenska MOFA:s är en del i 
en vertikal produktionskedja med industriländer där man i Sverige producerar 
slutprodukter, men också att svenska MOFA:s är en del i en horisontell kedja där 
återförsäljning och specialisering spelar en viktig roll. Nedan beskrivs olika sätt som 
inomföretagshandel kan bli definierad på. 
 
A) Ett företag handlar med ett företag utomlands som företaget själv äger eller 
är ägt av till 100 procent 
 
Grundtanken med denna definition av inomföretagshandel är att då ett företag äger 
ett annat företag till 100 procent så finns det ingen annan aktör som kan inverka på 
företagets beslut. Visserligen kan man tänka sig en situation där delar av ett företag 
agerar självständigt och inte alls är intresserade av att agera inom koncernen trots att 
de är en del av ett större företag. Sådana exempel har iakttagits t ex med Philips där 
flera av de nationella organisationerna arbetat självständigt trots att de tillhört en och 
samma koncern.87 I fallet med Philips så har detta åtgärdats genom omorganisationer 
vilka syftat till att konsolidera koncernens arbete så att saker inte görs dubbelt eller i 
onödan. Även om man inte har full kontroll över sitt dotterbolag såtillvida att 
teknologiöverföringar och liknande inte fungerar friktionsfritt så har man i varje fall 
juridisk kontroll över företaget samt tillträde till all vinst som skapas. Precis som i 
den genomgång av själva ordet inomföretagshandel som gjordes i början av detta 
kapitel så är detta ett typexempel på inomföretagshandel då det rör sig om en 
organisation/företag med ett gemensamt mål. 
 
B) Ett företag handlar med ett företag utomlands som man själv äger eller är 
ägt av 50-99 procent 
 
Det går i dessa fall att härleda att det ena företaget har fördelar som bäst utnyttjas 
internt inom företaget (se, Dunnings eklektiska paradigm i kap 4.1). Kontroll och 
icke-konkurrens är två ord som är essentiella när det gäller att bestämma vad som är 
inomföretagshandel eller inte. Kontroll över det andra företaget innebär att man kan 
påverka dess beslut. Kontroll kan i detta fall definieras av den lexikaliska tolkning 
tidigare har gjorts av orden ”inom” och ”företag” vilket kan tolkas som att företagen 
har ett gemensamt mål de arbetar mot genom att det ena företaget är majoritetsägt av 
det andra och därmed ingår i en och samma koncern. Icke-konkurrens spelar roll 
såtillvida att de två företagen involverade i handeln med varandra inte är 
konkurrenter. Därmed kan det överenskomna priset för en vara eller tjänst vara 
schablonmässig eller vara en produkt av att företaget/koncernen vill flytta sin vinst 
till ett land där det är mer fördelaktigt. Hade två oberoende parter handlat med 
varandra skulle varje företag ha sett till sitt eget bästa och därmed gjort affärer som 
båda företagen vunnit på. Men i en situation med inomföretagshandel, är ett 
gemensamt handlande som kan ses som icke fördelaktig för den ena parten, ett 
fördelaktigt agerande för det gemensamma företaget/koncernen. 

Anledningar till att ägandet inte är totalt (50-99 procent) kan bero t ex på regler 
där man tvingar utländska företag till Joint Ventures för att få tillgång till landets 
marknad, eller att det rör sig om en långsiktig strategi för att ta kontroll över 
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företaget, eller att man behöver riskkapital för att bekosta investeringar. Det kan 
också vara så att anledningen till samarbetet beror på strategiska allianser, något som 
tas upp senare i detta kapitel. Om man äger mer än hälften av ett företag innebär 
detta att man kan ta självständiga beslut och företaget kan på så vis t ex ”toppstyras” 
från utlandet av majoritetsägaren. Visserligen finns regler som gör att majoritetsägare 
inte alltid kan ta självständiga beslut som till exempel VW-lagen i Tyskland vilken 
gör att staten Niedersachsen kan sätta sig emot beslut som majoritetsägaren av 
Volkswagen vill ta.88 Denna typ av diskriminerande lag kan snart tas bort av EU då 
den tyska lagen inte är förenlig med den europeiska unionens. En variant av 
majoritetsägande är då ett företag handlar med ett annat företag utomlands men att 
inte de har något direkt ägande i varandra utan båda ingår i samma koncern. Det 
svåra med denna typ av handel är att den riskerar att inte synas eftersom företagen 
vid första anblick inte hör tillsammans, till exempel, ett svenskt dotterbolag till en 
amerikansk koncern som köper en vara från sin tyska motsvarighet. I USA skulle 
detta registreras som inomföretagshandel då detta måste uppges vid import i en så 
kallad importförklaring.89 
 
C) Handel mellan två företag där det ena äger en kontrollpost i det andra på 5-
50 procent 
 
I USA definierar man inomföretagshandel som handel med ett besläktat företag om 5 
procent eller mer av aktierna tillhör en av de handlande parterna.90 Därmed innefattas 
även de ovanstående exemplen med, inklusive handel mellan två företag i samma 
koncern som också räknas med i den amerikanska statistiken då även detta måste 
uppges i importdeklarationen. Exakt hur stor en kontrollpost ska vara för att utöva 
inflytande är en fråga som är svår att besvara definitivt då svaret är beroende av 
faktorer som varierar länder och bolag emellan, men då man i USA har valt att 
använda sig av denna siffra så kan det antas rimligt att det är någonstans i denna 
omfattning. I Sverige där vi har ett system med A och B-aktier kan 5 procent av 
aktierna innebära ett stort inflytande om dessa är A-aktier. I normalfallet ger A-aktier 
fler röster än B-aktier vid aktiestämman och därför bör man se till röststyrkan snarare 
än antalet aktier som innehas. 

Ett diversifierat ägande i ett företag gör att en aktör med relativt liten röststyrka 
kan utöva ett stort inflytande beroende på att det inte finns någon annan som har ett 
större ägande. I ett företag där 95 procent av röststyrkan hade innehafts av en aktör 
skulle ett 5 procentigt innehav från en annan aktör inte ha gjort mycket skillnad. Men 
i ett företag med tusentals aktieägare är den aktör som har ett 5-procentigt ägande 
eller mer, i en sådan ställning att den kan ha ett stort inflytande över företaget. 
 
D) Handel mellan två företag där ägandet av den ena parten understiger 5 
procent men är skiljt från noll 
 
Anledningen till att ett företag har ägande i ett annat kan vara av finansiell karaktär, 
dvs. vara en investering av kapital. Att företaget som har aktier i sin motpart som det 
handlar med kan även bero på att man kan ha planer på ett övertagande men att 
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handeln för tillfället sker utanför företagets sfär då ägandet är så pass litet och man 
inte kan påverka beslut mer än på ett relationsmässigt plan. En annan tänkbar 
anledning till ett visst ägande av sin handelspartner kan vara att man vill ”hedga”, 
dvs. minska sin risk. Ytterligare en anledning kan vara att man vill skaffa sig insyn i 
företaget då man har större insyn som aktieägare. Möjligheten att påverka i ett 
företag beror också på ägarstrukturen. Om man är största aktieinnehavare i ett företag 
kan man påverka mycket även om man bara har en liten andel av det totala 
aktiekapitalet. Ett exempel på detta är japanska företag som ofta har mycket 
invecklade kopplingar till varandra i ett system som kallas för keiretsu.91 Dessa 
företag eller konglomerat omfattar ofta flera olika branscher och innefattar både 
majoritetsägande och minoritetsägande. Det finns både vertikalt och horisontellt 
organiserade keiretsus med exempel som Mitsubishi (horisontell) och Toyota 
(vertikalt). Följande den japanska bankkrisen under 90-talet slogs vissa keiretsus 
ihop och de tidigare tydliga uppdelningarna försvann. 
 
E) Strategiska allianser  
 
I den mån handel som uppstår till följd av strategiska allianser inkluderas i begreppet 
inomföretagshandel kommer många olika typer av handel att definieras som 
inomföretagshandel. Det kan bland annat vara fråga om strategiska allianser som är 
vanliga i fordonsindustrin där producenter ofta samarbetar om en plattform eller 
motorer och har ett delat ägande av projektet. Exempel på sådana allianser är bland 
annat Fiats och Fords bilfabrik i Polen där man tillverkar Fiat 500 respektive Ford Ka 
och BMW:s och PSA-gruppens gemensamma utveckling av 1,6-litersmotorn till 
Mini Cooper S/Cooper/One och Peugeot 207/308.92 En annan typ av allianser är 
sådana där man inte har ett formellt ägande i varandra men däremot ett samarbete 
som gör att man i högre utsträckning köper varor och tjänster in-house fastän det 
egentligen inte är det. Rock City i Hultsfred och Mould Supply Group (MSG) är två 
exempel på sådana konstellationer.93 Rock City är ett projekt för att skapa ett kluster 
för/av musikrelaterade företag i Hultsfred. Eftersom de olika företagen har en stor 
spännvidd händer det t ex att om ett företag behöver hjälp med webbutveckling så 
kan ett annat företag inom Rock City vara behjälpliga med sådan kunskap. Detta 
skulle man kunna kalla för handel inom ett företag även om den juridiska kopplingen 
saknas. MSG är ett samarbete för att stärka den svenska verktygsbranschens 
konkurrenskraft gentemot utländska aktörer, främst från Baltikum och Kina. 
Samarbetet har inte gett upphov till att företagen vuxit ihop, däremot kan de 
medverkande företagen tillsammans ta större uppdrag.94 I båda dessa svenska 
exempel kan man påvisa att utbyte har skett mellan företagen, men vad som saknas 
är den geografiska aspekten. I inledningen av uppsatsen har det påpekats att intresset 
för inomföretagshandeln rör det gränsöverskridande samarbetet därför att detta är ett 
svårförklarat fenomen med traditionell handelsteori. I vissa fall existerar säkerligen 
informella kontakter över gränser mellan företag, men de är få i förhållande till de 
informella kontakter som finns inom ett land. I det fall det finns strategiska allianser 
mellan två separata företag som mellan PSA-koncernen och BMW så är det klart att 
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de har ett gemensamt intresse och att den handel som sker mellan företagen är 
beroende av samarbetet. Visserligen är de två företagen konkurrenter i övrigt och 
samarbetar endast för att skapa fördelar för det egna företaget.  
 
F) Företaget har enbart en kund eller en viss kund är särskilt betydande för 
företaget (50procent≤) 
 
För sådana företag kan arbetet mot denna storkund uppfattas som 
inomföretagshandel då man kanske samarbetat över lång tid och samarbetet är 
stabilt. Som tidigare har nämnts har många TNC:s outsourcat funktioner för att satsa 
på sin kärnkompetens. I sådana fall har företaget som valt att outsourca makt över 
leverantören genom att det står dem fritt att välja leverantör.  
 
4.2 Statistik om inomföretagshandel 
Som nämnts tidigare är ett problem gällande studier av inomföretagshandel 
tillgången till statistik. I USA, där de flesta studier granskats i uppsatsen blivit 
gjorda, finns sedan många år tillgänglig statistik. Tyvärr är situationen annorlunda i 
Sverige eftersom Statistiska Centralbyrån inte producerar någon offentlig statistik 
över inomföretagshandeln. Både i USA och i Sverige måste företag uppge från vem 
en vara kommer eller till vem den säljs. I import- och exportförklaringarna ska man i 
båda länder uppge information som gör att myndigheterna vet om parterna är 
relaterade eller inte. I Sverige samlas handelsstatistiken in av två olika myndigheter. 
För handel inom EU så rapporterar företagen direkt till SCB via Intrastat.95 Det har 
varit så sedan 1 januari 1993 som ett resultat av att Sverige skulle bli EU-medlem 1 
januari 1995. För handel utanför EU:s gränser till Sverige är Tullverket ansvarig för 
insamlingen av uppgifter.96 Tullverket förmedlar sedan dessa uppgifter till SCB som 
står för sammanställningen. Varje månad publicerar SCB statistik över export och 
import på varor och länder. Den officiellt publicerade statistiken innehåller alltså 
inga uppgifter om vem det är som köper eller säljer varorna och sålunda inga 
uppgifter om inomföretagshandeln. De uppgifter som SCB samlar in skickas vidare 
till Eurostat som tar emot liknande information från samtliga medlemmar av EU. För 
att vara tvungen att redovisa mot SCB och Intrastat måste företaget antingen 
exportera årligen till ett värde av 4 500 000 kr eller importera till ett värde av 
2 200 000 kr.97 Det finns även andra undantag till dessa regler och dessa rör främst 
specialfall som import och export av material för rymdforskning och för militärt bruk 
Dessa undantag och minimigränser gör att inte all potentiell inomföretagshandel 
täcks av den statistik som samlas in. Samtidigt så är den statistik som samlas in 
väldigt detaljerad och samtliga större företags uppgifter finns tillgängliga. I 
statistiken har man även tagit hänsyn till sådana fall som skulle riskera att förstora 
upp inomföretagshandelns storlek. Som exempel på detta kan man tänka sig att ett 
svenskt företag köper en vara från ett polskt företag och säljer den till ett franskt men 
att varan aldrig transporteras genom Sverige. Sådana fall tas inte med i den 
handelsstatistik som samlas in via Intrastat.98 Ytterligare en risk är så kallad 
under/over-invoicing som kan användas av företag för att minska skatten i ett land 
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till förmån för ett land där skattesatsen är lägre eller för att placera kapital på den 
plats som ledningen anser passa dess strategier.99 I handel som sker på ”arm’s-
length” är priset som förhandlas fram mellan de två handlande parterna rättvis 
såtillvida att båda parter har något att vinna på att göra affären. Inom ett företag kan 
ett företag handla med sin relaterade part och göra en förlust utan att detta ifrågasätts. 
På så vis har det visat sig att TNC:s kan flytta vinster till det land där det är mest 
fördelaktigt, något som rent empiriskt är svårt att bevisa för länder som vill driva in 
skatter eller för forskare som är intresserade av denna fråga.100 Eftersom det ofta inte 
finns någon normal marknad för produkterna som handlas mellan företagen är det 
svårt att skatta vad det verkliga priset skulle ha varit. Andra frågor som rör samma 
tema är sådana produkter som är ogripbara nämligen hur mycket det är värt att ha 
tillgång till en databas i ett annat land och hur mycket det är värt att få använda t ex 
Coca-Colas logotyp.101 

Eftersom Intrastat är ett påbud som kommer från Eurostat finns samma statistik 
att tillgå för hela Unionens vidkommande.102 Därför vore det också möjligt att göra 
bra studier av inomföretagshandelns betydelse för de olika länderna. 
 
5 TEORIER 

5.1 Traditionell och neoklassisk handelsteori 
Traditionell och neoklassisk handelsteori har sin grund i komparativa fördelar vilka 
beskriver varför specialiserad handel uppstår. I den neoklassiska traditionen med 
Alfred Marshall i spetsen är det individens marginalnytta som står i fokus. 
Företagens mål är att maximera vinsten baserat på sin egen produktionskostnad och 
i förhållande till konkurrenters priser. Priset på varor bestäms enligt den 
neoklassiska traditionen av efterfrågan, vilket i den klassiska nationalekonomin 
motsvaras av mängden arbete som lagts ner vid produktionen. Kostnaderna för att 
producera en produkt kan delas upp i två delar, fasta kostnader och rörliga 
kostnader. De fasta kostnaderna är de som kommer ifrån t ex kostnaden för lokaler 
och arbetskraft. Rörliga kostnader är sådana som ökar i takt med produktionen, t ex 
arbetskraft och råvaror. Synen på arbetskraft som rörlig eller fast beror på hur man 
ser på den. Rörlig är den såtillvida att man kan variera arbetsstyrkan beroende på 
behovet samtidigt som det finns lagar för uppsägning och att det kan finnas en 
minimibemanning för att en anläggning inte ska gå sönder vilket gör att man kan se 
faktorn arbetskraft som fast.103 

Nedan följer en presentation av ett antal nyckelpersoners teorier i kronologisk 
ordning. Dessa teorier har alla bidragit till utvecklingen av den klassiska och 
neoklassiska teorin. 

Med publiceringen av The Wealth of Nations 1776 av Adam Smith grundades 
den klassiska nationalekonomin.104 Han vände sig mot merkantilismen som stödde 
de skyddstullar som han menade var skadliga för handeln och han ansåg att 
merkantilismen endast skyddade producenten och att förbrukaren blev 
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förfördelad.105 Smiths huvudsakliga mål var att förklara varför vissa länder blev rika 
och andra inte. Smith var intresserad av att studera tillväxten och vad som var 
pådrivande för den. Ett begrepp som Adam Smith blev berömd för är ”den osynliga 
handen”. Med detta menade han att de övergripande krafterna från marknaden leder 
oss som människor att göra nytta för andra trots att vi i första hand ser till oss själva. 
Han menade också att varje individ har en frihet att själv välja vad han vill arbeta 
med och var han vill bo, något som på sin tid kunde uppfattas som provokativt. 
Denna tanke om frihet innefattade också frihandel innanför och utanför landets 
gränser.106 Genom varje individs egenintresse menade Smith att hela nationens 
rikedom skulle öka, för genom fria val att göra vad man vill så skapar man också en 
arbetsfördelning som skapar ett ökat välstånd. Däremot bör det påpekas att Smith 
inte var den renläriga liberal som många tror idag. Till exempel så ansåg han inte att 
det var fel med offentligt stöd åt fattiga och han ansåg att staten borde ha ansvar för 
funktioner som är nyttiga för samhället som t ex utbildning, att bygga vägar och 
broar osv. Han tyckte också att tullar för att främja det egna landets ställning var bra 
och slutade paradoxalt nog sin karriär som högt uppsatt tulltjänsteman i 
Storbritannien.107 För Smith spelade utrikeshandeln en viktig roll eftersom den 
skapade möjligheter för en högre förräntning av det ackumulerade inhemska 
kapitalet då en större marknad också ger ökad möjlighet till en större försäljning. 
Till skillnad från sina efterträdares teorier så bygger Smiths handelsteori på absoluta 
handelsfördelar.108 

David Ricardo föddes 1772 och dog 1823 och kom precis som Adam Smith 
från Storbritannien. Efter att han läst Adam Smiths verk 1799 kom Ricardo att ägna 
sig åt nationalekonomi.109 Därefter kom han att under nästan tjugo års tid forska 
innan han publicerade den värdelära som alla som studerar nationalekonomi idag lär 
sig, dvs. att länders specialisering förklaras med komparativa fördelar.110 I denna 
teori spelar det ingen roll om ett land är sämre på att producera alla varor eftersom 
båda parter ökar sin välfärd på utbytet. Han introducerade även begrepp som 
jordränta och arbetsvärdelära.111 Vid varje tillverkad produkt finns alltid tre grupper 
som är delaktiga: jordägaren som får sin jordränta, kapitalisten som får sin profit och 
arbetaren som får sin lön. Ricardo ansåg att man skulle belasta företagen i så liten 
utsträckning som möjligt och att det vore bättre om skatterna belastade 
improduktiva grupper, jordräntan och lyxkonsumtionen.112 Han tyckte också att 
företagens vinster var så viktiga att skatter på dessa borde undvikas och vidare så 
förordade han att England skulle importera jordbruksprodukter och exportera 
industriprodukter. På så vis menade han att profiten för företagen skulle hållas hög 
och lönenivåerna låga. I det långa loppet ansåg han att lönerna pressades av tillgång 
och efterfrågan att hålla sig kring existensminimum. I motsats till Adam Smith 
ansåg David Ricardo att olika länders produktionsfaktorer var rörliga. Detta innebär 
att de priser som sätts på den internationella marknaden skiljer sig från dem som 
sätts på den inhemska. Genom att handla med varandra kan två länder där det ena 
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landet har lägre produktionskostnader än det andra göra vinster.113 Det är denna 
grundtanke om att frihandel är till fördel för alla som klassisk och neoklassisk 
därefter bygger på. 

John Stuart Mill (1806-1873), den sista stora klassiska nationalekonomen 
kände David Ricardo och hade i sin ungdom fört diskussioner med honom.114 
Främst är Mill känd för att ha varit en förespråkare för utilitarismen som är en 
filosofisk tanke om att göra val som sprider största möjliga nytta. Mills revideringar 
av den klassiska nationalekonomin bör beaktas i den historiska kontext som Mill 
befann sig i. Det hade under 1800-talet visats att många av de tidigare teorierna inte 
hade stämt då produktionen, inkomsterna och befolkningen ökat.115 Mill 
vidareutvecklade även Ricardos teori om komparativa fördelar till att även innefatta 
de handlande parternas importefterfrågan. Han implementerade även 
transportkostnader och tullars effekter på länders terms of trade.116 

För att sammanfattas några av dessa klassiska tänkare som har presenterats bör 
det påpekas att de alla försvarade den fria marknaden. Men inte för att det skulle 
vara det bästa sättet att allokera välfärd utan tvärtom ansåg de klassiska 
nationalekonomerna att fattigdom och orättvisor var en del av den fria 
marknadsekonomin, däremot tjänade ett land som helhet på frihandel. På sikt trodde 
de att de var bättre med en laissez-fair-ansats från statens sida med avseende på 
fattigdom eftersom ingripanden bara försämrade tillväxten genom snedvridningar. 

Under 1800-talets sista årtionden presenterades den neoklassiska 
teoribildningen av ett antal nationalekonomer inspirerade av den klassiska 
nationalekonomin.117 Precis som Adam Smith hade sett att de teorier som han hade 
lärt sig inte stämde, så såg de neoklassiska forskarna att inte heller Smiths idéer 
stämde fullt ut utan behövde vidareutvecklas. Ekonomins utveckling hade inte tett 
sig så dystopisk som klassikerna förutspått och tillväxten skötte nästan sig själv 
samtidigt som intressekampen klasserna emellan inte hade tagit så stora 
proportioner. Därför flyttade de fokus från ett makroperspektiv där marknaden i 
stort hade studerats till ett mikroperspektiv där man istället fokuserade på individers, 
företags och konsumenters handlingar och preferenser.118 

Stanley Jevons (1835-1882) var precis som många av sina föregångare 
engelsman. Jevons ansåg att matematiken skulle användas flitigare inom 
nationalekonomin eftersom den senare handlade om kvantiteter och därför måste 
vara matematisk.119 Då fokus flyttats till ett mikroperspektiv intresserade sig Jevons 
för nyttan. Nytta är den abstrakta egenskap genom vilken föremål kan tjäna våra 
syften. Tanken var att ju mer lycka man fick av ett föremål desto större var dess 
nytta. Vad som var nyskapande var synen på att nyttan var avtagande och att det 
intressanta inte var den totala nyttan utan marginalnyttan. Till skillnad från Ricardo 
som ansåg att varje vara hade ett pris som var satt utifrån bland annat den nedlagda 
arbetstiden så ansåg Jevons att värdet på en vara sattes av dess nytta för individen.120 
Därmed hade grunden lagts till de studier som ännu idag bedrivs av neoklassiker. 
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Alfred Marshall (1842-1924) drevs av en önskan att förstå orsakerna till 
fattigdom och möjligheterna att lösa de problem som finns i samband med dessa. 
Förutom att vara professor vid Cambridge så var han engagerad i offentliga 
utredningar och kommissioner kring socialpolitik, välfärdsinrättningar, skatter och 
penningpolitik.121 Han trodde på den fria marknadens överlägsenhet framför en 
alltför reglerad marknad men var inte för den sakens skull övertygad om att den fria 
marknaden av sig själv löste alla problem. Statens uppgift ansåg han vara att genom 
utbildning och upplysning få marknadsekonomin att fungera smidigare och 
effektivare.122 

Knut Wicksell (1851-1926) blev 1901 professor i Lund.123 Bortsett från att allt 
som ofta provocera sin omgivning genom sina tal och uppträdanden gav han också 
bidrag till nationalekonomin. Han förespråkade att den skulle använda sig av 
naturvetenskapens metoder eftersom, som han menade, historien inte var något 
annat än ett stort laboratorium där experiment utförs. Wicksell förespråkade den fria 
marknaden, men inte utan vissa ingrepp för det allmännas bästa. Han förordade höga 
skatter på arv och att inkomster från monopol och fastighetsvärdestegringar skulle 
konfiskeras för den sociala rättvisans skull.124 I boken Geldzins und Güterpreise 
(1898) fann han ett samband som ännu idag är gångbart, nämligen att kapitalräntan 
som företagen förväntar sig av sina investeringar och låneräntan på banken är tätt 
sammanknutna. Vid en kapitalränta högre än låneräntan menade han att det var 
förmånligt för företagen att låna pengar för att investera dessa och vid jämvikt 
mellan de båda räntorna menade Wicksell att prisnivåerna skulle stabiliseras.125 

I vidareutvecklingen av Ricardos teori om komparativa fördelar av två 
svenska forskare; Eli Heckscher och Bertil Ohlin, bestäms länders komparativa 
fördelar av faktorerna: land, kapital och arbetskraft. Ett kapitalrikt lands export sker 
enligt H-O-teorin från kapitalintensiv industri och ett land med mycket arbetskraft 
skulle specialisera sig på arbetskraftsintensiv produktion. Enligt teorin skulle priset 
på arbetskraft närma sig över tiden och båda länders välfärd konvergera mot 
varandra. Detta påstående har kritiserats därför att det finns barriärer mellan länder 
vilket gör att marknaden inte är perfekt, vilket är en förutsättning i de flesta 
nationalekonomiska modeller. Det har även påvisats att USA exporterar 
arbetskraftsintensiva varor trots att det är ett kapitalintensivt land vilket i 
Leontiefparadoxen förklaras bland annat med att USA ligger i forskningsfronten och 
därmed tidigt i produktlivscykeln.126 I H-O-teorin gör man tester ceteris paribus 
(förändring, givet allt annat lika) för att undersöka en åtgärds påverkan, en 
analysmetod tidigare introducerad av Alfred Marshall.127 
5.2 New Trade Theory 
New Trade Theory (NTT) är en reaktion på den klassiska och neoklassiska 
handelsteorin som ett svar på de framgångar som t ex koreanska och japanska 
tillverkare skördat genom att deras hemländer fört en annorlunda politik för att 
stärka den inhemska produktionen. Detta beroende på att deras framgång kanske 
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hade uteblivit om länderna inte fört en protektionistisk politik där man stödjer ett 
visst antal industrier så att de kan växa sig starka innanför tullarnas gränser. Teorin 
har fått kritik för att det självklart är svårt att bedöma när ett företag är redo för 
utländsk konkurrens och om företaget överhuvudtaget har gagnats av att vara 
”skyddat”.128 Med en lång rad företag och länder som framgångsrika exempel är det 
en annorlunda politik som WTO för. Från WTO:s sida anser man att frihandel och 
öppen konkurrens är något som man ska sträva efter utan att ifrågasätta 
nödvändigheten i att konkurrensutsätta och privatisera marknader för sakens skull. 

Egentligen är den nya handelsteorin inte alls är särskilt ny.129 Den har sin 
förlaga i samma protektionism som under Colbertismen i Frankrike under Ludvig 
XIV:s styre gjorde att fransmännen försökte sig på importsubstitution, det vill säga 
att i egen regi tillverka varor som tidigare importerats.130 Denna politik ledde till en 
katastrofalt försvagad industri eftersom de starka industrierna förlorade på dessa 
åtgärder samtidigt som svaga vann på den. Ett positivt resultat av denna tids politik 
är emellertid att Frankrike idag har en framgångsrik mode- och parfymindustri, ett 
direkt arv från de manufactures royales som grundades under 1600-talet. Det finns 
exempel på att länder som är stora nog för att påverka världsmarknadspriset inte 
nödvändigtvis behöver tjäna på frihandel. Genom tullar på vissa varor kan dessa 
stora ekonomier tvärtom förbättra sina terms-of-trade.131 Likaså finns det en risk för 
att ett land som USA riskerar att förlora på att Kina växer sig starkare då detta 
riskerar att driva ner priset på de varor som USA producerar.132 Det intressanta i 
detta fall, är att det i många fall varit amerikanska företag som varit drivande i att 
förlägga produktion i Kina vilket har lett till teknologispridningar vilket i sin tur 
gjort den globala produktionskapaciteten större. 

Genom WTO:s strukturanpassningsprogram ”tvingas” u-länder att öppna upp 
sina gränser för företag som vill producera och sälja sina varor i landet. Då de 
utländska producenterna redan har skalfördelar i sin produktion ges inhemska 
tillverkare aldrig möjligheten att komma upp i samma serier som utländska 
tillverkare och därigenom inte producera samma vara billigare vilket kunnat vara 
fallet förutsatt en välriktad handelsbarriär vilken i detta avseende stöds av anhängare 
till NTT. Istället appliceras frihandel på länder och inhemska arbetare anställs för att 
arbeta på utländskt ägda fabriker vars ägare har lockats till landet beroende på en 
low-cost approach. Således kan man föreställa sig att u-länder som öppnar för 
frihandel är bra exempel för områden där inomföretagshandel kan uppstå och frodas 
genom vertikala produktionssystem där arbetskraftsintensiva delar av produktionen 
förläggs till det land där den billigaste produktionsfaktorn finns. Essensen av NTT 
är att länder genom tullmurar kan tjäna på att skydda sina inhemska industrier så att 
de kan producera större serier vilket ger dem en lägre styckkostnad och genom att 
utnyttja företagens potentiella möjlighet även kan skapa möjligheter för en 
förbättrad allokering av resurser.  Visserligen kan klassiska ekonomer ha rätt i att 
dessa länder är ”better off” om arbetskraften exploateras av utländska företag än om 
den går sysslolös, men de problem som påpekas av Deraniyagala, Palley m fl pekar 
ändå mot en verklighet där U-länder inte nödvändigtvis gynnas av frihandel. Detta 
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problem kan kopplas till västvärldens ovilja att hjälpa länder som den inte kan tjäna 
pengar på. Det har i en studie visats på ett samband att U-länder som öppnar sina 
gränser för utländska investerare tenderar att specialisera sig på tekniskt enkel 
produktion medan sådana som har handelsbarriärer oftare lyckas bygga upp en mer 
teknologiskt sofistikerad inhemsk industri.133 Som en kritik mot att denna taktik inte 
nödvändigtvis fungerar har vissa menat att Japan och Korea är två länder som i sin 
samhällsstruktur var betydligt mer organiserade än t ex afrikanska och 
sydamerikanska länder då man anammade denna strategi.  

För att återigen rikta fokus mot forskare som varit viktiga för utvecklandet av 
NTT så introduceras Paul Krugman och Michael Porter som båda har givit bidrag 
till nationalekonomin och den ekonomiska geografin. Paul Krugman har bidragit 
genom det som han kallar för new economic geography och Michael Porter genom 
sina idéer om kluster. Skillnaden mot det som Alfred Marshall identifierade som 
externa skalfördelar är att kluster är ett begrepp som numera studeras mer ingående 
och djupare av forskare för att förstå hur innovation och tillväxt uppstår än vad 
externa skalfördelar gör även om den lexikaliska tolkningen är liknande. 
Klusterforskningen är inte bunden av att studera ett fenomen på mikro- eller 
makronivå utan kan välja att studera regionala innovationssystem, ”gräsrots-RIS”, 
nationella innovationssystem och så vidare. Paul Krugmans new economic 
geography är enligt honom själv ett möte mellan den matematiska nationalekonomin 
och den samhällsvetenskapliga ekonomiska geografin. Detta gör att den ekonomiska 
geografin kan möta de krav som ställs från nationalekonomins sida så att dess 
resultat vetenskapligt kan verifieras.134 Från ekonomisk geografiskt håll har 
Krugmans åsikter om att den ekonomiska geografin inte är vetenskaplig nog, starkt 
kritiserats av bland andra Martin. Ett kluster är en samling företag som har en 
likartad verksamhet inom ett geografiskt område och vars output är större än den 
hade varit om varje enskild aktör hade varit lokaliserad på en annan plats. Några av 
anledningarna till att det individuella företaget har ett bättre resultat genom att vara 
lokaliserat nära sina konkurrenter är, enligt teorin, att företagen kan dra nytta av 
specialiserade leverantörer, tillgång till kvalificerad arbetskraft och teknikspridning 
mellan företag. 

En kritik som framförts mot den klassiska handelsteorin av NTT-förespråkare 
är att den största delen av världshandeln sker mellan industrialiserade länder och 
med relativt lika varor, t ex så köper fransmän tyska bilar och vice versa, så kallad 
intraindustriell handel. New Trade Theory kan förklara att företag kan växa sig 
starka i sina länder för att sedan bättre klara av utländsk konkurrens. Däremot har t 
ex Alam (1995) påpekat att tullar och barriärer inte gynnar den globala välfärden 
utan snarare ett land på bekostnad av resten av världen. Som framgått av tidigare 
avsnitt om världshandeln idag så sker en stor del av världshandeln mellan 
industrialiserade länder och med relativt liknande varor. NTT förklarar detta genom 
monopolistisk konkurrens och att olika länder specialiserar sig på olika produkter 
inom samma bransch.135 Då ett företag tillverkar en unik produkt hamnar det i en 
monopolställning då det inte finns någon som kan tillverka ett perfekt substitut. Till 
exempel kan Volvo tillverka kördugliga bilar men däremot kan de inte tillverka en 
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bil som en Alfa Romeo och detta förklarar varför den intra-industriella handeln 
finns. 
5.3 International Business Studies 
I detta sammanhang används termen ”International Business” som ett 
samlingsbegrepp för teorier som beskriver multinationella företags verksamheter. 
Inom doktrinen har vissa författare valt att fokusera på aspekter som rör huruvida 
värdlandets kultur spelar roll för etablering136 medan andra författare valt att fokusera 
på olika aspekter rörande transaktionskostnader.137 Traditionell handelsteori är viktig 
både för nationalekonomer och för ekonomgeografer då den förklarar hur 
internationell handel uppstår och dess effekter för ett land. För en nationalekonom 
kan man generellt säga att det viktigaste är att förutse hur man för ett land maximerar 
nyttan med begränsade resurser och motsvarande för ekonomgeografen är att 
beskriva handelns mönster och lokalisering. I international business studies däremot 
står det enskilda företaget i fokus och man använder inte de traditionella 
handelsteorierna eftersom perspektivet varifrån man studerar företagen inte kräver 
det.  Enligt Helleiner uppstår inomföretagshandel framförallt i industrier med en hög 
grad av marknadskoncentration, men att detta inte är nödvändigt.138 En tänkbar 
utveckling mot inomföretagshandel kan vara att produktionsanläggningar som 
tidigare varit involverade i att producera varor i ett annat land av kostnadsskäl eller 
tekniska skäl med tiden måste ändra inriktning och ta del i ett globalt 
produktionsnätverk som inte längre är vertikalt utan horisontellt. Enligt en studie av 
Ivarsson, I och Alvstam, C. (2008) är ett multinationellt företags lokalisering av 
fabriker ett resultat av den historia som företaget har genom t ex företagsuppköp och 
genom strategiska beslut. Ett företag bör alltså inte bedömas som helt rationellt vilket 
den klassiska/neoklassiska teorin menar, international business studies ger en mer 
organisk syn på företag och dess verksamheter. Gemensamt för international 
businessgenren är att den inte utgår från perfekt konkurrens och ett makroperspektiv. 
I fokus står det enskilda företaget och effekterna av deras profitmaximerande 
beteende.139 

Bland pionjärerna när det gäller att studera företaget i sig var Adolph Berle och 
Gardiner Means i början av 30-talet.140 Dessa två herrar tog de första stegen mot att 
studera företaget som en enskild aktör, däremot förkastade de inte det grundläggande 
i den neoklassiska teorin nämligen att företagen är helt rationella i sina beslut. Under 
60-talet började fler att studera företaget med hjälp av nya perspektiv. William 
Baumol utvecklade en försäljningsmaximeringsmodell som han använde för att 
förklara att företagsledare främst försökte utöka det egna företagets marknadsandelar 
för att detta var det enklaste sättet att stärka sin egen position.141 Herbert Simon tog 
avstånd från tanken om företagen som rationella aktörer i och med sin bok 
Administrative Behaviour som kom ut 1965. Beroende på sökprocessens tidsåtgång 
och de kostnader som kommer därav kan ett företag inte nå ett globalt optimum. Med 
samma grundtanke följde en ny teoretisk ansats där man bröt mot de neoklassiska 
idéerna om optimering och rationalitet. I den behavioristiska skolan såg man istället 
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på enskilda företag och dess organisation för att försöka förklara varför beslut blev 
tagna som de blev.142 

I den evolutionära företagsteorin som växte fram parallellt med den 
behavioristiska så delade man samma grundtanke om att alla företag inte är 
rationella, däremot ansåg de evolutionära företagsteoretikerna att marknaden är som 
naturen, det vill säga att bara de starkaste företagen överlever. Därför menade de att 
profitmaximering var ett krav för de företag som skulle finnas kvar långsiktigt. Även 
om teorin inte fick fotfäste i universitetsvärlden förrän på 60-talet så har den sina 
rötter i arbeten från Schumpeter som arbetade fram sina teorier långt tidigare.143 I 
den evolutionära företagsteorin finns tre särdrag.144 1. Kunskap och information är 
centrala ingredienser vilka reproduceras genom rutiner baserade på handlingar och 
dessas uppkomst och förstörelse är grunderna för ekonomisk tillväxt och förändring. 
2. Heterogeniteten av det ekonomiska beteendet är baserat på fördelningen av 
kunskap och information i samhället vilken i sin tur bestämmer den ekonomiska 
omvandlingen vilket kan observeras i hur företag, teknologier och industrier är 
fördelade. 3. Marknaderna är institutioner som härbärgerar förändring, 
entreprenörskap och möjligheter att skapa handlingar. Marknadens variation och 
selektion av variation samspelar med dess utveckling och för att nå ekonomisk 
tillväxt krävs ett ständigt återskapande av variationen. 

Alfred Chandler, som nämnts i tidigare kapitel, är inte bara berömd som de 
stora industriföretagens historiker, utan även som utarbetare av företagsteorier.145 
Han anser att de stora företagen ändrat organisation efter de historiska 
förutsättningarna. Företagens priser på sina produkter anser han sätts utifrån mark-up 
snarare än efter marginalkostnader som klassikerna och neoklassikerna menar. 
Tillsammans med Herman Daems presenterade han en modell över de kapitalistiska 
företagsformerna, där vi idag efter att ha haft ägarledda företag och entreprenörledda 
företag kommit till en punkt där managerkapitalism härskar. Managerkapitalism 
innebär att anställda direktörer ökar sin makt på ägarnas bekostnad.146 Chandler har 
fått mycket kritik för att hans arbeten ser den amerikanska företagsmodellen som den 
optimala. Samtidigt ska det påpekas att Chandler har utvecklats sin syn på företaget 
med åren och att senare arbeten har haft en mer pragmatisk syn på företagens 
organisation. 

Oavsett hur man positionerar sig inom den genre som i denna uppsats 
definieras som international business så står det individuella företaget i fokus. 
Chandlerianismen och den evolutionära företagsteorin tar båda avstånd från 
begreppet det rationella företaget och profitmaximeringsidén. Det gemensamma för 
de olika företagsteorierna är att de fokuserar mer på mikro och på det individuella 
eftersom de ser att de tidigare idéerna inte till fullo kan besvara företagens beslut. 

 
 
6 DISKUSSION 

6.1 Förslag till definition av inomföretagshandel 
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Som redogjorts för ovan i kapitel 4 finns ett flertal olika sätt att definiera 
inomföretagshandel vilka alla har olika fördelar och brister. Då det inte finns någon 
enhetlig definition inom doktrinen avseende begreppet inomföretagshandel kommer 
det nedan att redogöras för min egen inställning för hur detta begrepp lämpligast bör 
definieras.  

Då jag menar att länders gränser fortfarande spelar roll och då EU inte har lett 
till en så avancerad integration att de inte är barriärer för oss människor menar jag att 
vi för denna uppsats vidkommande definierar inomföretagshandel genom att det är 
handel över en nations gränser men inom ett företag. Framtiden kan föra med sig att 
EU:s länder blir lika integrerade som USA:s stater (även om det finns de som menar 
att EU är mer integrerat än USA), men detta är högst spekulativt och har helt andra 
förutsättningar och bör därför avfärdas i denna uppsats. Ett annat krav för att handel 
ska bedömas som inomföretagshandeln är att den sker mellan två företag som ingår i 
varandras intressesfär. Enligt mitt sätt att se på vad som är inomföretagshandel så är 
det handel mellan två företag som kontrolleras av en gemensam intressent utan intern 
konkurrens och med samma mål. 

Med detta som utgångspunkt är det självklart att handel mellan två företag, där 
det ena företaget äger det andra till minst 50 procent skall definieras som 
inomföretagshandel. Samma sak anser jag gäller då två företag som ingår i samma 
koncern handlar med varandra eftersom ägandet i detta fall kan vara diffust på 
pappret men troligtvis känt för aktörerna involverade i handeln. Jag anser att gränsen 
för vad inomföretagshandel är bör gå vid ett innehav av 5 procent från den ena 
parten. Detta därför att man måste dra en gräns någonstans för hur stor en 
kontrollpost är och därför att man redan använder sig av denna definition i USA. Att 
man kan tänka sig ett fall där två parter har ett ömsesidigt ägande på 4,9 procent i 
varandras företag och att man har ett djupt informellt samarbete är självklart 
problematiskt. Men det är viktigt att ha regler så att jämförelser gjorda i ett land kan 
jämföras med sådana gjorda i ett annat. Och om man vill bedöma ”den verkliga” 
inomföretagshandelskvoten av handeln för till exempel Sverige kan man i så fall 
välja att manuellt lägga till eller plocka bort data för att göra en individuell analys. 
Mitt förslag till definition av inomföretagshandel är baserad på att det är en 
pragmatisk lösning som tar hänsyn till att det finns historiska data från USA och att 
en svensk anpassning till denna standard skulle möjliggöra komparativa studier 
länderna emellan. I ett svenskt sammanhang där vi har A- och B-aktier är det rimligt 
att anse att en svensk motsvarighet till den amerikanska 5-procentsregeln är 5-
procents röststyrka. 

Kontroll och gemensamma mål är argument som jag har använt för att påvisa 
vad som är inomföretagshandel. Inom ett företag har man ett gemensamt mål, 
nämligen att skapa avkastning till sina aktieägare. När ägandet är så pass litet att det 
understiger 5 procent, en gräns som används i USA för att definiera 
inomföretagshandel så anser jag det tveksamt att det kan vara gemensamma mål (i 
syfte att skapa avkastning till en part) som gör att de båda företagen handlar med 
varandra.  

I ett fall där ett företag är beroende av ett annat eftersom det är en betydande 
kund menar jag att ett sådant samarbete inte kan klassas som inomföretagshandel 
eftersom det rör sig om två företag som inte har några kopplingar till varandra vilket 
medför att båda företagen har ett vinstintresse som i förlängningen kan leda till en 
intressekonflikt. Denna typ av handel som sker över gränser är istället ett typexempel 
på hur komparativa fördelar utnyttjas i en internationell kontext över längre tid. 
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För att återigen förtydliga mitt resonemang om vad jag tycker är 
inomföretagshandel, det vill säga handel mellan två företag som kontrolleras av en 
gemensam intressent och som inte konkurrerar med varandra och har samma mål och 
syften, ger jag nedan exempel på olika några gränsfall av vad som kan beskrivas som 
inomföretagshandel. Handel mellan företag i en strategisk allians, eller där företagen 
äger mindre än 5 procent av röststyrkan i varandra, eller mellan två företag som där 
det ena företaget har det andra som den enda handelspartnern eller står för en 
majoritet av dess handel, anser jag vara relativa och kan bestämmas från fall till fall 
och bör därför inte tas med i en standardmodell för vad inomföretagshandel är. Jag 
anser framförallt att de är relationella, vilket innebär att en syn på dessa definitioner 
som inomföretagshandel innebär att man anser att handeln mellan två företag är 
inomföretagsmässig därför att kunden är betydande för företaget eller att 
gemensamma mål finns. Som jag argumenterat för tidigare kan och bör dessa i så fall 
tas med i en analys efter noggrant övervägande. Men min personliga åsikt är att det 
går mot det språkliga i begreppet ”inom ett företag” eftersom ett företag är en 
juridisk person och att jag anser att ordet inom betyder att handeln äger rum inom 
företag som har ett juridiskt släktskap. Strategiska allianser är inte så enkla att 
kategorisera som de andra exemplen eftersom sådana kan innefatta både ägande och 
helt enkelt bara ett samarbete och därför bör bedömas utifrån 5-procentsregeln. 
Relationer finns ständigt mellan två handlande parter. Om två företag har handlat 
med varandra under lång tid finns säkerligen en större förståelse parterna emellan 
samtidigt som många personer inom båda företagen har knutit kontakter. Grunden 
för att handel uppstår är att båda parter anser att de har något att tjäna på affären, 
därför är det oviktigt om man har tusen kunder eller en, kunden är oavsett viktig och 
inga affärer äger rum om inte båda ökar sin nytta genom handeln. 
6.2 Hur förklaras inomföretagshandel av traditionell 
och neoklassisk handelsteori 
I den traditionella och i den neoklassiska handelsteorin förutsätts marknader att vara 
perfekta, dvs. att det inte finns någonting som snedvrider konkurrensen som t ex 
variationen i tillgången till information. I en perfekt marknad förutsätts att alla 
aktörer har tillgång till samma information, annars kan man göra vinster på den 
asymmetri som finns på marknaden. På börsen kallas sådana affärer för 
insiderhandel och är förbjuden enligt lag. Det är de facto så att företag gör vinster 
beroende på den kunskap som de besitter. Hade alla företag haft tillgång till samma 
kunskap och information så hade företag inte längre kunnat konkurrera med 
varandra på så många sätt och den inomföretagshandel som existerar idag hade inte 
haft något berättigande. Som jag nämnt tidigare så kan man anta att marknaden inte 
är perfekt eftersom det hela tiden finns friktion i form av lagar som skiljer mellan 
länder, språk- och kulturskillnader samt transportkostnader. 

I den klassiska teorin antas spridningseffekter som uppkommer via handeln 
göra att orättvisor i löner eller i teknologitillgång minskar över tiden. Trots att det 
visar sig att handeln och skillnaderna mellan rika och fattiga länder under senare tid 
har ökat, är det svårt att se några utjämningseffekter.147 Att frihandel är den bästa 
lösning vi känner till idag anser jag är sant, däremot tycker jag det vara solidariskt 
och riktigt att snedvrida konkurrensen mellan I-länder och U-länder till U-ländernas 
fördel under en övergångsperiod. Levnadsstandarden har för majoriteten av världens 

                                                                                                                                          
 
147 UNCTAD (1996), Lomborg, B (2001) 
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befolkning visserligen ökat under efterkrigstiden men däremot har skillnaderna 
mellan de rika länderna och de fattiga länderna ökat.148 Därför kan det hävdas att de 
ricardianska antagandena om att handel leder till ökad välfärd till viss del stämmer 
eftersom vi kan iaktta att världen som helhet och enskilda länder ökat sitt välstånd 
samtidigt som handeln ökat. Däremot anser jag inte att man ha kunnat se att alla de 
länder som involverat sig i internationell handel har tagit in det försprång som den 
redan industrialiserade världen har och har haft.  

I en neoklassisk eller traditionell nationalekonomisk värld skulle oberoende 
aktörer göra affärer med varandra på arm’s-length avstånd eftersom 
marknadssymmetrin skulle göra det ogynnsamt att etablera sig internationellt. Det 
skulle alltså inte finnas någon anledning att etablera sig utomlands eftersom det inte 
skulle finnas någon kunskap som var specifik för företaget. Därför skulle det bästa 
alternativet varit att köpa den vara man behöver importera från en oberoende part 
eftersom man inte skulle ha några fördelar av att producera den själv i utlandet. Ett 
faktum som motsägs av den stora mängd inomföretagshandel som finns i dagens 
värld. 

Till skillnad från den traditionella handelsteorin så har den neoklassiska teorin 
intresserat sig för hur välstånd ska kunna spridas till fler människor så att man 
maximerar nyttan. Även ur ett neoklassiskt perspektiv är det svårt att förklara varför 
inomföretagshandeln uppstår eftersom både klassiker och neoklassiker delar sin syn 
på att handel sker på perfekta marknader och att det därför inte heller finns någon 
rimlig förklaring till inomföretagshandeln. I en klassisk och neoklassisk värld antas 
kapitalet vara internationellt orörligt, något som motbevisas med dagens 
handelsströmmar och FDI. Att även nutida neoklassiker antar att kapitalet är orörligt 
i sina modeller beror på att det är modeller och att man i alla former av teorier måste 
förenkla verkligheten för att kunna göra prediktioner. Verkligheten är helt enkelt för 
stor för att analysera och därför gör man också förenklingar. Jag tycker att kapitalets 
rörlighet är en viktig komponent för förståelsen av inomföretagshandeln och att 
anledningarna till varför kapital flyttas över gränserna måste beaktas vid en analys 
av inomföretagshandeln. Som jag tidigare har nämnt är marknaden inte perfekt, det 
finns företagsspecifika egenskaper och det finns ekonomisk-tekniska skäl som gör 
att man inte uppger rätt värde på de varor som skickas inom ett företag men över 
nationsgränser. Detta är några av de anledningar som gör att den klassiska och 
neoklassiska teorin inte förklarar varför inomföretagshandeln existerar. 

Heckscher-Ohlin-teorin är inte statisk i sin syn på komparativa fördelar, utan 
menar att dessa för länderna specifika fördelar ändras över tiden, och kan därför i 
viss mån användas för att förklara handelsströmmar och varför intraindustriell 
handel149 uppstår, men saknar trots allt möjligheten att på ett övertygande sätt 
förklara just inomföretagshandeln. Det främsta argumentet för att klassiskt och 
neoklassisk teori inte förklarar varför inomföretagshandel finns på ett 
tillfredställande vis är att teorierna vilar på att marknaden förutsätts vara effektiv. 
Som empirin visar existerar inomföretagshandel, och även om fler och fler 
människor får ta del av de rikedomar som skapas, så ökar också klyftan mellan den 
som är rik och fattig. 
                                                                                                                                          
 
148 Lomborg, B (2001) 
149 Intraindustriell handel är handel mellan länder där ett utbyte sker med relativt likvärdiga varor. Ett 
exempel på sådan handel är att vi exporterar svenska bilar till Tyskland och att vi importerar tyska 
bilar till Sverige. 
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6.3 Hur förklaras inomföretagshandel av new trade 
theory 
Inomföretagshandeln förklaras av new trade theory med att företag genom att utnyttja 
den kunskap och skalekonomi som de över tiden byggt upp, etablerar sig i andra 
länder för att använda sig av dessa länders relativa fördelar.150 Kluster finns över hela 
världen med exempel som Silicon Valley i USA, Medicon Valley i Öresundsregionen, 
investmentbanker i New York och nöjesindustrin i Hollywood.151 Med hjälp av dessa 
kluster kan man tänka sig hur framväxten av inomföretagshandel gynnas. Ett 
läkemedelsproducerande företag gynnas av att koncentrera sin forskning till Medicon 
Valley eftersom där finns gynnsamma förutsättningar. Samma företag kan därefter 
välja att lokalisera andra funktioner på andra platser där det finns kluster som är mer 
fördelaktiga för just denna funktion. 

NTT skiljer sig från de klassiska och neoklassiska teorierna genom sin syn på att 
handelshinder inte behöver vara av ondo, något som exemplifieras i nästa mening. 
Företag i ett land som blir använt av transnationella företag ges aldrig möjlighet att 
konkurrera på lika villkor med de utländska eftersom de aldrig kan komma upp i 
samma produktion om de inte ”skyddas” bakom tullmurar. För att kringgå dessa 
murar kan det multinationella företaget välja att etablera sig i landet ifråga för att få 
tillgång till landets marknad. Något som man kan se i Kina där en mängd tillverkare 
har etablerat sig. Dessa etableringar har gett upphov till att inhemska företag kunnat 
tillskansa sig den utländska tekniken och använda den framgångsrikt i egna fabriker. 
Kina är tillsammans med ett antal andra asiatiska länder bra exempel på hur man med 
hjälp av välriktade tullmurar kan skapa en framgångsrik inhemsk industri. Enligt NTT 
är det snarare frihandeln som snedvrider konkurrensen än tullmurarna. Även i NTT är 
målet i slutändan frihandel eftersom det ger en ökad nytta för fler individer. 

Genom så kallad klustring kan industrier utnyttja externa skalfördelar, därför 
tenderar stora industrier eller forskningsområden att lokalisera sig bredvid varandra. 
På detta vis förklarar NTT inomföretagshandeln eftersom klustring inom olika 
branscher sker på geografiskt skilda platser och företagen organiserar sig därefter. 
Inom varje kluster finns en specialiserad arbetskraft och klustringen skapar positiva 
”spillovers” för de företag som finns i detta område. Därför är det naturligt för företag 
som söker att maximera sin vinst att till exempel ha sin produktutveckling på en 
kreativ plats i ett land och sin forskning på en annan plats där rätt förutsättningar 
finns, något som därmed ger upphov till inomföretagshandel. En annan aspekt av new 
trade theory är att den har sin utgångspunkt i att marknaden inte är perfekt och att 
frihandel inte per automatik löser alla problem. Därför ges också möjlighet att inom 
teorins ramar förklara att inomföretagshandel finns.  
6.4 Hur förklaras inomföretagshandel av international 
business teori 
Eftersom international business är ett samlingsbegrepp för studier kring hur företag 
organiserar sig internationellt kommer forskarna från ett antal olika ämnen. På så vis 
är international business inte låst till en enhetlig teori som t ex den neoklassiska 
                                                                                                                                          
 
150 Interna skalfördelar beror på den enskilda firmans produktion av en vara, dvs hur stor den är. 
Externa skalfördelar beror däremot på en hel industris skalfördelar, där man kan dra nytta av att vara 
lokaliserad nära sina konkurrenter genom: specialiserade leverantörer, tillgång till kvalificerad 
arbetskraft och teknikspridning mellan företag. Detta fenomen med ”industriella distrikt” iakttogs 
först av Alfred Marshall, en av de neoklassiska handelsteoretikerna.  
151 Krugman, P., Obstfeld, M. (2006) 
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nationalekonomin är. Detta gör att resultaten är mer flexibla och att de kommer 
närmare verkligheten eftersom nationalekonomin i sin struktur är stelare. Å andra 
sidan kan det vara svårt att skapa en enhetlig bild av inomföretagshandeln som 
begrepp. Detta är ett dilemma som gäller för alla teorier och analyser. Desto fler 
förklaringsvariabler man använder i en modell och desto svårare man gör sin teori, 
desto mindre kan man använda den för att göra analyser av verkligheten. Helleiners 
påstående om att inomföretagshandel uppstår i industrier med en hög grad av 
marknadskoncentration tror jag inte är av större betydelse då jag tror att det är 
ägarnas krav på avkastning som leder till att företag söker nya möjligheter som t ex 
lokalisering utomlands. Det är i detta sammanhang som de företagsekonomiska 
teorierna kan vara viktiga för förklaringen av inomföretagshandeln eftersom de 
fokuserar på de anledningar som står att finna bakom enskilda företags beslut. 
Eftersom international business utgår från att marknaderna är imperfekta och att det 
finns företagsspecifika faktorer så kan den förklara inomföretagshandel mycket väl. 
Däremot finns det väldigt lite litteratur att finna om just inomföretagshandel från 
forskare inom international business studies. Detta beror på att inomföretagshandel i 
sig inte anses som något intressant bland dem som forskar om företag. Det 
intressanta för en international business forskare är att studera hur och varför ett 
företag är organiserat som det är. Eftersom inomföretagshandel inte ifrågasätts eller 
ses som någonting konstigt finns det bland forskarna heller ingen vilja att förklara 
den övergripande. 

 
7 SLUTSATS 

Denna uppsats har haft som huvudsyfte att enligt en deskriptiv metod studera 
inomföretagshandel genom en litteraturgenomgång och i sammanhang med 
traditionell handelsteori, new trade theory och international business. Nedan ges 
svaren på de frågor som ställdes i uppsatsens inledning. 
 

• Hur kan man välja att definiera inomföretagshandel? 
Jag anser att man bör komma överens om att 5 procents röststyrka är lämplig 

som gräns för när handel mellan två företag ska kallas för inomföretagshandel. Precis 
som jag exemplifierat i tidigare kapitel är det inte så att jag förespråkar att 5 procent 
aktieinnehav är svaret på allt, bara att det är en pragmatisk lösning som har sin grund 
i den amerikanska statistik som samlats in genom åren och att man genom en 
gemensam definition skulle underlätta för t ex komparativa studier. 
 

• Hur förklaras inomföretagshandel av traditionell och neoklassisk 
handelsteori? 

Då företaget inom dessa två teoribildningar ses från ett makroperspektiv och 
eftersom grunden för teorierna är att aktörerna är rationella och marknaderna är 
perfekta så har den traditionella och neoklassiska handelsteorin dåliga möjligheter att 
förklara inomföretagshandeln. 
 

• Hur förklaras inomföretagshandel av new trade theory? 
Eftersom NTT har sin grund i att man ser att marknaden inte är perfekt finns 

också större möjligheter att förklara inomföretagshandeln. Klustring ger upphov till 
inte bara strategiska allianser i form av att företag bildar strategiska allianser men 
också genom att klustren geografiskt främjar uppkomsten av internationella 
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produktionssystem. Inomföretagshandel är inte oförenligt med new trade theory och 
kan därför, som teori, förklara inomföretagshandeln. 
 

• Hur förklaras inomföretagshandel av international business studies? 
Genom att varje företag ses som en individuell aktör som söker nå fördelar. 

Beroende på vilken del av international business teori som man förespråkar så är 
anledningarna till inomföretagshandel olika. Eftersom det är varje enskild aktör som 
står i fokus är det inte svårt för international business teorierna att förklara varför 
inomföretagshandel finns och uppstår 

För att sammanfatta resultatet från de tre teorier som jag har studerat med 
avseende på hur inomföretagshandeln förklaras, så hamnar inomföretagshandeln 
mellan teorierna och ges därför inte tillräckligt med utrymme. Inomföretagshandel 
är ett intressant ämne som förtjänar betydligt mer uppmärksamhet och forskning. 
Inte minst därför att den är en viktig del i den alltmer globaliserade världen och för 
att den spelar en viktig ekonomisk roll för så gott som alla världens länder då den 
kan utgöra upp till en tredjedel av världshandeln.152 
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