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Globaliseringen och det ökade
förändringstrycket - Vad säger forskningen?

Av Pontus Rendahl†

7 februari 2006

Sammanfattning. Artikeln ämnar att undersöka och sammanfatta den
sammhällsvetenskapliga forskningens resultat med avseende p̊a globalis-
ering, starkare omvärldstryck och ökad internationell konkurrens. I syn-
nerhet s̊a avses följande fr̊agor att besvaras: Hur kan globalisering kvanti-
fieras? Hur har dessa mått utvecklas över tiden? Hur p̊averkas företagens
produktionssätt av ökad globalisering? Vidare kommer olika synsätt att
diskuteras och för- respektive nackdelar av olika svar kommer att viktas
mot varandra.

†European University Institute. E-mail: pontus.rendahl@iue.it.



2 PONTUS RENDAHL

1. Inledning

“Globalisering” är i allt väsentligt ett icke-väldefinierat begrepp. Termen i
sig har vanligtvis olika betydelse för olika personer. “Globalisering” bär med
sig politiska, ekonomiska, kulturella och miljömässiga element. Naturligtvis
leder denna förvirring till komplikationer när globalisering skall diskuteras
i allmänhet, och att kvantifieras i synnerhet; det är en omöjlighet att mäta
n̊agot vars betydelse ej är stipulerad. I stora delar av artikeln kommer
s̊aledes ordet “globalisering” att behandlas ur ett snävare perspektiv: van-
ligtvis kommer “globalisering” att tolkas s̊asom ekonomisk integration, eller
“ekonomisk globalisering”.

Ekonomisk integration sker genom kombinationer av teknologiska fram-
steg (tillexempel Internet), minskade transaktionskostnader samt politiska
beslut.1 Naturligtvis inkluderar begreppet företeelser s̊asom integrerade varu-
marknader och finansiella system, spridning av teknologi, ökad konkurrens,
export- och importflöden, andel utländskt kapital och migration. Begreppet
är snävare än det ursprungliga, men även denna definition ger ett utrymme
för tolkning och missuppfattningar. Kapitel 2 kommer att behandla olika
sätt att mäta ekonomisk globalisering och s̊aledes ocks̊a, med nödvändighet,
ge begreppet en smalare, och mer precis, definition. Detta är ocks̊a en
nödvändighet för att undvika att hamna i situationen där, exempelvis, nylib-
erala politiska reformer f̊ar representera “globalisering”; det är möjligt att
globalisering i vissa fall kan leda till nyliberala reformer, men det är knap-
past nödvändigt – begreppet är i sig inte knutet till n̊agon politisk ideologi
(se tillexempel Rodrik (2002)).

2. Hur mäts globalisering

Som titeln indikerar kommer kapitlet behandla olika sätt att mäta (eller
kvantifiera) globalisering. Det finns en rad olika mått som avser att mäta
globalisering och dessa skiljer sig markant åt: Måtten har olika syften, och
dessa syften verkar ligga bakom deras konstruktion. Just syftet bakom måtten
är n̊agot jag kommer att lägga emfas vid; när man undersöker globaliser-
ing är det viktigt att veta varför man just tittar p̊a globalisering. I många
avseenden kan det vara av högre vikt att fokusera p̊a n̊agon del av globalis-
eringen som är mest relevant för syftet. Av dessa anledningar s̊a kommer jag
att g̊a igenom de olika måtten, i sitt respektive underkapitel, och diskutera
dem just efter vilket syfte som has i åtanke.

2.1. NBER-gänget. N̊agot tendentiöst s̊a syftar underrubriken “NBER-
gänget” p̊a nationalekonomins spjutspetsar; NBER gängets innersta krets
med forskare s̊asom Dani Rodrik, Jagdish Bhagwati, Angus Deaton, Xavier
Sala-i-Martin etc. Anledningen till att de s̊a generöst är tilldelade ett eget
underkapitel är att deras metoder nödvändiggör mätbarhet av globalisering

1Detta innebär att globalisering inte är ett lands beslut; snarare är det en kombination
mellan ett lands beslut och beslut hos omgivningen.



GLOBALISERINGEN OCH DET ÖKADE FÖRÄNDRINGSTRYCKET 3

eftersom denna ofta används som förklarande variabel i tillväxtregressioner;
deras syfte är vanligtvis att relatera globalisering till tillväxt.2 Dvs. det finns
anledning att tro att deras mått är av hög kvalitet eftersom “they put their
money where their mouth is”. Vidare är dessa forskare förebilder för den
stora massan mindre namnkunniga ekonomer.

Generellt sett använder dessa forskare sig av vad de kallar för “öppenhet”
som proxy för globalisering.3 Utan att g̊a in p̊a detaljer s̊a kan det sägas att
“öppenhet” h̊aller sig inom ramen för definitionen av “ekonomisk globaliser-
ing” fr̊an tidigare. D̊a det inte finns n̊agon variabel i nationalräkenskaperna
eller motsvarande som kan benämnas som “öppenhet” s̊a används vanligen
olika proxys.

2.1.1. Nationalräkenskaper. Ett relativt vanligt mått, som bland annat används
i Dollar and Kraay (2002) och Frankel and Romer (1999), är att använda
“the trade share of GDP” som en proxy för ekonomisk globalisering. Enkelt
uttryckt s̊a innebär detta mått summan av export och import delat med
BNP. Tanken är attraherande; det första många tänker p̊a när de hör ordet
“globalisering” är just handel av varor. Dock s̊a missar måttet mycket (och
det är kritiserat inom vetenskapen, Rodrik (2002)): För det första, globalis-
ering är bra mycket mer än uteslutande handel.4 För det andra, tv̊a länder
kan vara fullt ut integrerade (i avseendet inga handelshinder och minimala
transportkostnader) och änd̊a ha väldigt begränsad handel.5

2.1.2. Handelshinder. Ett alternativt sätt att mäta ekonomisk globalisering
är att titta p̊a mängden handelshinder (Rodrik (2002) och Rodriguez and
Rodrik (2001)). Detta mått undviker problemet med länder som är fullt
integrerade men änd̊a handlar mycket lite med varandra. Trots det anser
jag att definitionen är snäv, för snäv: i tillväxtekonomernas syften passar
m̊attet bra – de kan alltid hävda att de inte tittar p̊a globalisering, utan p̊a
variabeln själv, men det mäter knappast globalisering i ett större perspek-
tiv. Exempelvis kan det nämnas att måttet missar länder som p̊a grund av
andra faktorer ej är integrerade – det geografiska avst̊andet kan helt enkelt
vara för stort. Vidare s̊a är handelhinder sv̊ara att mäta; hur skall de viktas?
Exampelvis tariffer delas med importmängden och summeras. Detta blan-
dannat underskattar variabelns effekt eftersom importmängden är endogen

2Se tillexempel Baldwin (2003) för framg̊angsrika och mindre framg̊angsrika försök.
3Proxy är nog egentligen fel ord att använda. De ser snarare “öppenhet” och “globalis-

ering” som samma fenomen.
4Betänk dock att handel ocks̊a f̊angar internationella transaktioner av tillg̊angar; köper

n̊agon en svensk vara s̊a måste samma person ha tillg̊ang till svensk valuta. Det f̊ar denne
genom att sälja en tillg̊ang till sverige.

5Detta beror p̊a ländernas relativa faktorpriser och s̊aledes ländernas faktortillg̊angar;
om dessa är liknande s̊a är handel överflödigt. Ett exempel: Antag att tv̊a länder är iden-
tiska förutom att det ena landet har oligopol eller liknande p̊a persondatorer. Om dessa
länder bildar en union (perfekt ekonomisk integrering) s̊a bryts oligopolet och priserna
utjämnas utan att en enda persondator rört sig över gränsen. Bara möjligheten för kon-
sumenterna att vända sig till en annan marknad pressar ner priserna.
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(den beror p̊a tariffens storlek). Hur skall detta adderas till importkvoter?
Måttet tenderar att lätt bli godtyckligt.

Dessutom s̊a finns det en motsättning mellan ett s̊adant mått och mått
baserade p̊a nationalräkenskaper: Exempelvis introduktionen av export sub-
ventioner hade enligt det aktuella måttet pekat mot minskad ekonomisk in-
tegration, medan det föreg̊aende måttet hade sagt att det pekar p̊a ökad
ekonomisk integration (eftersom en exportsubvention förmodligen ökar ex-
porten av den varan).

2.1.3. Lagen om Ett Pris. Lagen om ett pris är mycket attraherande ifr̊an
ett teoretiskt perspektiv; enkelt uttryckt s̊a säger lagen, via ett arbitrage
argument, att priset i ett land bör vara samma som priset i ett annat land
multiplicerat med växelkursen. Naturligtvis kan det förekomma olikheter,
även i en perfekt globaliserad värld: Geografiska avst̊and innebär att priser
kan avvika. Beroende p̊a varan i sig s̊a bör dessa transaktionskostnader vara
sm̊a i förh̊allande till de hinder som skapas av protektionism. Vidare s̊a
borde, om geografiska avst̊and är kontrollerade för, prisskillnader mycket
väl reflektera hur väl integrerade tv̊a länder är.

Den förmodligen mest citerade studien som använder denna tekniken är,
passande nog, gjord av Dollar (1992). Dollar använder ett prisindex för en
identisk korg av varor och därifr̊an drar slutsatser över länders ekonomiska
integration.6

Parsley and Wei (2001) attackerar problemet p̊a en aningen annorlunda
sätt. Istället för att använda sig av ett prisindex s̊a användar de sig av
enskilda varupriser. Genom att kalkulera standardavvikelsen av avvikelser
fr̊an lagen om ett pris för ett land, för en specifik vara, mot alla andra
länders motsvarande vara, och sedan tar genomsnittet av alla varor s̊a kan
Parsley enkelt se om ett land är mer integrerat i den globala ekonomin
än ett annat: kvoten av denna genomsnittsstandardavvikelse ger tillräcklig
information. P̊a detta sätt kan Parsley ranka alla länder med avseende p̊a
hur pass “globaliserade” de är.

Vidare kan även n̊agra andra forskares metoder nämnas: Sachs and Warn-
er (1996) använder sig av ett index konstruerat av dummyvariabler där en
etta signalerar att landet inte är stängt och en nolla signalerar att landet
är stängt.7 Naturligtvis skapar ett s̊adant mått ett problem eftersom det är
binärt och endast skiljer stängda ekonomier ifr̊an icke-stängda. Edwards
(1998) använder nio olika mått p̊a “öppenhet” som kombinerar tidigare
använda mått samt adderar ytterligare variabler. Naturligtvis är ocks̊a detta
en d̊aligt mått för globalisering om man är ute efter att f̊a en tillförlitligt

6Tekniken i sig är dock mer komplicerad än s̊a: länder vars priser inte är fullt utjämnade
tenderar att ocks̊a ha olika priser för “non-tradeables”, och denna skillnad beror p̊a fak-
tortillg̊angar. Dollar (1992) kontrollerar även för dessa effekter.

7Landet f̊ar en nolla om n̊agon av följande kriterier är uppfyllda: 1, genomsnittstar-
iffavgiften är över 40% p̊a kapitalvaror och intermediärer. 2, Landet har en socialistisk
regim. 3, Det finns ett statsmonopol p̊a landets viktigaste exportvaror. 4, Den svart mark-
nadens premie p̊a växelkursen är över 20%.
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ranking; hur skall dessa variabler viktas? Detta är ett ämne som återkommer
nedan när faktoranalys diskuteras.

Problemet med dessa metoder, som teoretiskt ser mycket lovande ut, är
desamma som för teorin över lagen om ett pris: det verkar helt enkelt inte
h̊alla särskilt väl: Även tv̊a högt integrerade länder kan ha substansiella
prisskillnader. En viss förklaring kan ligga i vad som kallas “aggregation
bias” (Ravn, Imbs, Mumtaz and Rey 2005), dock s̊a undviker Parsley denna
kritiken eftersom han tittar p̊a enskilda varor. Det hade kanske varit lämpligt
att främst titta p̊a varor inom samma klass av “aggregation bias”, beräkna
en ranking och sen ta medelvärdet. Oavsett tror jag personligen att detta
är den mest adekvata metoden, alla kategorier.

2.2. A.T. Kearney and Foreign Policy. (A.T. Kearney and Foreign-Policy
2001) Tidsskriften Foreign Policy, tillsammans med konsultfirman A.T. Kear-

ney, har sedan februari 2001 årligen presenterat ett index över globaliserin-
gen i världen. Indexet är ambitiöst: Det avser att täcka globalisering inom
varor och tjänster, finansiell globalisering, globaliseringen av personliga kon-
takter samt en “internetuppkopplingsindikator”. Aningen förenklat s̊a mäter
A.T. Kearney och Foreign Policy ovan nämnda komponenter enligt följande

Varor och Tjänster: Mäts genom “trade share of GDP” (enligt ovan)
samt via lagen om ett pris.

Finansiell Globalisering: Mäts genom summan av in- och utflöde av
“foreign direct investment”, samt summan av in och utbetalningar av
avkastning p̊a (utländska) tillg̊angar (allt som andel av BNP).

Personliga Kontakter: Mäts genom andel internationella turister (in-
och utg̊aende) som procent av befolkningen, andel minuter av in- och
utg̊aende internationella telefonsamtal (per capita), samt in och ut-
betalningar som ej är anknutna till varor, tjänster eller finansiella
tillg̊angar (som andel av BNP).

Internetuppkopplingar: Mäts genom antalet internetanvändare, an-
talet internetvärdar och antalet säkra servrar (allt per capita).

Som sagt, indexet är mycket ambitiöst och, betraktande indexets kontinu-
itet och tidningen Foreign Policys renommé, uppskattat. Det är dock starkt
kritiserat; tillexempel i artikeln Mismeasuring Globalization (Najam 2001)
skriver författaren Adil Najam att indexet tar “[...] a very subjective view of
how globalization is defined.” samt att resultaten inte är drivna av empiriska
fakta utan snarare “[...] by the arbitrary and insufficient selection of indi-
cators”. Författaren har flertalet exempel om varför indexet är godtyckligt.
Tillexempel anser han att genom att separerar internet ifr̊an andra, kanske
även mer kraftfulla, integrationsteknologier s̊asom telefonen eller flygplanet
endast ger länder med höga poäng p̊a internetindikatorn en hög ranking.
Najam tror själv att USA inte ens hade funnits med p̊a en topp 20 lista om
internetindikatorn var utesluten, samtidigt som han noterar att e-marknaden
i USA inte ens är öppen för utlänningar. Dessutom s̊a är viktningen av vari-
ablerna helt godtycklig och kan mycket väl vara drivande för resultaten. En
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liknande kritik är riktad i Lockwood (2001) där det uppmärksammas att in-
dexet är mycket känsligt för förändringar i vikter, även om man accepterar
urvalet av indikatorer.

Sedan 2001 har indexet förändrats aningen; man har valt att inkluder-
ar en femte indicator: Political Engagement. Political Engagement inklud-
erar element som medlemskap i internationella organisationer, bidrag till
FN:s fredsbevarande operationer, ratificiering av internationella avtal, an-
tal ambassader samt statstransfereringar. Även detta uppdaterade index är
h̊art utsatt för kritik: Exempelvis kvarst̊ar kritiken om godtycklighet med
avseende p̊a vikter och indikatorer. Vidare s̊a nämner Looney (2004) att
vissa variabler inte är korrigerade för landets storlek (Sverige har färre am-
bassader än USA, gör det Sverige mindre globaliserat? A.T. Kearney skulle
säga ja). Dessutom s̊a finns det n̊agra mycket ologiska placeringar p̊a listan;
är verkligen USA mindre ekonomiskt globaliserat än Pakistan? Är Tunisien
mer ekonomiskt globaliserat än Taiwan?

Personligen anser jag att indexet p̊a grund av dessa tillkortakommanden
blir ointressant. Det är godtyckligt och i vissa avseende motsäger det sunt
förnuft. Dessutom är det inte helt klart till vad indexet skall användas till. Ur
en akademisk synvinkel s̊a är det oanvändbart; ur en ekonometrisk synpunkt
s̊a är det bra mycket mer naturligt att analysera de olika indikatorerna
frist̊aende. P̊a ett s̊adant sätt skulle man ocks̊a f̊a fram hur indikatorerna
har olika inverkan p̊a målvariabeln.

2.3. Faktoranalys. Som ett tredje mått p̊a hur man kan kvantifiera glob-
alisering har jag valt att använda faktoranalys. Dels för att den anknyter
till A.T. Kearney och Foreign Policys index ovan samt dels att det är en
vetenskaplig metod att ta fram ett mått p̊a n̊agot “omätbart”. Vidare är
det mycket nyligen som tekniken applicerades p̊a hur man kan mäta glob-
alisering (se bland annat Andersson and Herbertsson (2005) och Lockwood
and Redano (2005)).8 Faktoranalys är en teknik som används inom flera
vetenskapliga discipliner (bland annat inom psykologi där tekniken först
utvecklades.). Den underliggande principen kan beskrivas enligt följande:9

Antag, för ett givet land, att det finns en icke-observerbar variabel (z,
globalisering) som beror p̊a en samling andra variabler (x, indikatorerna in
Foreign Policy/Kearney Indexet) enligt följande

zt = λ1x1,t + λ2x2,t + . . .

Ifr̊an detta kan vi se att xi kan bli approximerad av z genom n̊agra skalärer
α s̊a att

x̂i,t = αizt, i = 1 . . .

8Ett annat företag som mäter globalisering p̊a ett liknande sätt är KOFL
http://www.globalization-index.org

9Exemplet beskriver en metod som kallas “Principal Component”; Principal Compo-
nent är en submetod av Faktoranalys.
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Faktoranalysis väljer vikter λ och α s̊a att

S =
∑

t

∑

i

(xi,t − x̂i,t)
2

minimeras. P̊a ett s̊adant vis kan den icke observerbara variabeln z hittas.
Faktoranalys är allts̊a ett statistiskt verktyg att finna vikter för de olika
indikatorerna.

Personligen anser jag att faktoranalys är ett kraftfullt verktyg som passar
mycket bra in i fr̊agan. Ett index av samma typ som Foreign Policy/A.T.
Kearney bör rimligen vara viktat enligt faktoranalys. Naturligtvis väcks
återigen fr̊agan över vad som är syftet med indexet. Igen, om syftet är att
använda indexet i en regression för n̊agon målvariabel s̊a är det naturligtvis
bättre att använda de “r̊aa” indikatorerna själva i regressionen. Är poäng å
andra sidan att se hur globaliserade länder är, s̊a är det en bra metod.

2.4. En historisk tillbakablick. Av de tre klasserna av metoder nämnda
ovan s̊a är de tv̊a sistnämnda relativt nya: Artiklar som diskuterar fak-
toranalys är publicerade efter 2005 och i A.T. Kearney and Foreign-Policy
(2001) uttrycks det att

Everyone talks about globalization, but no one has tried to
measure its extent . . . at least not until now.

Detvillsäga att A.T. Kearney and Foreign-Policy (2001) är det första försöket
att kvantifiera globalisering i form av ett enskilt index. Före 2001 har man
allts̊a endast använt sig av enskilda indikatorer som antingen har f̊att agera
proxy för “’globalisering” eller som man har valt att fokusera p̊a p̊a grund
av indikatorns eget värde.

Historiskt s̊a har den typen av analyser varit begränsade. Anledningen
har varit bristen p̊a p̊alitlig data: även hos industrialiserade länder har bris-
ten p̊a data varit högst p̊ataglig under större delen av 1900-talet. Efter lite
detektivarbete s̊a är Pryor (1966) den tidigaste källan. Pryor (1966), i likhet
med Dollar (1992), tittar p̊a priser och använder lagen om ett pris som ett
proxy för hur väl ekonomiskt integrerade länder är. Enligt Leamer (1987)
s̊a använder Sampson and Yeats (1977) och Bergsten and Cline (1983) en
liknande metod medan Balassa and Balassa (1984) tittar p̊a “import pen-
etration ratios” som en proxy för mängden handelshinder. Vidare kan det
nämnas att enligt Baldwin (2003) s̊a skapar Michaely, Papageorgiou and
Choksi (1991) index p̊a “handelsliberalisering” och Little, Scitovsky and
Scott (1970) och Balassa and Associates (1970) mäter ekonomisk integra-
tion via “the effective rate of protection”.10 Leamer (1987) mäter öppenhet
ifr̊an ett mycket dogmatiskt perspektiv: Han l̊ater residualen mellan em-
piriska handelsflöden och de teoretiskt föreslagna dito av Heckscher-Ohlin-
Vanek modellen representera öppenhet. Som tidigare nämnts s̊a använder
Dollar (1992), lagen om ett pris, Sachs and Warner (1996) använder ett
relativt komplicerat mönster för att skapa ett “dummyindex”, Edwards

10Se exempelvis http://en.wikipedia.org/wiki/Effective rate of protection
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(1998) använder nio mått p̊a öppenhet; kombinationer av mått som tidi-
gare diskuterats i den här artikeln samt andra mer obskyra mått. Efter-
som Edwards (1998) fokuserar p̊a regressioner är det inget problem att
inte endast ha ett mått. Frankel and Romer (1999) och Dollar and Kraay
(2002) använder “the trade share of GDP” och Rodriguez and Rodrik (2001)
använder ett mått p̊a handelshinder som en proxy.

2.5. Diskussion. Ovan har tre klasser av försök att kvantifiera globalisering
presenters. De har alla sina fördelar och motsvarande nackdelar. En generell
summering är följande:

1, NBER-gängets metod är att använda n̊agon eller n̊agra proxys som är
i sig mätbara och data finns tillgänglig. Metoden är bra för deras syften;
att mäta globaliseringens effekter p̊a storheter som BNP eller ekonomisk
jämlikhet. Ett enskild index är i deras fall överflödigt.

2, A.T. Kearney/Foreign Policys globaliseringsindex är mycket ambitiös
och mycket godtyckligt, s̊aväl med avseende p̊a inkluderade variabler samt
hur dessa bör viktas. Fördelen med indexet är just att ett index presenteras
som syftar till att sammanfatta en lands relativa placering i globaliseringsli-
gan.

3, Faktoranalys kan bäst beskrivas vara en förbättring av globaliseringsin-
dexet ovan: Det lider fortfarande av godtycklighet med avseende p̊a vilka
variabler som inkluderas, men har en vetenskaplig metod att ta fram vik-
terna p̊a. En fördel med denna metod är allts̊a att det undviker en godty-
cklighetsfaktor och mildrar den andra.11

Personligen anser jag att valet av index bör betraktas utifr̊an syften; är
syften att visa grafer med globalisering p̊a x-axeln och exempelvis tillväxt p̊a
y-axeln (a la Johan Norberg) s̊a är faktoranalysmetoden tillsammans med
A.T. Kearney/Foreign Policys variabler att föredra. Däremot anser jag att
det är mer informativt att visa samma graph men med n̊agon variabel i
NBER anda p̊a x-axeln; ett index döljer mycket information.

Som avslutande poäng vill jag ocks̊a rikta blicken mot oecd:s handbok
“on economic globalisation indicators” (oecd 2005). Handboken presenterar
inte ett uniformt sätt att mäta globalisering, men gör ett ypperligt arbete
i att peka ut ekonomiska indikatorer för globalisering. I kort kan det sägas
att handboken:

1, Identifierar indikatorer som “provides measurement of globalisations
magnitude and intensity.”

2, Presenterer hur dessa indikatorer kan erh̊allas ifr̊an oecd:s egna dataset
p̊a ett lättillgängligt sätt.

3, Relaterar inte globalisering till ekonomisk tillväxt eller politiska beslut.

11Den mildrar den andra genom att mängden variabler i indexet kan endast underskat-
tas, och inte överskattas. Detta eftersom vikten p̊a en icke-signifikant variabel automatiskt
blir noll.
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Indikatorerna som oecd rekommenderar är många, men koncist faller
de inom grupperna: Internationell handel, Foreign Direct Investment, Ak-

tiviteten hos multinationella företag samt Internationell spridning av teknolo-

gi.

Som en sista kommentar vill jag p̊apeka att det är allmänt ansett som my-
cket sv̊art att mäta globalisering. Mått som A.T. Kearney and Foreign-Policy
(2001) och Andersson and Herbertsson (2005) är högt korrelerade (vilket f̊ar
anses vara positivt), men de skulle aldrig accepteras som giltiga av NBER-
gänget. Mått som är baserade p̊a handelshinder, lagen om ett pris och
handeln som procent av BNP är väl använda i akademiska kretsar, men
tyvärr nästan helt okorrelerade med varandra; vilket f̊ar anses mycket d̊aligt
(Pritchett 1991). Vidare skulle jag ocks̊a vilja uppmärksamma ett papper
som diskuterar akademikernas mått p̊a ett mycket bra sätt: Krishna (2005).

3. Globalisering och utbudskedjan

När man diskuterar globaliseringen och företagen är det av vikt att se det
ur ett annat perspektiv än ovan; för företagen är globaliseringen till stor del
endogen. Det är företagen som driver globaliseringen.

Globalisering kommer i detta stycket att diskuteras exogent. Dvs. ur det
enskilda företagets perspektiv av öppnade globala marknader samt penetra-
tionen av dessa marknader av andra företag.

I grova drag kan det sägas att globalisering genererar tv̊a nya element i
företagens produktionsmiljö (The Economist Intelligence Unit 2006):

i Ökad konkurrens
(a) Implicerar till stor del kostnadsminimering

ii Nya marknader
(a) Nya preferenser: produktvariation
(b) Nya produktionsmöjligheter: l̊aglönemarknader

Syftet med detta stycket är att diskutera vad dessa nya element kan tänkas
ge för utmaningar till västerländska företag.

3.1. Tv̊a produktionsmetoder. (Dassbach 1994)

3.1.1. Massproduktion. Massproduktion startade i och med Henry T. Fords
revolutionerande löpandebandprincip: En princip som bygger p̊a kraftigt
standardiserade produkter, produktspecifikt kapital samt mycket specialis-
erade arbetsuppgifter för de anställda. Dessa arbetsuppgifter kräver för den
stora gruppen arbetare ingen speciell kompetens; arbetet är enkelt och,
tyvärr ofta, monotont. Inom detta produktionssätt anammas ocks̊a n̊agot
som kallas “vertikal integration”: principen där moderföretaget äger hela
utbudkedjan; allt ifr̊an tillverkare av muttrar till återförsäljare. Allt detta
sammantaget gör produktionen inflexibel men mycket kostnadeseffektiv p̊a
grund av oerhörda skalfördelar. P̊a grund av l̊anga ledtider har dessa företag
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stora lager och det tar l̊ang tid för företaget att börja producera en ny pro-
dukt (eftersom kapitalet är mycket produktspecifikt). Dessutom s̊a finns det
ett problem med kvalitetskontroll; misstag upptäcks vanligtvis när tusental
eller hundratusentals produkter redan felaktigt producerats.

Genom vertikal integration kan denna typen av företag enkelt flytta sin
produktion till l̊aglöneländer (s̊akallad “off-shoring”); trots produktion i ett
annat land beh̊alles full kontroll av produktionen genom att moderföretaget
äger alla led i utbudskedjan. Denna utflytt av produktionen skedde p̊a sjut-
tiotalet och var mycket framg̊angsrik.

3.1.2. Lean Production. Lean production är en produktionsmetod utveck-
lad i Japan av Toyota. Lean production är ett n̊agot diffused begrepp men
generellt kan det sägas att det är ett produktionssätt där fokus ligger p̊a:
Flexibilitet, kostnadseffektivitet, kvalitetskontroll p̊a alla niv̊ar, gruppbyg-
gande, kommunikation, samt utbildad arbetskraft. Ett företag som använder
lean production ger arbetarna “frihet under ansvar”, fritt tänkande och
belönar initiativ. Samtidigt finns den en oerhörd medvetenhet att alltid
skära kostnader samt att upph̊alla kvaliteten i alla steg i processen. Vidare
använder inte lean production vertikal integration; istället används nätverk
med underkontrakterare som utför allt arbete som inte är kärnverksamhet.
Utöver detta används “just in time” principen för att minska risken för
os̊alda produkter samt lagerkostnader.

Lean production har naturligtvis inte de skalfördelar som massproduktio-
nen har, men änd̊a är det ett mycket konkurrenskraftigt sätt att producera:
Misstag upptäcks tidigt, olönsamma moment i produktionen läggs ner eller
utkontrakteras, fokus ligger p̊a kärnverksamheten, lagerkostnaderna är min-
imala och produktutveckling samt diversifiering är billigt.

Naturligtvis är det komplicerat för företag med denna produktionsmetod
att flytta verksamhet, eller att utkontraktera verksamhet till l̊agkostnads-
länder; politisk och ekonomisk instabilitet, kulturella skillnader, informa-
tionshinder etc. gör utlandsverksamhet komplicerad. Genom att organisa-
tionen är mycket slimmad är den ocks̊a mycket s̊arbar: Ett litet misstag hos
en underkontrakterare kan f̊a mycket stora konsekvenser hos moderföretaget:
en s̊akallad bull-whip effekt.12

Västvärldens företag befinner sig ofta inom en av dessa klacificeringar,
eller n̊agonstans i gränslandet mittimellan. Många företag gör stora ansträng-
ningar för att kombinera dessa produktionsmetoder för att f̊a ut respektive
fördelar.

3.2. Globaliseringens utmaningar. Som tidigare nämnts genererar öpp-
nade internationella marknader ökad konkurrens samt ökade möjligheter via
nya marknader. De nya marknaderna ger ökade möjligheter p̊a tv̊a olika sätt:

12Det är dock inte ovanligt att denna typen av företag kan etablera sig i andra länder
i västvärlden; Toyota har tillexempel flera fabriker i USA.
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Genom att flytta en viss del av verksamheten utomlands (offshoring) eller
att utkontraktera delar av verksamheter (outsourcing) till l̊agkostnadsländer
kan framförallt arbetskraftskostnader minimeras. Vidare ger den nya mark-
naderna företagen möjligheter att sälja sina produkter till nya kundseg-
ment. Sammantaget genererar alla dessa förändringar stora utmaningar för
företagen.

3.2.1. Kostnader. Som tidigare nämnts var det generellt sätt enkelt för företag
av massproduktionskaraktär att utnyttja möjligheten att flytta viss pro-
duktion till l̊aglöneländer. Genom vertikal integration kan massproduktion-
skaraktären bibeh̊allas även i detta fallet. Kostnader för dessa företag kan
relativt enkelt h̊allas nere. Däremot är det desto sv̊arar för företag med lean
production som produktionsmetod.

LP företag förlitar sig till stor del p̊a utbildad arbetskraft; personalen
m̊aste vara kompetent och flexibel för att ständigt kvalitetskontrollera och
utveckla samt omställa produktionen i takt med efterfr̊agan. Ofta kan den-
na arbetskraft vara dyr och sv̊ar att hitta i l̊aglöneländer. I exempelvis
Indien är utbildad arbetskraft marginellt billigare än i europeiska länder.
Ett annat problem som möter företag av LP karaktär är hur utbudkedjan
m̊aste förändras. Underkontraktörsnätverken, som är av oerhörd vikt för LP
företag, kan bli komplicerade om företagen “outsourcar” till företag i utveck-
lingsländer; spr̊akliga och kulturella skillnader kan snabbt göra sig p̊aminda.
Vidare gör nya geografiska avst̊and sitt när det kommer till principer som
“just in time”: för en leverans som tar exempelvis fem veckor måste efter-
fr̊agan vara prognostiserad för att inte generera oacceptabla väntetider för
kunden (Murray 2004). Viss mått av lagerh̊allning är förmodligen ound-
vikligt. Naturligtvis hjälper kommunikationsmedel s̊asom internet oändligt
mycket i denna processen (Department of Trade and Industry 2005).

3.2.2. Nya Marknadsegment. Nya marknadssegment kräver nya variation-
er av produkter.13 Historiskt har det ocks̊a visat sig att kraven p̊a varia-
tion har ökat (Marin and Verdier 2002). Detta ställer naturligtvis krav p̊a
företagen att utöka sitt sortiment med nya variationer. För företag som ar-
betar inom LP filosofin ställer detta till mindre problem; flexibilitet är dessa
företags konkurrensfördel. Dock för MP baserade företag är detta ett prob-
lem. P̊a grund av l̊anga ledtider, produktionsspecifikt kapital och outbildad
arbetskraft tar förändringar l̊ang tid och de är mycket kostsamma. Denna
sv̊arighet skall inte underskattas; det var av ett s̊adant skäl som Ericsson
(MP) förlorade mobiltelefonkampen mot Nokia (LP), och tvingades att g̊a
ihop med ett LP företag (Sony). Dessutom anses det allmänt att i den globala
ekonomin kommer konkurrens ske genom innovation, eller, produktdiffer-
entiering (The Economist Intelligence Unit 2006). Massproduktionsföretag
kommer att f̊a det tufft i en s̊adan värld.

13Exempelvis datorprinters måste omställas till att hantera nya spr̊ak (Murray 2004).
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Vissa analytiker pratar om att världen g̊ar mot en tredje era (förutom
massproduktionseran och lean production eran): “The Mass Customization
Era” (Federal Reserve Bank of Dallas 2005). Ett exempel p̊a ett företag
som anammat denna tredje vägen är Dell. Via Dells hemsida kan kunda
skräddarsy sin egen persondator till ett mycket l̊agt pris (www.dell.com).

3.3. Just in Time vs. Just in Case. I en mer och mer globaliserad värld
möter företagen ökad risk. Det kan vara allt ifr̊an politisk risk i nya länder
till terroristattacker och hur regeringar reagerar p̊a s̊adana.14 Extremt slim-
made organisationer utsätter sig s̊aledes för en enorm risk i en global värld
(Murray 2004). Om en bricka i det komplicerade spelet av underleverantörer
fallerar, s̊a drabbas ditt företag h̊art. Just in time genererar en stor risk.
Just p̊a grund av detta anser många gurus att företag måste undvika den-
na (Murray 2004). Ett sätt är att ha flera underleverentörer. Ett annat att
överge principen av Just in time till förm̊an för just in case; dvs. att man
har ett visst lager i fall att. Detta kan ses som en försäkring.

3.4. Vertical Integration or Vertical Specialization. I och med glob-
aliseringen möter företaget ett ytterligare problem; huruvida vertikal in-
tegrering eller vertikal specialisering är optimalt. Vertikal integrering ger
företaget kontroll, n̊agot som är av stor vikt d̊a det föreligger kulturella,
geografiska och spr̊akliga barriärer mellan huvudkontoret och underlever-
antörer. Åandra sidan generera vertikal integrering hierarkiska organisation-
er med mellanchefer som sällan tillför mer än formell övervakning och rap-
portering. Dessutom s̊a producerar ofta underleverantörerna produkter som
andra företag kan göra bättre.

Vertikal specialisering å andra sidan ger minskad kontroll och utsätter
företaget för ökade risker; det räcker med att en underleverantör, eller en
underleverantörs underleverantör, fallerar för att det skall ge stora kon-
sekvenser p̊a företaget i fr̊aga. Dock s̊a genererar vertikal specialisering ef-
fektivitet eftersom alla företag endast producerar exakt det som de gör bäst.
Riskerna kan dock, som tidigare nämnt, minskas med hjälp av flertalet un-
derleverantörer, samt n̊agon form av “just in case” princip.

Hummels, Ishii and Yi (2001) indikerar att vertikal specialisering ökat med
nästan 30% fr̊an 1970 till 1990, medan Marin (2005) menar att företagets
val mellan dessa tv̊a beror p̊a hur kostsamt det är för företaget att r̊aka ut
för “hold-ups”. Se även Grossman and Helpman (2002) för ett teoretiskt
bidrag till debatten.

4. Globalisering är inget nytt fenomen

Globalisering är inget nytt fenomen. Slutet p̊a 1800-talet var en period
of dramatisk globalisering och världsekonomin var oerhört integrerad redan

14Tillexempel s̊a stoppades all flygtrafik till New York under ett par dagar under
9/11. Detta p̊averkade svenska leverenser till USA, även om terroristattacken själv inte
p̊averkade dessa nämnvärt.
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1914 – även med dagens mått (O’Rourke 2001).15 O’Rourke (2001) klassifi-
cerar “globaliseringsperioden” att sträcka sig ifr̊an 1870 tillochmed idag och
de delar in denna i fyra faser: Den första v̊agen (1870-1913), “deglobalis-
eringsperioden” (1914-1950), “the golden age” (1951-1973) och den andra
v̊agen (1974-).

Enligt Bhandari and Heshmati (2005) var den första v̊agen i stor del
driven av internationell handel samt interkontinentala flöden av finansiella
tillg̊angar samt migration. Den europeiska kolonialismen är den främsta an-
ledningen för denna globalisering. Efter första världskriget präglades världen
till stor del av nationalism, nationella imperier och introvert politik. Efter
det andra världskriget och fram till sjuttiotalet, “the golden age”, präglades
västvärlden av “dekolonialisering”, och internationella band knöts för att
öka handel och säkra freden (som tillexempel Kol- och St̊alunionen i Eu-
ropa). Den andra globaliseringsv̊agen, som vi är inne i idag, är präglat
av helt andra faktorer: globaliseringen är idag främst driven av avregu-
leringar av finansiella marknader, l̊aga transortkostnader och effektiva trans-
portmedel (tillexempel flyget), snabb och billig kommunikation, östeuropas
kollaps samt tigerekonomiernas imponerande framg̊angar.

15Enligt Bhandari and Heshmati (2005) startade globaliseringen redan med industriella
revolutionen, 1789.
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