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Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar  
för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handels-
politik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara spel-
regler för den internationella handeln. Vi arbetar också för en 
effektiv inre marknad och ett öppet, starkt multilateralt handels-
system med fortsatta handelspolitiska liberaliseringar. I vårt  
uppdrag strävar vi efter goda handelsmöjligheter på tre nivåer: 
på EU:s inre marknad, mellan EU och omvärlden samt globalt, 
framförallt inom ramen för världshandelsorganisationen WTO.

Som expertmyndighet förser vi regeringen med besluts- och 
förhandlingsunderlag inom handelsområdet. Det handlar såväl 
om löpande underlag för aktuella handelsförhandlingar som 
långsiktiga strukturella analyser. Våra utredningar och rapporter 

syftar till att öka kunskapen om handelns betydelse för  
samhällsekonomin och för en global hållbar utveckling.

Kommerskollegium har också verksamhet som riktar sig mot 
företag. Exempelvis finns på kollegiet Solvitcenter som hjälper 
företag och privatpersoner som stöter på handelshinder på 
EU:s inre marknad. Kansliet för Sveriges råd för handels- 
procedurer, SWEPRO, finns också under vårt paraply. 

I vår roll som handelsmyndighet ingår dessutom att ge stöd  
till utvecklingsländer genom handelsrelaterat utvecklings- 
samarbete. På kollegiet finns också kontaktpunkten Open Trade 
Gate Sweden som bistår exportörer från utvecklingsländerna i 
deras handel med Sverige och EU.
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Svenska företag möter idag problem i sin handel såväl inom som utanför EU. För att förstå 
och analysera företagens upplevda hinder har Kommerskollegium genomfört en 
företagsundersökning under 2016. Syftet är att kartlägga vilka problem som svenska 

företag möter när de handlar med omvärlden. 
Ett representativt urval av svenska företag har intervjuats under våren 2016 för att kartlägga 

de problem företagen möter. Det kan handla om hinder vid såväl tjänstehandel, som person-
rörlighet, digitalisering, offentlig upphandling, tullar, korruption och andra områden som före-
tagen bedömer som problematiska. Även företagens syn på vilka marknader som är priorit-
erade från deras horisont har kartlagts. I många fall är frågorna som ställs desamma som 2009, 
när Kommerskollegiums förra företagsundersökning genomfördes. För de frågorna går det att 
göra jämförelser över tid och analysera på vilka områden hindren upplevs ha ökat eller minskat.  

Redovisningen är nedbruten på olika typer av hinder som företagen möter inom och utanför 
EU. Inom respektive avsnitt bygger redovisningen på en indelning i små, medelstora och stora 
företag. Där det har bedömts som särskilt relevant och där det är möjligt att dra slutsatser av 
underlaget redovisas även en branschvis uppdelning. 

Kommerskollegiums företagsundersökning 2016 ingår som en del i den exportstrategi regeringen 
lanserade 2015. Det är vår förhoppning att undersökningen bidrar till exportstrategin med fakta 
och analys av de svenska företagens upplevda hinder när de handlar med omvärlden.  

I projektgruppen som har tagit fram rapporten har följande medarbetare ingått: Per Altenberg, 
Ulf Eriksson, Ingrid Lindeberg, Tomas Lindell, Agnes Nordwall, Kristina Olofsson, Petter Stålenheim 
och Rebecca Ygberg Amayra. Därutöver har följande medarbetare deltagit i ärendets handlägg-
ning: Fredrik Ahlstedt, Lina Bodén, Ulrika Båth Bertram, Faraz Davani, Sara Emanuelsson, Anders 
Gillbring, Cyrille Hugon, Maria Johem, Jonas Kasteng, Ola Landström, Kristina Loboda, Lena 
Nordquist, Heidi Lund, Magnus Rentzhog, Anna Sabelström, Sara Sandelius, Åsa Sandström, Ilja 
Tykesson, Anneli Wengelin, Annika Widell, Christopher Wingård och Camilla Östlund. 

Stockholm den 18 oktober 2016

Anna Stellinger
Generaldirektör

Förord
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Hinder i handeln med  
länder inom EU
Behov av anpassning av varor och tjänster till 
nationella regelverk, brist på samma möjligheter 
som inhemska företag vid tjänstehandel och  
momshantering är de tre största problemen som 
svenska företag möter på EU:s inre marknad. För 
dessa tre frågor överstiger andelen företag som 
svarar att det finns problem 15 procent. Undersök-
ningen tyder på att det har skett förbättringar av 
villkoren vad gäller produktanpassning och tjänste-
handel sedan 2009 medan andelen som upplever 
problem med momshantering är oförändrad. 

Kollegiet bedömer att arbetet med att minska 
de regulativa skillnaderna inom EU är prioriterat. 
Ytterligare harmonisering på varuområdet kan vara 
nödvändig, särskilt på områden där ömsesidigt 
erkännande inte fungerar effektivt. Det är även 
angeläget att tjänstedirektivets regler för tillfällig 
tjänsteverksamhet får genomslag. 

Få företag upplever hinder för e-handel eller 
dataflöden i andra EU-länder. Mot bakgrund av 
den växande e-handeln är dock en ambitiös 
implementering av kommissionens förslag inom 
ramen för den digitala inre marknadsstrategin  
viktig. En väl fungerande inre marknad för data-
flöden förutsätter även att hänsyn tas till nya typer 
av transaktioner som förekommer via molntjänster, 
digitala marknadsplatser och andra plattformar. 

Endast tre procent av företagen anger att de 
har haft problem med att flytta personal inom EU. 

Sammanfattning

Det är dock viktigt att ha i åtanke att frågorna är 
ställda till företag. Erfarenheten från SOLVIT-
samarbetet inom EU visar att personer/arbets-
tagare ofta drabbas av hinder för personrörlighet.

När det gäller specifika länder inom EU anger 
nästan 90 procent av företagen att de inte har 
problem med något särskilt land. Arbetet inom EU 
för att minska hinder för svenska företag bedrivs 
därför bäst via den ordinarie lagstiftningsproces-
sen och regelförenklingsarbetet. 

Hinder i handeln med  
länder utanför EU
Tullprocedurer och tullar tillhör de största proble-
men som företagen identifierar i handeln med 
länder utanför EU. För stora företag, som står för 
närmare 70 procent av Sveriges export till länder 
utanför EU, uppger hälften av företagen att de  
har problem med höga tullar och krånglig tull-
hantering. 

Mer än hälften av företagen känner inte till att 
EU:s frihandelsavtal ger möjlighet till tullfrihet vid 
export. Bland de företag som känner till den  
möjligheten, visar undersökningen att små- och 
medelstora företag i mindre utsträckning än stora 
företag utnyttjar den. 

Kollegiets slutsats är att tullsänkningar i WTO är 
prioriterade på tullområdet. Om inte tullfrihet kan 
nås multilateralt, är tullfrihet inom ramen för sek-
torsavtal som ITA eller EGA en viktig väg framåt 



3

eftersom det undanröjer företagens problem med 
ursprungsregler i frihandelsavtal. 

Svenska företag upplever även problem med 
krångliga tullprocedurer vid import till Sverige. Det 
omfattande arbetet med att utforma och införliva 
EU:s nya tullkodex (UCC) i svensk lagstiftning 
behöver följas av en period då prioritet ges åt 
förenkling och god service åt företagen inom 
ramen för det nya regelverket. Kollegiet bedömer 
att detta är ett område som det finns anledning  
att prioritera i exportstrategin, eftersom handels-
procedurer vid import till Sverige är en kostnad för 
företagen som vi delvis kan påverka på egen hand. 

Sammantaget bör två frågor prioriteras utifrån 
ett företagsperspektiv i den del av handelspolitiken 
som rör handel med länder utanför EU: (1) för-
enklade handelsprocedurer i såväl Sverige som 
andra länder och (2) tullsänkningar i WTO (multi-
lateralt eller inom ramen för sektorsavtal). 

Det näst största problemkomplexet som före-
tagen tar upp när det gäller länder utanför EU rör 
problem med att ta reda på vilka regler som 
gäller på en marknad. Det finns anledning att 
fortsätta att verka för god samhällsstyrning, med 
betoning på öppenhet, förenkling och transparens, 
inom såväl handelspolitiken som utvecklings-
samarbetet. En annan möjlighet är att utveckla  
det stöd som ges till företagen av Business Sweden 
och ambassaderna. I Sverige handlar lösningen på 
problem med regeltransparens i första hand om 
att utforma lagar och regler så att de blir enklare 
och har mindre tolkningsutrymme. Därtill bör  
svenska myndigheter eftersträva så stor förutsäg-
barhet som möjligt i regeltillämpningen och er-
bjuda företagen bättre service vid regeltolkning.

Var fjärde företag svarar att de har varit 
tvungna anpassa sina varor eller tjänster på grund 
av nationella regelverk. Resultatet bekräftar 
bedömningen att anpassningen till olika tekniska 
regler är ett betydande problem för svenska 
företag på världsmarknaden. Det ger stöd för 
synen att det finns ett reellt behov av interna-
tionellt samarbete i regulativa frågor inom såväl 
WTO som frihandelsavtal för att överbrygga skill-
nader i regelverk. Ambitionen att minska före-
tagens kostnader för denna typ av problem, t.ex. 
inom ramen för förhandlingarna om ett Trans-
atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), 
framstår som välgrundad.

Andelen företag som upplever problem med 
tjänstehandel utanför EU ökar men är fortfarande 
relativt låg. Kollegiet anser att det finns behov av 
uppföljning på området, i synnerhet då villkoren  
för tjänsteexport inom EU förefaller förbättras.  
Ur det här perspektivet är förhandlingarna om ett 
plurilateralt Trade in Services Agreement (TiSA) 
centrala. 

Etableringshinder för investeringar i länder utan-
för EU är, enligt den statistiska undersökningen, 
inte ett stort problem för svenska företag. Däremot 
upplever 13 procent av företagen problem med 
lokaliseringskrav vid utländska direktinvesteringar. 
Kollegiet drar slutsatsen att vissa investerings- 
hinder, däribland lokaliseringskrav, är viktiga att 
motarbeta genom handelspolitiken, medan det för 
andra, t.ex. etableringshinder, främst handlar om 
att binda existerande öppenhet.

Inte heller hinder för personrörlighet upplevs 
som ett betydande problem i handeln med länder 
utanför EU, enligt den statistiska undersökningen.  
I några länder, däribland USA och Kina, fram-
kommer dock problem i djupintervjuerna. I djup-
intervjuerna uttrycker flera företag även missnöje 
med procedurer som rör personrörlighet till Sverige. 
Liksom handelsprocedurer för varor är detta något 
vi påverkar själva. Därför finns det skäl att lösa de 
problem med långa väntetider och krånglig han-
tering på Migrationsverket som företagen tar upp.

Trots snabbt ökande hinder för dataflöden 
upplever endast 6 procent av företagen att det är 
ett problem utanför EU. Kollegiets bedömning är 
dock att svenska företag kommer att erfara väx-
ande problem på området och att frågan därför 
bör ges fortsatt hög prioritet.

När det gäller geografiska prioriteringar fram-
står en handfull länder utanför EU som särskilt  
viktiga. Det gäller främst Norge, USA, Kina och 
Ryssland. Därutöver är även Indien, Brasilien, 
Japan och Turkiet betydelsefulla, antingen därför 
att företagen efterfrågar bättre villkor på dessa 
marknader eller för att de ser dem som särskilt 
problematiska. I övrigt är det få marknader som 
omnämns av företagen. En observation är att 
regeringens exportstrategi innehåller ett större 
antal länder, än de som företagen nämner som 
särskilt problematiska att exportera till och som  
det är extra viktigt att få bättre handelsvillkor med, 
enligt Kommerskollegiums företagsundersökning.
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Introduktion1

Kommerskollegiums företagsundersökning 2016 
ingår som en del i regeringens exportstrategi. 
Syftet är att kartlägga vilka problem som svenska 
företag möter i sin handel såväl inom som utanför 
EU. Avsikten är att rapporten ska utgöra underlag 
för handelspolitiska prioriteringar.

1.1 Uppdrag 

Kartläggningen görs på regeringens uppdrag och 
ingår som en del av regeringens exportstrategi.1  
Enligt uppdraget i regleringsbrevet för budget-
året 2016 ska Kommerskollegium: 

”genomföra en kartläggning av de viktigaste hin-
dren som svenska exporterande och importerande 

företag upplever i sina handelsförbindelser inom 
den inre marknaden och med övriga världen. 
Redovisningen av hindren ska vara nedbruten på 
bransch/sektor, företagsstorlek och typ av hinder 
inom och utom EU. I de fall som hindren går att 
hänföra till enskilda länder ska redovisningen 
innehålla detta. Kartläggningen bör även fånga 
upp sådana upplevda hinder som inte vanligtvis 
definieras som handelshinder. I syfte att säker-
ställa kontinuitet och möjlighet att bedöma om 
framsteg görs i handelshinderarbetet ska lik- 
värdiga kartläggningar kunna göras i framtiden. 
Detta ska beaktas i utformningen av kartläggnin-
gen som görs 2016. Handelshinderkartläggningen 
ska redovisas till Regeringskansliet (Utrikes-
departementet) senast den 31 oktober 2016.”

Olika EU-länder  
olika vägavgiftsmätare.  

Från vänster: Belgien,  
Tjeckien, Österrike,  

Italien och Tyskland.
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1.2 Metod

Företagsundersökningen har genomförts med 
såväl en kvantitativ som en kvalitativ metod. Den 
kvantitativa metoden (benämnd ”den statistiska 
undersökningen” i rapporten) är en statistisk 
urvalsundersökning, vilket innebär att ett slump-
mässigt urval av företag har intervjuats. Totalt 
valdes 1980 företag ut, 1700 företag med utrikes-
handel (delundersökning 1) och 280 företag utan 
utrikeshandel (delundersökning 2). Av dessa  
svarade 850 av de handlande företagen och 177  
av de icke-handlande företagen helt eller delvis 
på undersökningen. 

Kommerskollegium har anlitat Statistiska  
Centralbyrån (SCB) för att genomföra den statis-
tiska undersökningen. SCB har i sin tur valt att 
lägga själva insamlingsarbetet hos sin under- 
leverantör, undersökningsföretaget Mind 
Research. Intervjuerna genomfördes per telefon 
under perioden 29 mars till 4 maj 2016.

Den statistiska undersökningen är en uppfölj-
ning av den företagsundersökning som kollegiet 
genomförde 2009 (Kommerskollegium, 2010). 
Ambitionen har varit att uppnå så stor jämför-
barhet mellan dessa två undersökningar som 
möjligt. Urval och metod följer därför så långt 
som möjligt samma mönster för de två under-
sökningarna. Valet av frågor har också utgått från 
ambitionen att svara mot uppdraget att säker-
ställa kontinuitet även i framtida undersökningar. 
Då förutsättningarna i omvärlden ändrats sedan 
2009 ströks vissa frågor och andra tillkom. 
Områden som ökat i relevans är bland annat  
tjänstehandel, e-handel och digitalisering. Totalt 

ställdes cirka 40 frågor varav några medgav fri-
textsvar. 

Sedan 2009 har det blivit allt svårare att 
genomföra kvantitativa undersökningar. Den 
försämrade svarsfrekvensen gör att vi har fått 
svårare att dra slutsatser på branschnivå.

Alla svar på frågorna i den statistiska undersök-
ningen redovisas inte löpande i rapporten. 
Läsaren hänvisas därför till tabellbilagan (bilaga 
1) där alla frågor och svar av substanskaraktär 
redovisas.  

I rapporten redovisas resultaten av företags-
undersökningen i diagramform med såväl punkt-
skattningar som med konfidensintervall. Punkt-
skattningen anger den andel av företagen som 
svarat på ett visst sätt i undersökningen, vilket 
även är den mest sannolika andelen för detta svar 
inom företagspopulationen som helhet (i den 
aktuella kategorin). Konfidensintervallet anger 
en nedre och en övre gräns för det intervall inom 
vilket det är ytterst sannolikt (95 procent) att 
företag inom hela populationen skulle ha svarat 
på detta sätt. I diagrammen illustreras konfidens-
intervallen genom ett svart lodrätt streck med ett 

”tak” (övre gräns) och ett ”golv” (undre gräns) på 
varje stapel. Vid jämförelser av punktskattning-
arna för två olika urvalsgrupper, har ett kon-
fidensintervall för skillnaden mellan dessa punk-
skattningar beräknats baserat på standard- 
avvikelsen för de två punktskattningarna. Det 
betyder att det ibland finns en statistiskt säker-
ställd skillnad mellan två punktskattningar även 
om konfidensintervallen för de två urvalsgrupp-
erna överlappar något. Läsaren hänvisas till 
metodbilagan (bilaga 2) för en mer utförlig 

Foto: Kenth Sjövall
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beskrivning av den metod som användes vid den 
statistiska undersökningen.

Den kvalitativa delen av undersökningen  
består dels av 24 djupintervjuer som Kommers-
kollegium har gjort med företag inom olika  
branscher, av varierande storlek och med olika 
geografisk hemvist i Sverige, dels av en samman-
fattning av de svenska ambassadernas, Business 
Swedens och andra inrapporterade handelshin-
der. Syftet med företagsintervjuerna har varit att 
säkerställa att de frågor vi ställer är relevanta för 
företagens utrikeshandel och att vi inte förbiser 
viktiga problem. Djupintervjuerna har genom-
förts mellan november 2015 och augusti 2016. 
Företagsintervjuerna har genererat konkreta 
exempel på vad företagen anser hindrar deras 
handel. 

1.3 Disposition och innehåll

Rapporten har två huvuddelar där vi redovisar 
resultatet för hinder som svenska företag möter 
inom respektive utanför EU (avsnitt 2 och 3). 
Därefter analyseras geografiska prioriteringar vid 
export (avsnitt 4) och importhinder (avsnitt 5). 
Avsnitt 6 jämför företagens svar inom och utanför 
EU och avsnitt 8 redovisar svar från företag som 

inte bedriver utrikeshandel. Rapporten avslutas 
med att kollegiet sammanfattar resultaten och 
drar slutsatser. 

Inom respektive avsnitt bygger redovisningen 
på en indelning i små, medelstora och stora 
företag. Som framgår av metodbilagan (bilaga 2) 
är 74 procent av de företag som har svarat och 
som har utrikeshandel småföretag (5-49 
anställda), 17 procent är medelstora företag  
(50-249 anställda) och 9 procent är stora företag 
(250 anställda eller fler). Ett viktigt skäl till att 
kollegiet väljer att särskilt redovisa svaren enligt 
företagsstorlek är att de stora företagen står för 
huvuddelen (drygt 60 procent enligt den senaste 
tillgängliga statistiken från Eurostat) av svensk 
export. Läsaren bör vidare ha i åtanke att stora 
företag generellt sett exporterar fler varor och 
tjänster till fler länder än små- och medelstora 
företag. Det betyder att sannolikheten för att ett 
stort företag har stött på ett visst problem är 
större än sannolikheten för att ett litet eller 
medelstort företag har gjort det.   

När kollegiet har bedömt att det är särskilt  
relevant och där det är möjligt att dra slutsatser 
av underlaget redovisas även en branschvis upp-
delning. Dessvärre innebär den försämrade 
svarsfrekvensen att det i de flesta fall har varit 
svårt att dra branschvisa slutsatser.  
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Hinder som företagen  
möter inom EU 2

EU:s 28 medlemsländer samt EES-länderna 
Norge, Island och Liechtenstein utgör tillsam-
mans EU:s inre marknad. I de frågor som ingick i 
företagsundersökningen behandlades dock 
Norge som ett land utanför EU, varför Norge 
återfinns i avsnitt 3 (”Hinder som företagen 
möter utanför EU”).2 Inga frågor eller svar i 
företagsundersökningen berörde Island eller 
Liechtenstein.

På den inre marknaden ska varor, tjänster,  
personer och kapital kunna röra sig fritt. EU har 
även gemensamma regler för offentlig upphan-
dling och är i färd med att skapa en digital inre 
marknad. Den fria rörligheten finns inskriven i 

Faktaruta

Sveriges handel med andra EU-länder

58 procent av den svenska exporten av varor 
och tjänster gick 2015 till länder inom EU. 
Andelen har ökat något sedan 2009 då den 
förra företagsundersökningen gjordes. Då var 
andelen 56 procent. En liknande tendens går 
att urskilja om man granskar importen. 69  
procent av Sveriges import kom från andra 
EU-länder 2015, en ökning från 67 procent 
2009. (Kommerskollegium, 2016a och  
Kommerskollegium, 2012a).
 Enligt Eurostats statistik för 2013 står stora 
företag (250 anställda eller fler) för 57 procent 
av svensk varuexport till länder inom EU. 
Medelstora företag (50-249 anställda) står för 
16 procent och små företag (under 50 an-
ställda) för 25 procent av exporten till andra 
EU-länder. 

EU:s fördrag, men trots det finns det fortfarande 
faktorer som begränsar den. Det kan handla om 
skillnader i nationella regelverk, diskriminering 
eller uttryckliga förbud. 

Avsnittet är organiserat enligt olika typer av 
hinder som kan kopplas till de fyra friheterna.  
Hit hör avsnitten om skillnader i regelverk, sämre 
villkor för tjänstehandel, hinder för personrörlig-
het och dataflöden/e-handel.3 Därutöver finns 
avsnitt som är av mer horisontell karaktär, där-
ibland god samhällsstyrning (offentlig upp- 
handling, korruption och transparens i 
regelverk), momshantering och piratkopiering. 

2.1 Jämförelse mellan olika 
typer av hinder 
Figur 1 redovisar översiktligt företagens syn på de 
hinder som de möter inom EU. De problem som 
främst framhålls rör brist på samma möjligheter 
när det gäller tjänstehandel, produktanpassning 
på grund av nationella regelverk och momshant-
ering. För dessa tre frågor överstiger andelen 
som svarar att det finns problem 15 procent. Över 
10 procent av företagen anser också att det är 
svårt att ta reda på vilka regler som gäller och att 
de måste genomgå extra provning eller certifi-
ering i andra EU-länder. Vidare uppger knappt 9 
procent att piratkopiering är ett problem. När det 
gäller flytt av personal, hinder för dataöverföring 
och problem med korruption är andelen företag 
som upplever problem inom EU låg. 

Av figur 1 framgår vidare att en betydligt lägre 
andel upplever att de inte kan sälja sina tjänster 
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på samma villkor som inhemska företag 2016 
jämfört med 2009. Även när det gäller andelen 
företag som har varit tvungna att produktanpassa 
sina varor eller tjänster på grund av nationella 
regelverk har det skett en statistiskt säkerställd 
förbättring jämfört med 2009. För övriga  
problemtyper finns det inte några statistiskt 
säkra förändringar i svaren jämfört med 2009. 

2.2 Skillnader i regelverk 

I många fall behöver svenska företag som säljer 
varor eller tjänster inom EU inte anpassa sin 
produkt. EU har inom flera områden harmonis-
erat regelverket. För de områden där EU inte har 
antagit ett gemensamt regelverk gäller istället 
principen om ömsesidigt erkännande. Den inne-
bär att en vara eller en tjänst som sålts lagligen i 
ett EU-land som regel kan tillhandahållas i hela 
EU utan att den behöver anpassas efter nationella 
krav i mottagarlandet. Medlemsländerna har 
dock rätt att säkerställa ett skydd för vissa 
allmänintressen. Värdlandet kan i dessa fall 
endast fastställa vilken skyddsnivå som ska gälla 
för att skydda allmänintresset. Om varan/tjän-
sten i fråga uppfyller en likvärdig skyddsnivå som 
den som krävs i värdlandet måste värdlandet ge 
varan/tjänsten tillträde till marknaden. Om värd-
landet däremot kan visa att varan eller tjänsten 
inte uppfyller en likvärdig skyddsnivå kan värd-
landet kräva att varan/tjänsten ska anpassas 
innan den ges tillträde till marknaden.

I företagsundersökningen ställdes två frågor 
som syftar till att ta reda på om företagen behövt 
anpassa sig till olika nationella regler inom EU. 
Dels ställdes frågan om företagen har varit 
tvungna att produktanpassa varor eller tjänster 
på grund av nationella regelverk, dels fick före-
tagen svara på om de behövt göra ytterligare 
provningar eller certifieringar.

2.2.1 Produktanpassning på grund av 
nationella regelverk 
Av figur 2 framgår att 16 procent av företagen har 
behövt anpassa sina varor eller tjänster på grund 
av olika nationella regler inom EU. Andelen stora 
företag som svarar att de behövt anpassa sina 
produkter är 42 procent, en andel som är signifi-
kant högre än för små företag. Man ska dock ha i 
åtanke att stora företag vanligtvis är verksamma 
på fler marknader samt säljer fler produkter och 
tjänster än mindre företag. Det är därför naturligt 
att en högre andel av de större företagen har 
erfarit problem. Eftersom stora företag står för  
57 procent av Sveriges export till länder inom EU 
(2013) bedöms detta vara ett betydande hinder 
för svensk export inom EU.

2009 angav 21 procent av företagen att de 
behövt anpassa sina varor eller tjänster på grund 
av olika nationella regelverk. Mellan 2009 och 
2016 har det totalt sett skett en statistiskt signifi-
kant minskning av andelen företag som är 
tvungna att produktanpassa varor/tjänster inom 
EU. Den positiva förändringen i gruppen som hel-
het återspeglas dock inte hos de stora företagen. 

Figur 1: Hinder som företagen möter inom EU - en översikt

*För frågan om företagen har samma möjlighet som inhemska företag att sälja tjänster i andra EU-länder redovisas andelen nej-svar.
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Branschvis sticker livsmedelssektorn ut där 34 
procent av företagen anger att de har behövt 
anpassa sina produkter till nationella regelverk. 
En förklaring kan vara att det följer av förord- 
ningen om livsmedelsinformation att alla 
medlemsstater ska kräva att livsmedel märks på 
ett språk som deras konsumenter kan förstå.4 
Livsmedelsområdet är även ett av de områden där 
medlemsländerna anmäler flest förslag till nya 
nationella tekniska föreskrifter. 

I princip ska företagen bara möta krav på 
produktanpassning på områden där det saknas 
gemensamma EU-regler och där medlemsstat-
erna har valt så olika skyddsnivåer att ett ömse-
sidigt erkännande är uteslutet. I praktiken upp-
står problemen emellertid även på harmoni- 
serade områden och på icke-harmoniserade 
områden trots att medlemsstaterna har infört 
likvärdiga skyddsnivåer. I det första fallet uppstår 
problemet därför att medlemsstaterna gör olika 
tolkningar av reglerna och i det andra fallet därför 
att principen om ömsesidigt erkännande inte 
tillämpas på ett korrekt sätt.

”Det största problemet är olika tolkning av  
EU-regler”  
Stort svenskt företag inom livsmedelsbranschen 

Fritextsvaren visar att flera företag anser att skill-
nader i medlemsstaternas tillämpning och regel-
tolkning försvårar export. Detta överensstämmer 
även med den bild som framkommit vid kollegiets 
djupintervjuer av företag. Ett företag uppmärksam-
mar t.ex. att utrymme för tolkning av EU:s regler för 
kumarin som finns i kanel, hade lett till att olika EU- 

medlemsstater ställer olika krav för vissa bakverk 
eftersom EU-regelverket tillåter avvikelser från de 
gemensamma reglerna. I djupintervjuerna förekom-
mer exempel på att produktanpassning behöver ske 
på grund av att det saknas gemensamma EU-regler. 
Nationella arbetsmiljöregler gör t.ex. att arbets- 
fordon behöver anpassas efter nationella krav. 
Anpassning sker också på grund av branschkrav och 
som följd av bestämmelser i de gemensamma EU-
reglerna (två företag nämner WEEE-direktivet för 
återvinning av elektronikprodukter). 

Kommerskollegium (2016b) uppmärksammar  
att bristande efterlevnad av EU:s regelverk är ett 
betydande problem. Det är kostsamt och kan ta lång 
tid för enskilda företag att driva fallet rättsligt. 
Företaget anpassar därför ibland sina produkter 
hellre än att försöka få rätt i domstol.

Vid en jämförelse mellan svaren i företags-
undersökningen, statistik från SOLVIT-nätverket 
och rapporteringen från ambassaderna framgår 
det att det är få företag som hävdar sina rättig-
heter trots att många ser krav på produktanpass-
ning som ett problem. Om företag väljer att 
anpassa sin vara eller tjänst utan att överklaga, 
anmäla problemet till SOLVIT eller till Europe-
iska kommissionen kommer det troligtvis att 
kvarstå. I de fall kraven på anpassning strider mot 
EU-rätten kan företagen få kostnadsfri hjälp av 
problemlösningsnätverket SOLVIT som genom 
informell dialog med berörda myndigheter kan 
komma till rätta med hindren.

2.2.2 Ytterligare provningar eller  
certifieringar 
11 procent av företagen uppger att de har behövt 
genomföra ytterligare provningar eller certifi-
eringar i andra EU-länder (figur 3). Stora och 
medelstora industriföretag avviker signifikant från 
genomsnittet (framgår inte av figur 3). I denna 
kategori uppger 28 procent att de har behövt 
genomgå ytterligare provningar eller certifierin-
gar, jämfört med 11 procent för alla företag och 15 
procent för alla industriföretag. Förklaringen är 
sannolikt att stora- och medelstora industri-
företag ofta exporterar fler produkter till fler 
länder och att de i större utsträckning har 
ansvaret för provning och certifiering av den slut-
liga produkten. Eftersom stora och medelstora 
industriföretag står för en stor andel av svensk 
export är detta ett betydande problem som  
sannolikt även drabbar mindre företag som 
befinner sig uppströms i värdekedjan. 
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Figur 2: Har ni varit tvungna att produktanpassa 
varor/tjänster på grund av nationella regelverk 
inom EU?
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Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.
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Branschvis är det endast kemiföretagen som 
avviker från genomsnittet. 25 procent av kemi-
företagen uppger att de behövt genomgå ytterligare 
provningar eller certifieringar, vilket är statistiskt 
signifikant högre än genomsnittet på 11 procent. 

2009 uppgav knappt 14 procent av företagen att 
de behövde göra ytterligare provningar och certi-
fieringar inom EU, tre procentenheter mer än 
2016. Förändringen mellan 2009 och 2016 är dock 
inte statistiskt signifikant på 95-procentsnivån. 

2.3 Villkor för tjänstehandel
Sedan början av 2000-talet ökar den svenska  
tjänsteexporten snabbare än varuexporten (figur 
4). Därutöver har kollegiet uppmärksammat att det 
pågår en ”tjänstefiering” av handeln, vilket bland 
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Figur 3: Har ni varit tvugna att genomgå  
ytterligare provning eller certifiering i länder 
inom EU?
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annat innebär att företagen har ett större värde-
mässigt tjänsteinnehåll i det de exporterar oavsett 
om exporten bokförs som en vara eller en tjänst 
(Kommerskollegium, 2012b). Mot den bakgrunden 
blir villkoren för att sälja tjänster utomlands allt 
viktigare för svenska företag, oavsett om det hand-
lar om export till länder inom eller utanför EU. 

18 procent av företagen uppger att de inte har 
samma möjligheter som inhemska företag att 
sälja tjänster i andra EU-länder. Det går inte att 
urskilja skillnader i svaren mellan företag av olika 
storlek. Branschvis avviker kemisektorn där 
endast 7 procent av företagen svarar att de inte 
har samma möjlighet som inhemska företag att 
sälja tjänster i andra EU-länder. 

Som figur 5 illustrerar har det skett en tydlig 
förbättring sedan 2009 när det gäller möjlig-
heterna att sälja tjänster inom EU på samma 
villkor som inhemska företag. 2009 uppgav 38 
procent av företagen att de inte har samma möj-
ligheter som inhemska företag att sälja tjänster 
inom EU. 2016 hade alltså motsvarande siffra 
minskat till 18 procent, en förändring som är 
statistiskt säkerställd. Minskningen gäller för 
företag av alla storlekar.5

De företag som uppgav att de inte har samma 
möjligheter som sina inhemska konkurrenter 
ombads i en följdfråga att ge exempel på detta.  
Fritextsvaren visar att den vanligaste orsaken till 
att företagen upplever att de inte har samma möj-
ligheter som inhemska företag är skillnader i regler 

mellan olika EU-länder. Exempelvis angav flera 
företag som exporterar företagstjänster att krav på 
certifieringar av olika slag (se ovan under avsnitt 
2.2) gör att företagen inte har samma möjligheter 
som sina inhemska konkurrenter. Kollegiet har 
tidigare noterat att EU:s medlemsländer i vissa fall 
ställer krav som gynnar inhemska företag på ut-
ländska tjänsteleverantörers bekostnad (Kommers-
kollegium, 2016c). Det är också vanligt förekom-
mande att förslag till nya nationella regelverk 
saknar klausuler om ömsesidigt erkännande.

Den näst vanligaste orsaken till att företagen 
upplever att de inte har samma möjligheter är 
kulturella och språkliga skillnader inom EU. Ett 
företag inom reklambranschen anger att inhem-
ska företag har ett försprång genom sin kunskap 
om landets kultur.  Fritextsvaren belyser alltså att 
andra faktorer än handelshinder gör att svenska 
företag upplever att de inte har samma möjlig-
heter som inhemska företag i andra EU-länder.

Den tredje vanligaste kategorin av svar är att 
prisbild och konkurrensvillkor bidrar till att 
företagen inte har samma möjligheter som in-
hemska företag. Även detta förefaller mer handla 
om marknadens karaktär än diskriminerande 
regelverk. Slutligen uppger flera att geografisk 
närhet och lokalkännedom är viktig. 

Sammantaget ger svaren på frågan om före-
tagen har samma möjligheter som inhemska 
företag att sälja tjänster i andra EU-länder intryck 
av att det har skett förbättringar under senare år 
när det gäller att skapa en icke-diskriminerande 
inre marknad. Eftersom hinder som beror på kul-
tur, lokalkännedom och språk inte förändras över 
tid (åtminstone inte väsentligt sedan 2009) torde 
en stor del av förbättringen kunna härledas till att 
företagen upplever färre särskilda krav som kan 
härröras till nationella regler. Kollegiet bedömer 
att genomförandet av tjänstedirektivet 2009 och 
den därtill kopplade regelinventeringen kan ha 
bidragit till denna förbättring.  

2.4 Hinder för personrörlighet

Personrörlighet i syfte att få rätt kompetens på 
plats vid rätt tillfälle är viktigt för många företag. 
Det kan exempelvis handla om att ett företag 
behöver flytta personal mellan två EU-länder för 
att få nyckelkompetens på plats i ett projekt.

Frågan om företagen har haft problem att flytta 
personal inom EU kan avse både fri rörlighet för 
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Figur 5: Har ni samma möjlighet som inhemska 
företag att sälja tjänster i andra EU-länder?
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personer inom EU och fri rörlighet för tjänster 
som förutsätter utstationering av personal. 

Som framgår av figur 6 anger få företag, 3 pro-
cent, att de har haft problem med att flytta per-
sonal. 62 procent av företagen anger att det inte 
alls har varit aktuellt. Andelen ja-svar är oförän-
drat jämfört med 2009. 

När det gäller den personrörlighet som sker i 
form av utstationering visar Europeiska kommis-
sionens konsekvensutredning att utstationerade 
arbetstagare endast utgör 0,7 procent av arbets-
kraften i EU. Utstationeringar är vanligast inom 
byggsektorn som står för över 40 procent av alla 
utstationeringar (Europeiska kommissionen, 
2016a). Byggsektorn sticker också ut i svaren på 
den aktuella frågan i företagsundersökningen. 10 

procent av företagen inom byggsektorn anger att 
de haft problem med att flytta personal inom EU. 

Det faktum att endast 3 procent av samtliga 
handlande företag har problem med att flytta 
personal inom EU betyder dock inte att man kan 
dra slutsatsen att den fria rörligheten för person-
er fungerar tillfredställande. Det är snarare så att 
problemen uppstår för arbetstagarna. Av alla 
SOLVIT-ärenden 2015 inom EU stod problem 
som avsåg personrörlighet för 88 procent. I 
majoriteten av dessa ärenden var den klagande  
en enskild.  

Ärendena som inkommer till SOLVIT handlar 
ofta om socialförsäkring (t.ex. pension, föräldra-
penning och a-kassa), rätten att uppehålla sig i 
landet och erkännande av yrkeskvalifikationer 
från andra länder. Detta ger en bild av vilka pro-
blem som uppstår vid personrörlighet inom EU. 

2.5 Digitalisering 

Dataflöden är en alltmer central del i företagens 
verksamhet. Både affärsmodeller och interna 
processer är beroende av att kunna föra data  
mellan länder. Digitaliseringen tar sig även ut-
tryck i en snabbt växande e-handel. Trots det är 
andelen gränsöverskridande e-handelstransak-
tioner fortfarande begränsad. Enligt Europeiska 
kommissionen (2015a) handlade hälften av  
EU:s medborgare online år 2014 medan endast  
15 procent av konsumenterna e-handlade från  
ett företag i ett annat EU-land. 
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Figur 6: Har ni haft problem med att flytta  
personal inom EU på grund av lagar och regler?
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2.5.1 Hinder för dataöverföring 
Inom EU finns det gemensamma regler för data-
överföring. Ett problem kan dock vara att regler-
na tolkas olika i olika länder. Till exempel varierar 
definitionen av vad som är persondata mellan 
länder (Kommerskollegium, 2014). I april 2016 
antog EU en ny dataskyddsförordning som syftar 
till att harmonisera regelverket. Den nya förord-
ningen träder i kraft 2018.

Enligt den statistiska undersökningen är det 
ovanligt att företagen har problem med överföring 
av digital information och data inom EU. Endast  
3 procent svarar ja på frågan om de har stött på 
hinder och begränsningar för överföring av digital 
information och data inom EU medan 93 procent 
svarar nej på frågan. Några företag som svarar ja  
på frågan nämner i fritextsvaren Polen och Stor-
britannien som länder där problem har uppstått. I 
kollegiets djupintervjuer har ett företag tagit upp 
att kunder i Tyskland inte accepterat molntjänster.

2.5.2 Hinder för e-handel
Enligt Europeiska kommissionen (2015a) har 7 
procent av de små- och medelstora företagen och 
20 procent av de stora företagen gränsöverskrid-
ande försäljning av varor eller tjänster via e-han-
del till andra EU-länder.

Resultatet i företagsundersökningen indikerar 
liknande siffror. Totalt sett svarar 15 procent av 
de tillfrågade svenska företagen att de har sålt 
varor eller tjänster via e-handel till länder inom 
EU. Försäljning via e-handel är något vanligare i 
tjänstesektorn än i tillverkningsindustrin enligt 
undersökningen. Av de företag som svarar att de 
exporterar via e-handel till andra EU-länder 
uppger 10 procent att de har haft problem.  
Antalet svarande är dock litet och alla de företag 
som uppger att de har problem är småföretag. 

En opinionsundersökning från Flash Euro-
baromenter med företag i hela Europa (Europei-
ska kommissionen, 2015b) indikerar de vanlig-
aste problemen enligt e-handlare. Enligt under- 
sökningen är de tre största problemområdena 
inom e-handel dyra leveranskostnader, kostnader 
för returer och oklarheter om vilket regelverk 
som gäller. I kollegiets rapport (Kommers- 
kollegium, 2015a) belystes att e-handel försvåras 
av just oklarheter kring lagval och jurisdiktion vid 
gränsöverskridare transaktioner. Vidare kan 
problem uppstå när regelverket inte anpassats  
till den teknologiska utvecklingen och nya 
marknadsmodeller.

2.6 God samhällsstyrning

En av de viktigaste faktorerna för att handel ska 
fungera är att företagen upplever att det råder 
transparens och förutsägbarhet på de marknader 
de exporterar till. Detta är centralt inom EU såväl 
som på marknader utanför EU. Transparenta och 
förutsägbara regelverk som garanterar att konkur-
rensförhållandena inte påverkas av godtycke eller 
korruption, är också nära förknippat med god 
samhällsstyrning mer generellt. I det här samman-
hanget brukar även villkor för offentlig upphand-
ling hanteras då de ofta är ett lackmustest på ett 
lands förmåga till likabehandling av företag.

2.6.1 Transparens – problem att ta  
reda på regler?
Svenska företag som exporterar varor eller tjänst-
er till ett annat EU-land måste förhålla sig både 
till gemensamma EU-regler och nationella regler. 
Enligt den statistiska undersökningen har 12 pro-
cent av företagen haft problem med att ta reda på 
vilka regler som gäller när de vill sälja varor eller 
tjänster inom EU. 2009 ansåg 10 procent att det 
var ett problem. Förändringen mellan de båda 
åren ligger inom den statistiska felmarginalen. 
Problembilden är således oförändrad mellan 
2009 och 2016.  

När svaren bryts ned efter företagsstorlek 
framgår det att 17 procent av de stora företagen 
har svårt att ta reda på vilka regler som gäller för 
att sälja varor eller tjänster i andra EU-länder, en 
ökning med 9 procentenheter sedan 2009. Även 
denna förändring mellan 2009 och 2016 ligger 
dock inom den statistiska felmarginalen.

Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.
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Figur 7:  Har ni haft problem att ta reda på vilka 
regler som gäller för att sälja en vara eller tjänst 
i andra EU-länder?
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2.6.2 Offentlig upphandling 
Offentlig upphandling omsätter cirka 14 procent 
av EU:s BNP (Europeiska kommissionen, 2016b). 
Reglerna för hur en offentlig upphandling ska gå 
till är gemensamma för hela EU. De innebär att 
medlemsstaternas upphandlingsmarknader är 
öppna för alla företag inom unionen samt att 
varje enskilt företag ska kunna delta i en offentlig 
upphandling i en annan medlemsstat på samma 
villkor som inhemska företag.

Enligt undersökningen har 7 procent av före-
tagen deltagit i offentlig upphandling i ett annat 
EU-land, en andel som inte har förändrats sedan 
2009. Av de företag som deltagit i offentlig 
upphandling anger knappt 17 procent att de 
upplever att de blivit diskriminerade i förhål-
lande till inhemska företag. En jämförelse med 
motsvarande svar 2009 försvåras av att frågan 
formulerades annorlunda då.6

Företagen ombads därutöver att ge exempel på 
länder där de har upplevt diskriminering. Bland 
de länder som särskilt omnämns finns Danmark, 
Italien och Finland. 

I kollegiets djupintervjuer gav flera företag 
exempel på att de upplevt att de blivit diskrimin-
erade. Ett företag som tillverkar arbetsfordon 
lämnade in anbud i en offentlig upphandling i 
Frankrike men upptäckte att de krav på mått som 
ställdes gjorde att företaget inte kunde kvalifi-
cera sig medan kraven precis överensstämde med 
de franska företagens produkter. Efter den erfar-
enheten valde företaget att avstå från att ge sig in 
på den franska marknaden. 

Flera företag berättar i djupintervjuerna vidare 
om att det ofta är svårt att som utländskt företag 
uppfylla kvalifikationskrav. Ofta kräver upphand-
lingen god kännedom om lokala regler och ibland 
krävs särskilda certifieringar i det aktuella landet. 
Språket är också ett hinder för företagen då 
upphandlingarna ofta sker på respektive lands 
språk. 

Kollegiet har också i djupintervjuerna stött på 
företag som i länder inom EU valt att avstå från 
att delta i offentlig upphandling på grund av  
korruption.

Kollegiet har under senare tid identifierat att 
det finns en trend inom EU att främja konsum-
tion av inhemska varor när det gäller livsmedel. 
Detta omfattar även offentlig upphandling. 
Exempelvis föreslog Bulgarien 2015 att endast 
närproducerade råvaror får serveras på förskolor 
och skolor.7  

2.6.3 Korruption
Transparency Internationals index över korrup-
tion indikerar att uppfattningar om korruption 
varierar mellan EU:s medlemsländer. 2015 
rankades Danmark, Finland och Sverige som de 
tre minst korrupta länderna i världen i detta 
index. I Italien, Grekland, Bulgarien och Ungern 
uppfattas däremot korruption som ett vanligare 
problem. Italien och Ungern återfinns exempel-
vis på plats 61 respektive 68 i Transparency  
Internationals ranking för 2015 (Transparency 
International, 2015). 

I företagsundersökningen uppger endast  
2 procent av företagen att de haft problem med 
korruption inom EU. 96 procent svarar nej på  
frågan om de har haft problem med korruption 
inom EU. Inga signifikanta branschvisa skillnader 
går att notera. Det är alltså mycket få företag som 
ser korruption som ett problem inom EU. Både i 
fritextsvaren och i Kommerskollegiums djup-
intervjuer framkommer dock exempel på att 
företagen har stött på korruption. Som nämns i 
det föregående avsnittet finns det exempel på att 
företag väljer att avstå från offentlig upphandling 
inom EU på grund av misstanke om korruption.

2.7 Momshantering 

När företag säljer eller köper varor och tjänster 
till/från andra EU-länder gäller olika regler för 
hur momsen ska redovisas beroende på om både 
köpare och säljare är momsregistrerade. Vid 
försäljning till ett företag i annat land ska säljaren 

Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.
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Figur 8: Är momshanteringen ett problem vid 
affärer inom EU?
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2.8 Piratkopiering

Piratkopiering innebär olaglig kopiering av 
upphovsrättsligt skyddade verk. Upphovsrätts-
ligt skydd regleras i nationell rätt som till viss del 
består av EU-harmoniserad lagstiftning. Trots 
det sker olaglig kopiering, vilket alltså strider mot 
gällande rätt. I samband med frågan om pirat-
kopiering har även intrång i andra immateriella 
rättigheter diskuterats, som t.ex. patent, varu-
märken och mönsterskydd. 

Knappt nio procent av företagen har upplevt 
problem med piratkopiering inom EU. Det är 
ungefär samma andel som svarar att de har 
upplevt problem med piratkopiering utanför EU 
(11 procent). 90 procent av företagen svarar nej 
på frågan om de har haft problem med pirat- 
kopiering inom EU. 2009 ställde kollegiet inte 
någon fråga om piratkopieringen inom EU. 
Företag som har råkat ut för piratkopiering i 
något EU-land nämner allt från kopiering av hela 
produktkatalogen till försök att kopiera tekniska 
lösningar. Enligt några av de företag kollegiet har 
djupintervjuat är piratkopiering inom EU mer 
kännbar då de menar att den mer tekniskt 
avancerade kopieringen sker här.

i normalfallet inte ta ut någon moms vid försälj-
ning. Det är istället köparen som ska betala  
momsen till skattemyndigheten i sitt hemland. 
Vid försäljning till privatpersoner gäller dock det 
motsatta och ett e-handelsföretag som säljer 
varor till privatpersoner i andra länder ska därför 
lägga på svensk moms. Från båda dessa huvud-
regler finns det undantag som företagen måste 
känna till för att kunna redovisa momsen på ett 
korrekt sätt. Momsredovisning kräver därför att 
företagen är insatta i regelverket och det kan vara 
administrativt betungande.

16 procent av de intervjuade företagen uppger 
att de har haft problem med momshantering 
inom EU (figur 8). Andelen skiljer sig inte signifi-
kant mellan företag av olika storlek. Det finns 
inte heller några anmärkningsvärda skillnader 
mellan olika branscher.  

Andelen företag som svarar ja ligger på samma 
nivå som 2009 då 15 procent uppgav att moms-
hantering var ett problem. I fritextsvaren nämner 
flera av företagen att momsredovisningen är både 
betungande och ett hinder mot handel inom EU. 
Problemet är fortsatt ett av de vanligaste som 
företagen möter vid försäljning inom EU. 
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Hinder som företagen  
möter utanför EU 3

Medan Sveriges handel på EU:s inre marknad  
regleras av gemensam EU-lagstiftning och dess 
fyra friheter för varor, tjänster, kapital och person-
rörlighet, är villkoren för handel med länder utan-
för EU betydligt mer mångfasetterade. De grund-
läggande reglerna för internationell handel läggs 
fast av Världshandelsorganisationen (WTO). 
WTO:s regelverk omfattar handel med varor 
(GATT) och tjänster (GATS) samt handelsrelat-
erade immateriella tillgångar (TRIPS). Det finns 
även vissa bindande regler som rör handelsrelat-
erade investeringar inom WTO. GATS-avtalet 
innehåller därtill regler som syftar till att begränsa 
hinder för tillfällig personrörlighet. Få bindande 
åtaganden har dock ännu så länge gjorts. Även 
dataöverföring täcks av GATS, men det saknas 
explicita regler för hinder för av dataöverföring. 

Svenska företag som handlar utanför EU 
omfattas vidare av ett antal plurilaterala avtal 
som har ett begränsat antal medlemmar. Exem-
pel på plurilaterala avtal i WTO är avtalen om 
offentlig upphandling (GPA) och informations-
teknik (ITA). 

Geografiskt omfattar WTO 164 ekonomier och 
95 procent av världshandeln.8 WTO-avtalen är 
inte lika djupgående som motsvarande EU-
regelverk och det kvarstår därför en mängd  
hinder på världsmarknaden. 

Bortom det multilaterala regelverket sätter en 
rad regionala och bilaterala handelsavtal mellan 
EU och andra länder ramarna för Sveriges handel 
med länder utanför EU. Under senare år har EU:s 
frihandelsavtal blivit alltmer djupgående i takt 
med att världshandeln har blivit mer komplex 
och insikten har växt om att handel påverkas av 

betydligt mer än bara varuhandelshinder. Det 
växande antalet frihandelsavtal visar också på en 
tendens att länder vill gå snabbare framåt än vad 
som varit möjligt inom WTO. 

I detta avsnitt redovisas de svenska företagens 
syn på olika typer av problem som hindrar deras 
handel med länder utanför EU. Som redan 
nämnts inkluderar avsnittet även problem i  
handeln med Norge. 

Avsnittet är organiserat enligt hinder för olika 
typer av internationella handelsflöden – varu-
handel, tjänstehandel, investeringar, personrör-
lighet och dataflöden. Därutöver finns ett avsnitt 

Faktaruta

Sveriges handel med länder utanför EU

42 procent av den svenska exporten av varor 
och tjänster gick 2015 till länder utanför EU. 
Andelen har minskat något sedan 2009 då 
den förra företagsundersökningen gjordes.  
Då var motsvarande andel 44 procent. 
Omvänt kommer 31 procent av importen  
från länder utanför EU, en minskning från 33  
procent 2009. (Kommerskollegium, 2016a och 
Kommerskollegium, 2012a). 
 Enligt Eurostats statistik för 2013 står stora 
företag för 68 procent av svensk varuexport till 
länder utanför EU, medan medelstora företag 
står för 15 procent och små företag för 12 pro-
cent. Stora företag står för en större andel av 
exporten till länder utanför EU och små före-
tag står för en mindre andel, jämfört med hur 
det ser ut för Sveriges export till länder inom 
EU (se motsvarande ruta under avsnitt 2).   
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som rör tekniska handelshinder och ett med 
frågor som är nära förknippade med god sam-
hällsstyrning: offentlig upphandling, korruption 
och transparens i regelverk. Indelningen i hinder 
som avser olika ekonomiska ”flödestyper” är 
dock inte strikt och ofta överlappar de. Hinder för 
tjänstehandel dyker t.ex. upp under flera avsnitt 
(tjänster, investeringar, personrörlighet och data-
flöden) och lokaliseringskrav hindrar inte bara 
investeringar utan även varuhandel. 

3.1 Jämförelse mellan olika 
typer av hinder
Figur 9 sammanfattar företagens svar om några 
av de viktigaste hindren som svenska företag 
möter utanför EU. Störst andel (36 procent)  

svarar ”ja” på frågan om de har problem med 
krånglig eller långsam tullhantering (”tullproce-
durer” i figuren). Därefter följer problem med att 
ta reda på vilka regler som gäller i landet som 
företagen exporterar till (31 procent), problem 
med höga tullar (27 procent) och problem med 
produktanpassning p.g.a. av nationella regelverk 
(25 procent). För samtliga dessa hinder ligger den 
undre gränsen för konfidensintervallet på 20 pro-
cent eller högre. Det är en statistiskt signifikant 
skillnad mellan dessa fyra problem och övriga 
typer av hinder som redovisas i figur 9. 

Lokaliseringskrav, piratkopiering och problem i 
handeln med tjänster bildar en mellankategori där 
andelen som svarar ja på frågan överstiger 10 pro-
cent. För övriga frågor ligger andelen som upplever 
att det är ett problem mellan 5 och 10 procent. 

Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.

Figur 9: Hinder för handeln utanför EU
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För ett par frågor förefaller problemen ha ökat 
sedan 2009. Det gäller behovet av produktan-
passning på grund av nationella regelverk och 
problem med tjänstehandel. När det gäller krav 
på licenser och tillstånd har däremot problemen 
minskat. För övriga frågor ligger förändringen 
över tid inom den statistiska felmarginalen.

Nedan analyseras svaren på de frågor som rör 
dessa hinder närmare. Vi har valt att dela in dem i 
åtta kategorier: varor, tjänster, tekniska regler 
(som berör både varor och tjänster), investering-
ar, dataflöden, personrörlighet, god samhälls- 
styrning och piratkopiering.

3.2 Hinder för varuhandel

3.2.1 Tullprocedurer
När det gäller tullprocedurer (”problem med 
krånglig eller långsam tullhantering”) ligger 
andelen företag som svarar ja på frågan på 36  
procent (figur 10). Den undre gränsen för kon-
fidensintervallet ligger på 30 procent, vilket an-
tyder att det är ett betydande problem för före-
tagen.  

Svaren skiljer sig inte åt mellan företag av olika 
storlekar eller mellan 2009 och 2016. Problem 
med krångliga tullprocedurer ligger med andra 
ord kvar på samma höga nivå som 2009. 

Flera företag återkommer i djupintervjuerna 
till att krångliga tullprocedurer är ett problem 
som är förenat med betydande kostnader. 

Resultatet ger stöd för slutsatsen att de behov 
som föranledde förhandlingen inom WTO av 

avtalet om förenklade handelsprocedurer, är 
oförändrat starka. Avtalet träder i kraft när två-
tredjedelar av WTO:s medlemsländer har ratifi-
cerat det. Reformarbete pågår redan i många 
länder, men det är komplext och utmanande för 
länderna att genomföra och många länder kom-
mer att behöva omfattande stöd för att fullgöra 
sina åtaganden. Däremot kommer genomföran-
det med största sannolikhet att innebära  
betydande förenklingar för företagen.

3.2.2 Problem med höga tullar
27 procent av företagen har problem med höga 
tullar (figur 11). Problemet är särskilt stort bland 
stora företag där 50 procent uppger att höga  
tullar är ett problem, en statistiskt signifikant 
skillnad jämfört med små- och medelstora 
företag. Den nedre gränsen för konfidensinter-
vallet ligger på 30 procent för stora företag. Mot 
bakgrund av att stora företag står för närmare 70 
procent av svensk export till länder utanför EU 
drar kollegiet slutsatsen att de tullnivåer som 
svenska företag möter på världsmarknaden fort-
satt är ett betydande problem. Detta överens-
stämmer med slutsatserna i kollegiets analys av 
tullarnas betydelse för svenska företag (Kom-
merskollegium, 2016d).

Branschvis utmärker sig livsmedelssektorn där 
57 procent av företagen uppger att de har problem 
med höga tullar vid export till länder utanför EU. 

Förändringarna är inte statistiskt signifikanta 
över tid, vilket betyder att det inte går att säga om 
tullar har blivit ett större eller mindre problem 
för svenska företag.

Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.
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Figur 10: Har ni haft problem med krånglig eller 
långsam tullhantering?
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Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.
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Figur 11: När ni exporterar till länder utanför EU, 
har ni haft problem med höga tullar?
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3.2.3 Tullfrihet inom ramen  
för EU:s frihandelsavtal 
I de bilaterala eller regionala avtal som EU har 
med andra länder sänks eller elimineras tullarna 
gentemot det land som avtalet tecknas med. För 
att kunna utnyttja de lägre tullarna måste före-
tagen följa olika regler och administrativa proce-
durer för att fastställa ursprung på de berörda 
produkterna. I syfte att undersöka om företagen 
är medvetna om möjligheterna till tullfrihet 
under EU:s bilaterala och regionala avtal, samt 
om förmånerna utnyttjas, ställde företagsunder-
sökningen frågor även om detta. Frågorna avser 
både export och import.

Som framgår av figur 12 är det totalt 43 procent 
av företagen som känner till att de kan få tullfri-
het vid handel med länder som EU har frihandels-
avtal med. För stora företag, som handlar mer 
och med fler länder, är andelen som svarar ja 
högre (66 procent) än bland små företag (41 pro-
cent). Skillnaden är även statistiskt signifikant 
mellan stora och medelstora industriföretag  
(61 procent) och små industriföretag (38 pro-
cent). Det är dock fortfarande en betydande 
andel (22 procent) som inte är medvetna om 
detta även bland stora företag. 

På den uppföljande frågan (figur 13) svarar 16 
procent av de företag som känner till att de kan få 
tullfrihet under EU:s frihandelsavtal att de har 
begärt att få tullfrihet eller tullnedsättning. Det är 
dock en signifikant skillnad mellan stora företag 
å den ena sidan (där 43 procent svarar ja) och 
små- och medelstora företag å den andra sidan 
(där 15 procent svarar ja). Det framstår med 

andra ord som om tullfrihet under EU:s frihan-
delsavtal är något som särskilt gynnar stora 
företag eftersom både kännedom om och utnyt-
tjande av möjligheten till tullfrihet är lägre bland 
små företag. Av undersökningen framgår dock 
inte vilka länder företagen handlat med. En del av 
skillnaden kan därför bero på att små- och medel-
stora företag generellt sett verkar på färre 
marknader. Det är möjligt att en del av de små 
företagen inte har begärt att få tullnedsättning 
eftersom de inte har bedrivit handel med länder 
med vilka EU har frihandelsavtal. Av de företag 
som har begärt att få tullfrihet under EU:s frihan-
delsavtal verkar en relativt liten andel (9 procent) 
ha haft svårigheter med att till slut få det. Det är 
dock få företag som har svarat på den senare frå-
gan, varför osäkerheten är stor.

Frihandelsavtalens ursprungsregler är av stor 
betydelse för företagens möjligheter att utnyttja 
förmånerna i frihandelsavtalen. Ursprungsregler 
används för att bestämma en varas ekonomiska 
ursprung. Syftet med dessa regler är att endast 
avtalsparterna i ett frihandelsavtal ska kunna dra 
nytta av tullförmånerna.

Att bestämma en varas ursprung kan dock vara 
komplicerat, i synnerhet när produktionen sker i 
internationella produktionsnätverk. Om en vara  
i sin helhet produceras i ett land får varan ur-
sprung i det landet. Om den istället produceras i 
två eller flera länder (eller innehåller material 
från flera länder) får den ursprung i det land där 
den genomgick den sista ”väsentliga bearbet- 
ningen”. En sådan bearbetning anses ha skett om 
den slutliga varan får en annan tullposition än 

Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.
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Figur 12: Känner ni till att det går att få tullfrihet 
vid handel med länder som EU har frihandels-
avtal med?  
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Figur 13: Har ni begärt att få tullfrihet eller 
tullnedsättning?
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insatsvarorna, det vill säga om varan har klassifi-
cerats om, eller om ett visst procentuellt 
mervärde har tillförts i landet. Även en specifik 
tillverkningsprocess kan ligga till grund för 
bedömningen. Ursprungsreglerna fastställer 
vilken bearbetning som behöver utföras i ett land 
för att varan ska få ursprung i det landet.

Att uppfylla kriterierna för ursprung är den ena 
delen i processen att uppnå förmånsbehandling 
och därmed en lägre tullsats. Den andra handlar 
om att bevisa ursprunget.

I djupintervjuerna återkommer flera företag till 
att ursprungsregler i frihandelsavtal är ett av de 
största problemen kopplade till tullar. Det gäller 
särskilt företag som producerar i internationella 
produktionsnätverk. Ett företag sa vid intervjun 
att ”kostnaderna förenade med att påvisa ursprung 
vida överstiger fördelarna i form av lägre tull”. 

”kostnaderna förenade med att påvisa ursprung  
överstiger vida fördelarna i form av lägre tull”

Stort tjänsteinriktat företag

Ett annat stort företag betonade problemet 
med otydliga och komplicerade regler kopplat till 
höga dokumentationskrav för ursprungsregler: 

”Det räcker med en felstavning så fastnar 300 000 
exemplar av våra varor i tullen”, sa företagets  
representant.

Det intressanta är att det är stora företag som 
säger detta, dvs. företag som, enligt den statis-
tiska undersökningen, i större utsträckning är 
medvetna om möjligheten till tullfrihet och som i 
större utsträckning utnyttjar det. Sannolikt är de 
problem som de stora företagen tar upp i djup-

intervjuer ännu större för små- och medelstora 
företag. Kollegiet drar slutsatsen att enkla och 
transparenta regelverk gynnar mindre företag  
relativt sett, medan stora företag inte missgynnas 
lika mycket av regelverk som är komplexa och 
kräver specialkompetens för att hantera. Det är 
även sannolikt att stora företag drar nytta av skal-
fördelar när de utnyttjar preferenserna eftersom 
de importerar eller exporterar till betydligt större 
värden.

3.2.4 Importlicenser och  
andra tillstånd utanför EU
9 procent av företagen uppger att de har problem 
med importlicenser eller andra tillstånd, en andel 
som inte varierar mycket med företagsstorlek 
(figur 14). Jämfört med 2009, då 17 procent  
svarade att de hade problem med licenskrav eller 
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Figur 14: Har ni haft problem med importlicenser 
eller andra tillstånd?
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andra tillstånd, är det en statistiskt säkerställd 
minskning. Minskningen är inte avgränsad till en 
eller ett par branscher (utan fördelar sig jämt), 
varför nedgången är svår att härleda till någon 
specifik förändring i internationella regelverk.

3.3 Hinder för tjänstehandel

En väl fungerande tjänstesektor är nödvändig för 
en modern ekonomi. Teknikutveckling, liberali-
sering och ekonomisk tillväxt har medfört att 
tjänstehandeln har ökat snabbt de senaste decen-
nierna och den växer snabbare än varuhandeln. 
Denna utveckling har också lett till en stor ökning 
av gränsöverskridande transaktioner och gjort 
det möjligt för fler och mindre företag att handla 
internationellt, genom t.ex. digitala marknads-
platser.

11 procent av de svenska företagen upplever 
problem med att sälja tjänster utanför EU på 
grund av importlandets regelverk (figur 15). 
Resultatet varierar inte signifikant mellan företag 
av olika storlek eller mellan industriföretag och 
tjänsteföretag. Eftersom industriföretag också 
exporterar en stor andel tjänster är detta resultat 
inte så förvånande som man skulle kunna tro. 

Att 11 procent av företagen uppger att de stött 
på problem i tjänstehandeln är en statistiskt säker 
ökning jämfört med 2009 då endast 4,5 procent av 
företagen ansåg att de hade problem.9 Det är 
bland industriföretag som ökningen är som störst 
sedan 2009. Även de företag som klassificeras 
som tjänsteföretag rapporterar dock växande 
problem.    

Förändringen är statistiskt signifikant, varför 
kollegiet anser att det finns behov av uppföljning, 
inte minst därför att företagen upplever att möj-
ligheterna att sälja tjänster på lika villkor i andra 
EU-länder har förbättrats sedan 2009. Det finns 
en rad möjliga förklaringar till förändringen, t.ex. 
att allt fler företag säljer tjänster på export, an-
tingen som en del av ett paket med varuexporten 
eller som ren tjänsteexport, och att sannolik-
heten därför är större idag än 2009 för att ett 
enskilt företag råkar ut för problem i tjänstehan-
deln. En annan tänkbar förklaring är ökade antal 
hinder för tjänstehandel. Båda dessa förklaringar 
pekar på att större vikt bör läggas på att undan-
röja hinder för tjänstehandeln. Samtidigt finns 
flera faktorer som pekar på att det idag skulle vara 
enklare att sälja tjänster än 2009. Dels sker allt-
mer över internet och vanligen är hindren färre 
för denna typ av tjänsteleverans än för mer tradi-
tionell tjänstehandel. Dels har kollegiet tidigare 
dragit slutsatsen att tjänstehandel via lokal  
etablering (leveranssätt 3) och investeringar har 
blivit mer liberala (Kommerskollegium, 2016e). 

Det är vidare viktigt att beakta att kollegiet 
redan i rapporten från 2009 varnade för att ande-
len ja-svar för motsvarande fråga det året var svår-
förklarat låg. Så även om förändringen är statis-
tiskt signifikant bör såväl nivån på problemet som 
ökningen sedan 2009 tolkas med viss försiktighet. 
Oavsett tolkning tyder dock resultaten, såväl från 
den statistiska undersökningen som djupinter-
vjuerna, på ett behov bland företagen av att få till 
stånd förbättrade villkor för tjänsteexport.

3.4 Tekniska regler 

Tekniska regler innefattar frågor som rör tekniska 
föreskrifter, standarder och krav på förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse (t.ex. provning 
eller certifiering). I den statistiska undersökningen 
ställde vi två frågor som berör det här området. Dels 
ställdes frågan om företagen har varit tvungna att 
anpassa varor eller tjänster på grund av nationella 
regelverk. Dels fick företagen svara på om de har 
haft problem med provning eller certifiering.

25 procent av företagen uppger att de är 
tvungna att anpassa varor eller tjänster på grund 
av nationella regelverk. Det finns inga statistiskt 
signifikanta skillnader mellan företag av olika 
storlek. Andelen företag som svarar ja är särskilt 
hög inom livsmedelssektorn där mer än 50 pro-Källa:  Kommerskollegium
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Figur 15: Har ni haft problem med att sälja  
tjänster i eller till något land utanför EU på  
grund av landets regelverk?
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cent anger att de måste produktanpassa sina 
varor på grund av nationella regelverk. Anpass-
ningen kan gälla såväl produkterna som förpack-
ningar eller märkning. Exempelvis måste närings-
värdesdeklarationen anpassas för livsmedel som 
ska säljas på den amerikanska marknaden efter-
som de amerikanska reglerna skiljer sig från EU:s.

Som framgår av figur 16 förefaller utmaning-
arna för svenska företag när det gäller krav på 
produktanpassning av varor och tjänster ha ökat 
sedan 2009. Frågan som ställdes 2009 var dock 
något annorlunda (”När ni exporterar till länder 
utanför EU, har ni haft problem med produkt-
anpassning?”).10 Oavsett om företagen har upp-
fattat nyansskillnaderna i frågeställningen och 
om det i så fall har påverkat svaren i samma rikt-
ning på ett signifikant sätt, bekräftar resultatet 
bedömningen att olika tekniska regler är ett 
problem för svenska företag på världsmarknaden. 
Som framgår längre fram i rapporten (se figur 29 i 
avsnitt 6) är det också ett större problem utanför 
EU än inom EU. Sammantaget ger det stöd för 
synen att det finns ett reellt behov av interna-
tionellt samarbete i regulativa frågor för att  
överbrygga skillnader i nationella regelverk. 

En särskild utmaning som rör tekniska regler är 
krav på bedömning av överensstämmelse, dvs. 
krav på provning och certifiering (figur 17). Totalt 
sett ligger andelen ja-svar under 10 procent men 
25 procent av stora företag svarar att de stöter på 
problem som rör provning och certifiering. Efter-
som stora företag står för lejonparten av svensk 
export är detta fortsatt ett betydande problem. 
Små förändringar i företagens svar kan 
observeras jämfört med 2009.

3.5 Hinder för investeringar

Handel och investeringar är nära sammankopp-
lade. Företagen väljer ofta mellan att etablera ett 
dotterbolag på en marknad för att sälja lokalt, att 
exportera direkt eller att göra både och. 

3.5.1 Hinder för att göra investeringar
4 procent av företagen svarar ja på frågan om de 
har stött på hinder för att göra investeringar i 
länder utanför EU. 34 procent svarar att de inte 
har stött på några sådana hinder medan 61 pro-
cent svarade att frågan inte har varit aktuell för 
deras del. Motsvarande fråga fanns inte med 
2009 varför det inte går att göra direkta jämför-
elser med den förra undersökningen. Däremot 
svarade 4,6 procent av företagen 2009 att de hade 
stött på problem med hinder att etablera lokala 
försäljnings- och servicebolag.

Totalt sett förefaller det inte som om svenska 
företag möter betydande hinder för att göra 
investeringar utanför EU. Det är möjligt att det 
beror på att de inte uppfattar t.ex. etablerings-
restriktioner eller ägarbegränsningar som hinder 
utan mer som ”rundningsmärken”. Det är inte 
heller säkert om företagens svar avser redan 
gjorda investeringar (för vilka problemen gick att 
hantera) eller nyinvesteringar. Det är vidare känt 
att i vissa länder som t.ex. Kina, Indonesien, 
Thailand och Filippinerna finns betydande hinder 
för investeringar. Exempel på liberaliseringar av 
investeringsregimer har också framkommit i  
djupintervjuerna, däribland i Indien. 

Kollegiets genomgång av utvecklingen globalt 
när det gäller hinder för utländska direktinvester-
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Figur 17: Har ni haft problem med provning eller 
certifiering i länder utanför EU? 
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Figur 16: Har ni varit tvungna att produkt- 
anpassa era varor eller tjänster p.g.a. nationella 
regelverk i länder utanför EU?
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ingar tyder på att länder fortsatt välkomnar 
investeringar och att utvecklingen därför går i  
liberaliserande riktning snarare än mot att nya 
hinder upprättas (Kommerskollegium, 2016e).

3.5.2 Lokaliseringskrav
Syftet med lokaliseringskrav är att tvinga utländ-
ska företag att lokalisera ekonomisk verksamhet 
(produktion, inköp, forskning, arbetskraft, data 
etc.) som annars hade förlagts i andra länder, i det 
egna landet. 

13 procent totalt och 21 procent av stora och 
medelstora företag möter krav på lokal tillverkn-
ing, krav på lokala inköp eller lokalanställd per-
sonal i länder utanför EU (figur 18). 

Det har inte varit möjligt att jämföra svaren på 
frågan om lokaliseringskrav med svar från 2009 
eftersom frågan inte ställdes då.

Eftersom frågan endast nämner tre typer av 
lokaliseringskrav – krav på lokal tillverkning,  
krav på lokala insatsvaror och krav på lokal-
anställd personal – är det sannolikt att siffrorna 
snarast underskattar problemet. De flesta stora 
företag nämner i djupintervjuerna just lokal- 
iseringskrav som vanligt förekommande. Bland 
de lokaliseringskrav som nämns finns bl.a. krav 
på lokal produktion i Kina och krav på lokal  
forskning och utveckling i Indien och Turkiet. 
Även datalokaliseringskrav omnämns, t.ex. i 
Ryssland. 

Lokaliseringskrav är ett omfattande och  
växande problem som riskerar att snedvrida  
handel och investeringar, enligt andra studier 
som granskar utvecklingen av handelshinder 
(Kommerskollegium, 2016e).

3.6 Digitalisering

Handelns digitalisering är en av de viktigaste 
pågående trenderna, en utveckling som kollegiet 
har analyserat i flera rapporter under senare år 
(se t.ex. Kommerskollegium, 2014). I det här  
avsnittet redovisas svaren på frågor om hur 
företagen upplever hinder för dataflöden, samt 
hinder för e-handel. 

3.6.1 Hinder för dataflöden
Den vanligaste typen av hinder mot dataöver-
föringar är lokaliseringskrav, det vill säga att  
data måste lagras i ett specifikt land, och begräns-
ningar i överföring av persondata (Kommers- 
kollegium, 2014). 

Beträffande hinder för dataflöden svarar 
knappt 6 procent av företagen att de har stött på 
hinder och begränsningar för överföring av digi-
tal information och data när de handlar med 
länder utanför EU (figur 19). Motsvarande siffra 
för transaktioner inom EU är 3 procent. 92 pro-
cent svarar att de inte har stött på några sådana 
problem (93 procent inom EU). Trots snabbt 
ökande hinder för dataflöden (Kommerskolle-
gium, 2016e) förefaller det alltså totalt sett som 
om svenska företag ännu inte upplever detta som 
ett betydande problem. 

En förklaring till att en så liten andel i 
företagsundersökningen anger att de har prob-
lem med hinder för dataflöden kan vara att de 
sannolikt ännu inte är medvetna om vilka höga 
krav som ställs. En annan förklaring som angavs 
av ett företag är att digitaliseringen bara har bör-
jat och att fler företag kommer att stöta på de  
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Figur 18: Har ni ställts inför krav på lokal  
tillverkning, lokala insatsvaror eller lokalanställd 
personal?
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Figur 19: Har ni i er handel med länder utanför 
EU stött på hinder och begränsningar för  
överföring av digital information och data?
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hinder som finns eller är på väg att upprättas. 
Samma företag betonade att frågan om hinder för 
dataflöden, inklusive datalokaliseringskrav, idag är 
företagets viktigaste handelspolitiska prioritering, 
bredvid en fortsatt utvidgning av WTO:s informa-
tionsteknikavtal med fler medlemsländer. 

De problem som framkommer i djupintervju-
erna gäller ofta Kina där vissa applikationer slutar 
att fungera och överföringshastigheten över 
gränsen är mycket långsam. Även landets censur 
ses som ett problem för dataöverföring. Andra 
nämner problem med datalokaliseringskrav i 
vissa länder, däribland Ryssland. 

”Vårt företag har ett separat affärssystem i Kina 
på grund av att censuren vållar bekymmer”  

Medelstort verkstadsföretag.

Det finns vidare en osäkerhet om framtiden när 
det gäller hinder för dataöverföring. Det gäller 
inte minst handeln mellan EU och USA efter Safe 
Harbor-överenskommelsen om överföring av 
personuppgifter mellan EU och USA. Även 

”Brexit” väcker oro, närmare bestämt de hinder 
som EU:s datalagringsdirektiv kan komma att 
skapa i handeln mellan EU och Storbritannien. 

3.6.2 Hinder för e-handel
E-handel och e-handelsföretag har några speci-
fika egenskaper som gör att de påverkas särskilt 
negativt av vissa typer av handelshinder.  
E-handelsföretag säljer t.ex. ofta till många 
marknader samtidigt, de är inte alltid etablerade 
på de marknader de säljer till, de är ofta 

småföretag och handeln består i normalfallet av 
små försändelser.

13 procent av företagen säljer varor eller tjänst-
er till länder utanför EU med hjälp av e-handel. 
Av dessa har 16 procent, varav alla är småföretag, 
upplevt problem i e-handeln med länder utanför 
EU. Resultatet understryker kollegiets tidigare 
bedömning att småföretag är särskilt beroende av 
en väl fungerande e-handel. Liksom tidigare är 
också bedömningen att hindren för handel med 
länder utanför EU till stor del är desamma som 
företagen möter inom EU (Kommerskollegium, 
2012c).

3.7 Hinder för personrörlighet 

Att personer kan röra sig över gränserna har allt 
större betydelse för företagens internationella 
handel och deras konkurrenskraft. Kollegiet har 
t.ex. tidigare kunnat visa att det finns ett positivt 
samband mellan personrörlighet från ett visst 
land till Sverige och Sveriges export till det landet 
(Kommerskollegium, 2015b).

5 procent av företagen anger att de har problem 
med att flytta personal till eller från länder utan-
för EU (figur 20) medan 26 procent svarar nej på 
frågan. För 69 procent av företagen har frågan 
inte varit aktuell. De stora företagen rapporterar 
störst problem, men osäkerheten i underlaget är 
stor. 

De flesta företag som kollegiet genomfört  
djupintervjuer med har inte haft problem att 
sända personal till länder utanför EU för att 
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utföra underhåll, utbildningsinsatser eller andra 
tillfälliga tjänster. I några länder, däribland USA 
och Kina, framkommer dock problem som rör 
visum och arbetstillstånd. De problem med flytt 
av personal som företagen väljer att ta upp under 
intervjuerna gäller främst personrörlighet till 
Sverige. Företagen behöver kunna ta in specialis-
ter inom bristyrken, de vill ta in personer som är 
anställda inom företagskoncernen fast i ett annat 
land och de har behov av att rekrytera personer 
från länder utanför EU. Flytt av personal till  
Sverige är vidare oftast tidskritisk och det finns 
därför ett behov av god kontakt med Migrations-
verket. 

Ett stort företag angav i djupintervju att det har 
anställda från hela världen i Sverige och att det 
därför är mycket beroende av personrörlighet till 
och från EU och Sverige. I dagsläget fungerar 
samarbetet med Migrationsverket bra, något  
som ansågs bero på ett upparbetat förtroende. 
Ett annat stort företag som också är beroende av 
personrörlighet uppger däremot att det har prob-
lem med tillstånd för medarbetare som inte bara 
arbetar i Sverige. Företaget efterlyser förbättrad 
kontakt och möjlighet till dialog med Migrations-
verket. Ett stort tjänsteföretag menade vidare att 
det är långa ledtider för arbetstillstånd i Sverige 
och ”att det inte går att få kontakt med Migra-
tionsverket”. Företaget konstaterade att de hade 
tappat nyckelanställda som försökt komma hit i 
mer än ett halvår. De har också förlorat affärer på 
grund av problem med arbetstillstånd. Ytterlig-
are ett stort svenskt industriföretag uppger att 
det är krångligt att få visum för personer från 
Kina. 

”Det råder en enorm brist på kompetent personal 
inom ingenjörsbranschen i Sverige. Många kunder 
flyttar från Sverige och vi får inte hit folket som vi 
behöver.”

Stort tjänsteinriktat företag

Sammanfattningsvis är det en låg andel som 
anser att det är problem med att flytta personal till 
och från länder utanför EU. Samtidigt framkom-
mer en hel del problem i djupintervjuerna när det 
gäller att flytta personal till Sverige, i synnerhet för 
företag som är beroende av specialkompetens. 

3.8 God samhällsstyrning

Som redan nämnts i avsnitt 2.6 är en av de vikti-
gaste faktorerna för att handel ska fungera att 
företagen upplever att det råder transparens  
och förutsägbarhet på exportmarknaderna. Lika-
behandling och frånvaro av korruption är cen-
trala faktorer i det här sammanhanget.

3.8.1 Transparens – problem att ta 
reda på regler? 
31 procent av företagen anger att de har problem 
att ta reda på vilka regler som gäller i landet de 
exporterar till (figur 21). Den undre gränsen för 
konfidensintervallet ligger på 25 procent, vilket 
gör att vi med hög säkerhet kan säga att minst var 
fjärde företag upplever brist på transparens som 
ett problem på exportmarknaderna. 

Det finns däremot inte några statistiskt säkra 
skillnader mellan företag av olika storlek eller 
mellan 2009 och 2016. 

Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.
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Figur 20: Har ni haft problem med att flytta  
personal till eller från länder utanför EU på  
grund av regler och lagar? 
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Figur 21: Har ni haft problem med att ta reda på 
vilka regler som gäller i landet ni exporterar till?
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Ett stort svenskt företag som verkar i mer än 
100 länder globalt betonade vikten av transpar-
enta regelverk som en viktig framgångsfaktor för 
dem. 

3.8.2 Offentlig upphandling
Den offentliga upphandlingen omfattar i regel 
stora delar av den offentliga sektorn och omsätter 
betydande summor. Enligt uppskattningar från 
OECD svarar offentlig upphandling för 12 pro-
cent av BNP i organisationens medlemsländer.11 
Möjligheterna för svenska företag att delta på lika 
villkor i offentlig upphandling utanför EU beror 
på i vilken utsträckning det landet har öppnat 
upp sin upphandlingsmarknad för internationell 
konkurrens.

Drygt 5 procent av företagen uppger att de har 
deltagit i offentlig upphandling i länder utanför 
EU (figur 22) medan 91 procent svarar att de inte 
har gjort det. Motsvarande siffra inom EU var 7 
respektive 89 procent. Knappt 5 procent av 
småföretagen, 9 procent av de medelstora före-
tagen och 7 procent av de stora företagen har 
deltagit i offentlig upphandling i länder utanför 
EU. 

Av de företag som uppger att de deltagit i  
offentlig upphandling utanför EU svarar 13 pro-
cent ja på frågan om de upplever att företaget har 
blivit diskriminerat i förhållande till de inhemska 
företagen. 

Svarsfrekvensen var för låg för att det ska gå att 
säga någonting om skillnader mellan företag av 

olika storlekar. Det går inte heller att jämföra 
med motsvarande fråga 2009 eftersom den inte 
ställdes på samma sätt då.  

En representant för ett stort företag angav vid 
djupintervjun att företaget inte deltar i offentlig 
upphandling i USA på grund av Buy American-
lagstiftningen.12 Istället agerar de underlever-
antörer och säljer via lokala amerikanska företag. 
Andra svenska företag deltar i offentlig upphand-
ling via bolag som de köpt upp i det aktuella land-
et och anbudet uppfattas då som inhemskt. Ett 
annat skäl att inte delta i offentlig upphandling 
som nämns i djupintervjuerna är korruption (se 
avsnitt 3.8.3 nedan).

3.8.3 Korruption
8 procent av företagen uppger att de har problem 
med korruption i länder utanför EU (figur 23) 
medan 90 procent svarar att de inte har det. 21 
procent av de stora företagen har haft problem 
med korruption. Skillnaden mellan företag av 
olika storlek är dock inte statistiskt säkerställd. 
Det går inte att utläsa någon trend mellan 2009 
och 2016.13  

Ett svenskt företag angav i en djupintervju att 
deras närmsta konkurrenter bedriver affärer med 
tvivelaktiga kunder, vilket var en konkurrens-
nackdel för det svenska företaget eftersom de 
själva avstår från sådana affärer. Ett företag 
uppger vidare att det lämnade ett land där det var 
verksamt på grund av korruption. Enligt ett annat 
företag förekommer korruption i form av tull-

Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.
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Figur 22: Har ni deltagit i offentlig upphandling i 
något land utanför EU?
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Figur 23: Har ni i länder utanför EU haft problem 
med korruption?
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påslag. Flera företag vi talat med har valt att avstå 
från att delta i offentliga upphandlingar på grund 
av korruption.

Totalt sett förefaller en relativt låg andel 
företag uppleva problem med korruption i länder 
utanför EU. Samtidigt framkommer ett antal 
exempel på problem som rör korruption i djup-
intervjuerna. 

3.9 Piratkopiering

Piratkopiering innebär olaglig kopiering av 
upphovsrättsligt skyddade verk. Upphovsrätts-
ligt skydd regleras i nationell rätt, men bygger 
ofta på bestämmelser i internationella överens-
kommelser. Andelen piratkopierade och för- 
falskade varor uppskattades till att utgöra 2,5 
procent av världshandeln (OECD, 2016). Ur ett 
handelsperspektiv (dvs. utöver kostnaden för 
enskilda rättighetsinnehavare) innebär bristfäl-
ligt skydd bl.a. att rättighetshavare undviker att 
exportera till marknader där de riskerar att 
utkonkurreras av billigare kopior.

Som redan har nämnts i avsnitt 2.8 lägger de 
intervjuade företagen sannolikt in även andra 
intrång i immateriella rättigheter i begreppet 
piratkopiering, vilket exemplen nedan visar.

11 procent av företagen svarar att de har haft 
problem med piratkopiering utanför EU (figur 24). 
Det är ungefär samma andel som svarar att de har 
upplevt problem med piratkopiering inom EU (9 

procent). 87 procent av företagen svarade nej på 
frågan om de har haft problem med piratkopiering 
i länder utanför EU. Skillnaden mellan företag av 
olika storlekar är inte statistiskt säkerställd.

Kina är det land som förekommer oftast i djup-
intervjuerna när företag diskuterar piratkop-
iering. Ett företag berättar att någon försökt  
registrera deras varumärke i Kina, ett annat har 
fått sin logotype kopierad. Flera företag upplever 
trots det att piratkopieringen inte längre ökar i 
Kina. Ett annat företag nämner problem med  
efterlevnad av mönsterskydd i Indien. Många 
företag tar upp kostnader och tidsåtgång för att 
söka patent och skydd.

Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.
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Figur 24: Har ni i länder utanför EU haft problem 
med piratkopiering?
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Geografiska prioriteringar4

I detta avsnitt redovisas svaren på frågor i den 
statistiska undersökningen som rör länder och 
företagens geografiska prioriteringar beträffande 
handelshinder på olika marknader. Redogörelsen 
har kompletterats med de svar som framkommit i 
kollegiets djupintervjuer med företag samt kolle-
giets samlade kunskap i övrigt om handelshinder 
på olika marknader.  

4.1 Hinder per land inom EU

Som framgår av avsnitt 2 går 58 procent av Sver-
iges export till länder inom EU (61 procent av  
varuexporten och 53 procent av tjänsteexporten). 
Vidare gör närmare 90 procent av de handlande 
företagen affärer med länder inom EU. 25 procent 
gör affärer enbart med EU-länder. Sveriges tre 
viktigaste handelspartners inom EU är Tyskland, 
Storbritannien och Danmark.

4.1.1 Vilka länder är särskilt  
problematiska?
89 procent av företagen i den statistiska under-
sökningen uppger att de inte kan peka ut något 
land inom EU där de ofta stöter på problem, en 
statistiskt säkerställd ökning jämfört med 2009 
då andelen låg på 84 procent. Det finns dock fort-
farande problem som inte är generella utan för-
knippade med enstaka länder inom EU där 
företagen har stött på problem. 

Företagen anger fyra länder inom EU där de 
främst stöter på problem och där andelen som 
har problem är statistiskt skild från noll: Dan-
mark, Italien, Frankrike och Tyskland. Företagen 

stöter vidare på problem även i Sverige. Eftersom 
svarsfrekvensen är låg för den här frågan är dock 
resultatet relativt otillförlitligt. 

I djupintervjuerna uppger flera företag Stor-
britannien som ett orosmoln mot bakgrund av 
oklarheterna kring vad ett brittiskt EU-utträde 
kommer att innebära. Hela den statistiska under-
sökningen och merparten av djupintervjuerna 
genomfördes dock före folkomröstningen i  
Storbritannien, varför den frågeställningen inte 
återspeglas i svaren i den utsträckning som man 
annars hade kunnat förvänta sig.

Nedan redovisar vi översiktligt företagens svar 
för EU-länder där olika typer av problem före-
kommer. Redovisningen bygger på företagens 
svar i den statistiska undersökningen och i djup-
intervjuerna. Dessa uppgifter kompletteras och 
jämförs med information inhämtade via Sveriges 
ambassader och Business Sweden. 

4.1.2 Tyskland
I flera branscher vittnar företag om att det ställs 
större krav i Tyskland och att det är en starkare 
kontroll av efterlevnaden av reglerna. Ett kemi-
industriföretag vittnar om att det frågats efter 
dokument som inte borde krävas. Ett verkstads-
företag berättar om att det ställts större krav vid 
installation och dokumentation än i Sverige. 
Momshantering är också något som företagen tar 
upp.

Ett företag inom transportsektorn tar upp 
söndagstillståndet i Tyskland som innebär att 
alla transportfordon som inte har tillstånd att 
köra måste stå stilla. 
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 Export Andel av 
total export

Import Andel av 
total import

Varor 121,1 10,3% 209,3 18,0%

Tjänster 45,9 7,5% 48,2 9,3%

Sveriges handel med Tyskland 2015 (miljarder SEK)

Källa: SCB

 Export Andel av 
total export

Import Andel av 
total import

Varor 84,8 7,2% 64,3 5,5%

Tjänster 54,9 9,7% 60,1 11,6%

Sveriges handel med Storbritannien 2015  
(miljarder SEK)

Källa: SCB

 Export Andel av 
total export

Import Andel av 
total import

Varor 80,8 6,8% 89,8 7,7%

Tjänster 39,2 6,4% 41,0 7,9%

Sveriges handel med Danmark 2015 (miljarder SEK)

Källa: SCB

Ambassaden i Berlin konstaterar i sin handels-
hinderrapportering 2016 att man under det 
gångna året inte tagit emot några ärenden från 
svenska företag rörande upplevda handelshinder i 
Tyskland. Ambassaden nämner dock att det fort-
satt förekommer vissa utmaningar på den tyska 
marknaden. Bl.a. kvarstår en benägenhet inom 
flera branscher att föredra inhemska certifieringar.

Business Sweden har tagit upp problem med 
punktskatt på alkohol och kaffe samt förbud för 
lastbilstrafik på sön- och helgdagar.

4.1.3 Storbritannien
”Brexit” är ett stort orosmoln för företagen. 
Några av de företag med verksamhet i Storbritan-
nien som kollegiet djupintervjuat efter folkom-
röstningen känner osäkerhet om vad som ska 
hända med den icke-brittiska personalen. En 
annan osäkerhet gäller framtida regler för över-
föring av digital information och data mellan EU 
och Storbritannien.

Oron för konsekvenserna av ”Brexit” återkom-
mer även i ambassadens handelshinderrappor-
tering. I övrigt konstaterar ambassaden att man 
inte fått någon inrapportering om handelshinder. 
Svenska företag tycks sällan stöta på substan-
tiella hinder på den brittiska marknaden. Där-
emot uppmärksammar företagen ibland skill-
nader i standarder och krångliga administrativa 
processer. Både ambassaden och Business  
Sweden tar upp att det är krångligt att öppna 
bankkonto i Storbritannien. 

4.1.4 Danmark
Flera företag tar (både i den statistiska under-
sökningen och i djupintervjuerna) upp att de 
upplever att inhemska företag ges en mer 
förmånlig behandling i Danmark. Det kan gälla 
betalsystem, krav på att skriva underlag för offen-
tlig upphandling på danska och att danska regler 
hindrar vissa produkter. Företag inom livsmedels-
branschen, skog-, tjänste- och verkstadsföretag 
har alla upplevt sig diskriminerade i offentlig 
upphandling.

I Danmark har tjänsteföretag även stött på hin-
der för överföring av digital information och data. 

Det problem med betalsystem som finns i  
Danmark tas upp i ambassadens handelshinder-
rapportering. Ambassaden konstaterar att Dan-
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 Export Andel av 
total export

Import Andel av 
total import

Varor 78,8 6,7% 53,8 4,6%

Tjänster 42,2 6,9% 28,5 5,5%

Sveriges handel med Finland 2015 (miljarder SEK)

Källa: SCB

 Export Andel av 
total export

Import Andel av 
total import

Varor 49,0 4,2% 50,6 4,3%

Tjänster 28,3 4,6% 20,3 3,9%

Sveriges handel med Frankrike 2015 (miljarder SEK)

Källa: SCB

 Export Andel av 
total export

Import Andel av 
total import

Varor 30,9 2,6% 37,7 3,2%

Tjänster 8,4 1,4% 10,7 2,1%

Sveriges handel med Italien 2015 (miljarder SEK)

Källa: SCB

mark har en egen betalkortslösning, Dankort. 
Detta har historiskt inneburit en utmaning för 
utländska e-handelsföretag då det krävs en fysisk 
adress i Danmark för att kunna ta betalt med 
Dankortet. Ambassaden konstaterar i övrigt att 
inget företag har vänt sig till ambassaden för att 
anmäla handelshinder under det senaste året. 
Ambassaden har nära samarbete med Business 
Sweden och träffar regelbundet representanter 
för svenska företag.

4.1.5 Finland
Flera företag uppger att de upplever att Finland 
ställer mer långtgående krav än vad andra EU-
länder gör i sin uttolkning av EU-regler. Före-
tagen menar vidare att de måste lämna mer infor-
mation eller bifoga intyg som inte krävs i andra 
EU-länder.

Att Finland ibland går längre i sin uttolkning av 
EU-regler än vad andra länder gör framskymtar 
även i någon mån i ambassadens handelshinder-
rapport. Ambassaden konstaterar i sin rapport att 
varken Business Sweden eller svenska bolag har 
anmält några handelshinder på flera år. Ambas-
saden nämner dock följande aktuella utmaningar 
för svenska företag i Finland: 1) offentliga 
upphandlingar bör lämnas in på finska trots att 
andra språk är acceptabla, eftersom ”det är bra 
om motparten förstår innehållet” 2) om ett  
svenskt livsmedelsbolag exporterar punktskatte-
belagda produkter till Finland krävs det att man 
har ett fysiskt lager i Finland.

4.1.6 Frankrike
De företag som har djupintervjuats talar om 
lokala regler i Frankrike som det är svårt för 
utländska företag att ta del av. Ofta hänvisas till 
dessa regler direkt eller indirekt i avtal, vilket 
svenska företag anser gynnar inhemska företag. 
Språksvårigheter anges som ett hinder för han-
deln. Vi har också fått exempel på att kraven i en 
offentlig upphandling har varit utformade på ett 
så detaljerat sätt att det enbart var de inhemska 
företagen som kunde uppfylla dem.

Språksvårigheterna i Frankrike nämner också 
den svenska ambassaden i Paris i sin handelshin-
derrapportering som ett hinder bl.a. vid upphan-
dlingar. Vidare tar ambassaden upp oproportion-
erligt höga dokumentationskrav för att öppna 
bankkonto. Även Business Sweden har tagit upp 
svårigheterna att öppna bankkonto i Frankrike.

4.1.7 Italien
Flera företag i undersökningen vittnar om prob-
lem att få betalt i tid. Ett annat problemområde 
gäller skatter och moms.

Den svenska ambassaden i Rom konstaterar i 
handelshinderrapporteringen att varken ambas-
saden, Business Sweden eller den italiensk-sven-
ska handelskammaren har mottagit någon 
anmälan om formella handelshinder under det 
gångna året. Ambassaden konstaterar samtidigt 
att det är tydligt att de svenska företagen stöter 
på flera faktorer som upplevs som besvärliga, och 
som i vissa fall skulle kunna tolkas som indirekta 
handelshinder. Stora regionala skillnader med 
olika standarder och lokala regler i olika delar av 
landet är ett exempel. Att informationen om 
dessa ofta endast finns att hämta på italienska är 
ett annat. Utdragna och icke-transparenta 
beslutsprocesser, inte minst i den offentliga sek-
torn och i rättsväsendet, utgör också ett problem.

4.1.8 Sverige
Flera företag som vi djupintervjuat har tagit upp 
problem i Sverige. Företagen inom tjänstesek-
torn uttalar sig om regelverk, myndighetskrav 
och syn på företagande. Ett företag inom kemi-
industrin hävdar att Sverige ställer högre krav än 
andra länder. I våra djupintervjuer har företag 
tagit upp svårigheten att få rätt information eller 
hjälp med tolkning av regelverken. Flera myndig-
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heter kan hantera olika delar av samma fråga och 
som företagare är det svårt att först hitta rätt 
myndighet och att sedan att få kontakt med den 
person som handlägger den specifika fråga som 
företaget vill ha svar på. Flera företag kollegiet 
intervjuat klagar på att det numera är svårt som 
enskilt företag att få hjälp, råd och möjlighet att 
diskutera med Tullverket och att det tar tid att få 
besked. Några företag har fått problem att 
rekrytera nyckelpersoner från icke-EU-länder på 
grund av långa handläggningstider hos Migrations-
verket. 

Flera företag i byggbranschen påpekar att det 
också finns problem inom Sverige, att bygg-
reglerna skiljer sig åt mellan kommunerna vilket 
försvårar för byggbolagen, oavsett nationalitet, 
att delta i kommunernas offentliga upphand- 
lingar då dessa kräver god kännedom om de 
lokala reglerna.

Bostadsbrist i Sverige, kopplat till utmaningen 
att rekrytera nyckelkompetens, är också något 
som tas upp som ett problem.

Några av företagen kollegiet har djupintervjuat 
anser att Sverige tolkar EU-reglerna mer restrik-
tivt och går längre än vad andra EU-länder gör.

4.2 Hinder per land utanför EU 

42 procent av Sveriges export gick 2016 till länder 
utanför EU (39 procent av varuexporten och 47 
procent av tjänsteexporten). Vidare gör 69 pro-
cent av de handlande företagen i företagsun-
dersökningen affärer med länder utanför EU. 7 
procent av företagen handlar enbart med länder 
utanför EU. Sveriges viktigaste handelspartners 
utanför EU är Norge, USA och Kina. 

4.2.1 Vilka länder är särskilt  
problematiska?
Företagen fick i den statistiska undersökningen 
frågan om det var något land utanför EU som de 
anser att det är särskilt problematiskt att export-
era varor eller tjänster till. 60 procent svarade  
nej på frågan medan 34 procent svarade ja. Av de 
företag som svarade ja angav 30 procent av 
företagen att det är särskilt problematiskt att 
exportera till Norge. Därefter följer i fallande 
ordning Ryssland, Kina, Brasilien, USA och 
Indien (figur 25). Inga andra länder har en svars-
andel som överstiger 3 procent eller är statistiskt 
signifikant skild från noll. Utanför EU är det 

alltså några få stora marknader som företagen 
främst ser som problematiska. Dessa länder 
(Norge, USA, BRIC) hör också till Sveriges mest 
betydande handelspartners utanför EU. Av  
Sveriges export av varor och tjänster till länder 
utanför EU går ca 60 procent till dem.

Mindre företag dominerar bland företag i Sver-
ige och det är därför inte förvånande att Norge 
pekas ut som problematiskt eftersom mindre 
företag tenderar att exportera till länder som  
ligger geografiskt nära. 

4.2.2 Vilka länder utanför EU är  
det extra viktigt att få bättre  
handelsvillkor med?
Norge, USA och Kina är de länder utanför EU som 
det är extra viktigt att få bättre handelsvillkor 
med, enligt företagen (figur 26). Allra viktigast 
anses Norge vara. Vart tredje företag (32 procent) 
anser att det är viktigt att Sverige får bättre han-
delsvillkor med Norge medan 24 procent anger 
USA och 17 procent Kina. Dessa tre länder står i 
särklass. Därefter följer Ryssland (10 procent) i 
en mellankategori. Relativt få företag anger något 
av de övriga länderna som prioriterade. 

Kollegiet konstaterar att företagen inte alls 
namnger sex länder som ingår i exportstrategin 
(vare sig i svaren på de två frågor som ingår i den 
statistiska undersökningen och som redovisas 
här och under 4.2.1, eller i djupintervjuerna). En 
tolkning av det är att landurvalet i exportstrate-
gin behöver bli smalare. Återigen ska man dock 
ha i åtanke att små företag dominerar bland de 
handlande företagen men att de inte står för de 
stora exportvolymerna. Det kan alltså finnas ett 

Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.
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Figur 25: Vilka länder utanför EU anser ni att  
det är särskilt problematiskt att exportera till?
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eller ett par stora företag som har betydande 
intressen på en marknad som inte förekommer 
bland de marknader som företagen prioriterar 
högst enligt figur 26. I en djupintervju anger t.ex. 
ett stort företag Indonesien som intressant för 
dem, något som inte återspeglas i den statistiska 
undersökningen. Det kan också konstateras att 
några av de länder som omfattas av exportstrate-
gin är länder som det är svårt att göra affärer med. 
Det inte ovanligt att inga handelshinder rapport-
eras för sådana länder. Det betyder dock inte att 
de inte finns.

Nedan redovisar vi översiktligt svaren för de 
marknader där företagen ser mest problem. 
Förutom de länder som återfinns i figur 25 redo-
visas även Japan särskilt eftersom det är Sveriges 
4:e största exportmarknad utanför EU. Redovis-
ningen bygger dels på svaren i den statistiska 
undersökningen och dels på djupintervjuer. De 
uppgifter vi fått fram jämförs även med uppgifter 
inhämtade via Sveriges ambassader, Business 
Sweden, samt från annat håll.

4.2.3 Norge
Det helt dominerande problemet i handeln med 
Norge är tullhanteringen. Detta gäller oavsett 
bransch. Reglerna uppfattas som byråkratiska 
och kraven på tulldokumentation skapar mycket 
pappersarbete. Företagen klagar också på långa 
och krångliga processer. 

”Trots att vi har egna tullutvecklare har vi krån-
gel med Norges regelverk för tullhantering och 
tullfria lager” (företag inom tjänstenäringen).

Momsreglerna orsakar också problem. Ett 
företag som har försäljare i Norge vittnar om att 

säljaren, för att kunna momsdeklarera, måste ha 
ett ganska stort kapital för att kunna bedriva 
försäljning. Sammansatta tjänster är också ett 
område där momsreglerna upplevs som krångliga.

30 procent av de företag som upplever att vissa 
länder är särskilt problematiska pekar ut Norge 
som särskilt problematiskt att exportera till. 
Norge är också det land som flest företag, 32 pro-
cent, vill ha bättre handelsvillkor med. Resultatet 
överensstämmer med svaren på motsvarande 
frågor i 2009 års undersökning (även om de inte 
är direkt jämförbara).

 Export Andel av 
total export

Import Andel av 
total import

Varor 121,7 10,3% 91,1 7,8%

Tjänster 84,2 13,7% 37,1 7,1%

Sveriges handel med Norge 2015 (miljarder SEK)

Källa: SCB

De hinder som har kommit fram i undersök-
ningen stämmer väl överens med de hinder som 
finns i rapportering från ambassaden, Business 
Sweden, Europeiska kommissionen m.fl. Hinder 
som finns i sådan rapportering är bl.a. problem 
med tullklassificering, momsregler, att bygg-
maskiner inte omfattas av ATA-carnetsystemet 
och höga tullar på livsmedels- och jordbruks-
produkter.

4.2.4 USA
Företag som ser handeln med USA som problem-
atisk anger tullhantering, byråkrati och att det 
kan vara svårt att veta vilket regelverk som gäller. 
Skattesatser och regler skiljer sig mellan delstat-

Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.

Figur 26: Vilket land utanför EU anser du att det är extra viktigt att få bättre handelsvillkor med?

Länder rangordnade från vänster till höger enligt exportvärde 2015. 
Urval: Länder utanför EU som ingår i exportstrategin plus Norge och Ryssland
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 Export Andel av 
total export

Import Andel av 
total import

Varor 90,6 7,7% 31,9 2,7%

Tjänster 62,9 10,3% 69,9 13,4%

Sveriges handel med USA 2015 (miljarder SEK)

Källa: SCB

 Export Andel av 
total export

Import Andel av 
total import

Varor 45,2 3,8% 69,3 6,0%

Tjänster 14,1 2,3% 10,0 1,9%

Sveriges handel med Kina 2015 (miljarder SEK)

Källa: SCB

 Export Andel av 
total export

Import Andel av 
total import

Varor 15,2 1,3% 13,0 1,1%

Tjänster 6,2 1,0% 2,7 0,5%

Sveriges handel med Japan 2015 (miljarder SEK)

Källa: SCB

erna. Problem att få arbetstillstånd och visum 
kan också vara ett hinder. Andra problem som 
finns är hinder på upphandlingsområdet genom 
Buy American-lagstiftningen. Skillnader i stand-
arder och ömsesidigt erkännande innebär också 
problem. Ett företag anser att ett TTIP utan  
åtaganden om dataflöden ”inte är värt någonting 
alls.”

USA är efter Norge det land som flest företag 
önskar bättre handelsvillkor med.

De hinder i USA som kommit fram i företags-
undersökningen stämmer bara delvis med de  
hinder som finns i rapportering från ambassaden, 
Business Sweden, Europeiska kommissionen  
m.fl. Tullhantering och byråkrati har inte någon 
framträdande plats medan Buy American finns 
med i annan rapportering. Problem med arbets-
tillstånd finns i ambassadens rapportering och i 
underlag till bilaterala möten mellan Sverige och 
USA, men saknas i information från Europeiska 
kommissionen. Hinder i övrigt som framgår av 
annan information är bl.a. beräkningsmetoder 
för antidumpningstullar, geografisk ursprungs-
märkning och olika problem med att exportera 
livsmedelsprodukter.

4.2.5 Kina
Tullhanteringen och olika typer av begränsningar 
i internet ser företagen som hindrande i handel 
med och verksamhet i Kina.  Landet ställer också 
krav på lokala servrar för datalagring. Företagen 
pekar vidare på att Kina ställer specifika krav,  
sätter upp regler och kräver olika typer av till-
stånd. Certifiering kan ta tid. Hantering av viser-
ings- och arbetstillstånd är också ett tydligt  
hinder. Det förekommer också krav på lokal 
produktion och restriktioner för utländska  
direktinvesteringar. Piratkopiering förekommer, 
men omnämns inte lika ofta som i kollegiets 
företagsundersökning 2009. Flera intervjuade 
företag har intrycket att problemen med pirat-
kopiering har planat ut.

De hinder som kommit fram i företagsunder-
sökningen stämmer väl överens med de hinder 
som finns i rapportering från ambassaden, Busi-
ness Sweden, Europeiska kommissionen m.fl. 
Hinder som finns i sådan rapportering är bl.a. 
restriktioner för utländska direktinvesteringar, 
immaterialrättsliga problem, obligatoriska certi-
fieringskrav, godkännandekrav och andra krav 
inom kosmetika och hälsosektorerna, IT-säker-
hetskrav som avviker från internationell stand-
ard, diskriminerande offentlig upphandling och 
långsamma procedurer för godkännande av livs-
medelsexport. 

4.2.6 Japan 
Företagen nämner att lokal närvaro, företags- 
kulturen och kundkrav är viktiga i Japan. Det 
framkommer också att det i Japan finns många 
icke-tariffära handelshinder och att tunga fordon 
är ett intresse i frihandelsförhandlingarna med 
Japan. 

De hinder som har kommit fram i företags-
undersökningen överensstämmer till viss del 
med de hinder som finns i rapportering från 
ambassaden, Business Sweden, Europeiska  
kommissionen m.fl.  Hinder som finns i sådan 
rapportering är till stor del icke-tariffära handels-
hinder. Lokal närvaro, företagskulturen och 
kundkrav kommer dock inte fram på samma sätt  
i annan rapportering. Inte heller nämns tunga 
fordon. Hinder som finns i annan information är 
bl.a. godkännandeprocedurer för medicinteknik 
och läkemedel och olika krav på livsmedels-
området och för trävaror.
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4.2.7 Ryssland
Samtliga sektorer finns representerade bland de 
företag som pekar ut Ryssland som särskilt prob-
lematiskt att handla med. Problemen gäller bl.a. 
korruption, tullhantering, tullar, importlicenser, 
byråkrati och fluktuerande valuta. Svenska före-
tag på plats i Ryssland har också fått problem 
med att importera varor till sina ryska anlägg-
ningar på grund av sanktioner. Flera intervjuade 
företag lyfter fram problem med korruption.  
Ett par företag tar upp krav på att servrar för  
dataöverföring ska ligga i Ryssland.

 Export Andel av 
total export

Import Andel av 
total import

Varor 14,7 1,2% 39,4 3,4%

Tjänster 6,9 1,1% 2,2 0,4%

Sveriges handel med Ryssland 2015 (miljarder SEK)

Källa: SCB

 Export Andel av 
total export

Import Andel av 
total import

Varor 10,9 0,9% 6,0 0,5%

Tjänster 5,9 0,8% 6,4 1,2%

Sveriges handel med Indien 2015 (miljarder SEK)

Källa: SCB

De hinder i Ryssland som har kommit fram i 
företagsundersökningen stämmer delvis överens 
med de hinder som finns i rapportering från 
ambassaden, Business Sweden, Europeiska kom-
missionen m.fl. Tullar och tullhantering finns med, 
men att korruption är ett betydande problem 
framgår inte lika tydligt. Hinder som finns i sådan 
rapportering är bl.a. importsubstitutionsåtgärder 
(t.ex. importstoppet för vissa livsmedel), problem 
med transporter, immaterialrättsliga problem, 
alkohollagstiftningen och certifieringskrav. 

4.2.8 Indien
Problemen som företagen i olika branscher stött 
på i Indien gäller främst tullhantering där det 

krävs mycket dokumentation och formalia.  
Klagomålen gäller även licenser och certifieringar. 
Andra betydande problem som finns är krav på 
lokalt innehåll och lokalt anställda.

Indien har dock i vissa avseenden även gått mot 
en större öppenhet. Vissa tidigare begränsningar 
av utländskt ägande beträffande tjänsteföretag 
har tagits bort. Det gäller dock inte för de företag 
där Indien anser att landet har nationella säker-
hets-intressen av att begränsa det utländska 
ägandet. Ett företag tar upp att det finns nation-
ella säkerhetskrav som kan begränsa innovation.

De hinder som har kommit fram i företags-
undersökningen stämmer delvis med de hinder 
som finns i rapportering från ambassaden, Busi-
ness Sweden, Europeiska kommissionen m.fl. 
Hinder som finns i sådan rapportering är bl.a. 
höga tullar och omständliga tullprocedurer,  
skatteregler, krav på högstapris inom detalj- 
handel (Maximum Retail Price) samt säkerhets- 
test och certifieringskrav för telekomutrustning. 

4.2.9 Brasilien
Brasilien har under de senaste åren infört nya 
regler som försvårat för utländska företag att 
exportera dit. Höga tullar och besvärlig tull-
hantering vållar också bekymmer. Det innebär att 
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 Export Andel av 
total export

Import Andel av 
total import

Varor 7,3 0,6% 5,2 0,4%

Tjänster 3,4* 0,6%* 1,2* 0,3%*

Sveriges handel med Brasilien 2015 (miljarder SEK)

*2014 års siffror
Källa: SCB, UN COMTRADE database

 Export Andel av 
total export

Import Andel av 
total import

Varor 13,2 1,1% 10,5 0,9%

Tjänster 1,3* 0,2%* 1,6* 0,4%*

Sveriges handel med Turkiet 2015 (miljarder SEK)

*2014 års siffror
Källa: SCB, UN COMTRADE database

flera svenska företag som finns på plats och är 
stora arbetsgivare i Brasilien drabbas av detta när 
de väljer att importera komponenter och produk-
ter. 

De hinder som har kommit fram i företagsun-
dersökningen stämmer väl överens med de hin-
der som finns i rapportering från ambassaden, 
Business Sweden, Europeiska kommissionen m.fl. 
Tullar, skatter och besvärliga handelsprocedurer 
finns även med i den rapporteringen. Hinder som 
i övrigt finns i sådan rapportering är bl.a. allergi-
märkning av spritdrycker, långa ledtider och höga 
kostnader för registrering av medicinteknik och 
läkemedel samt diskriminerande offentlig 
upphandling. 

4.2.10 Turkiet
Företagen har betydande problem i Turkiet med 
tullhantering. Tullen är nitisk i sina kontroller av 
dokument, vilket medför att försändelser kan  
bli stående. Företag nämner också att Turkiet 
plötsligt införde ett kemikalietest på skor. Även 
sådant som producerats i EU skulle testas. 
Omfattande dokumentation krävdes om till-
verkarens namn, omsättning, dokument med 
stämpel från handels-kammare. Ett företag  
nämner att lokaliseringskraven ökar. 

De hinder i Turkiet som har kommit fram i 
företagsundersökningen finns även med bland de 
hinder som finns i rapportering från ambassaden, 
Business Sweden, Europeiska kommissionen m.fl.  
Det hinder som gäller kemikalietest på skor är 
välkänt. Hinder som i övrigt finns i sådan rappor-
tering är bl.a. extratullar på kläder och skor som 
är fri omsättning i tullunionen EU-Turkiet, krav 
på maskiner som inte är i enlighet med maskin-
direktivet, skatteproblem och olika former av 
importbegränsningar.

4.2.11 Övriga länder 
I några länder har det under de senaste åren in-
förts helt nya regler, ofta plötsligt utan förvarn-
ing. Förutom i Brasilien och Turkiet finns tydliga 
exempel på detta även i Indonesien och Egypten.

Indonesien har infört nya krav på exporthand-
lingar och annan dokumentation för import av 
trävaror. Numera krävs det intyg från ursprungs-
landet som garanterar hållbarhet för trävarorna. 
Vidare har det införts krav på att följa nationella 
standarder för kläder. Detta innebär att kläderna 
måste testas i landet där endast ett indonesiskt 
testlaboratorium är godkänt. Det kan bli för-
dröjningar på sex-åtta veckor. I Indonesien finns 
även betydandehandelshinder för t.ex. livsmedel. 
Ett av de mest påtagliga hindren är investerings-
restriktioner. Ny halallagstiftning kan också 
komma att vålla stora bekymmer framöver.

Egypten har infört nya regler om registrering av 
fabriker som försvårar export dit, bl.a. gäller det 
leksaker, smink, kläder, cyklar och jordbruks-
produkter.

Hinder som finns i andra länder är bl.a. olika 
problem på motorfordonsområdet i Sydkorea, 
alkohollagstiftningen i Thailand, restriktioner på 
motorfordonsområdet i Algeriet och Malaysia och 
begränsningar i det utländska ägandet i Filippin-
erna. 

Bland de länder som omfattats av regeringens 
exportstrategi finns i företagsundersökningen 
inga hinder rapporterade för Ukraina, Qatar,  
Filippinerna, Colombia, Kazakstan och Angola.14  
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Importhinder5

När vi vänder på perspektivet och frågar företag-
en om de har problem vid import till EU fram-
kommer att 10 procent av företagen har problem 
att ta reda på vilka regler som gäller för import av 
varor och tjänster till EU (figur 27). Det är en 
betydligt lägre siffra än andelen företag som 
uppger att de har problem att ta reda på vilka 
regler som gäller vid export till länder utanför EU 
(31 procent, se figur 21). Förutsägbarheten och 
transparensen på den inre marknaden förefaller 
alltså vara större än den är på marknader utanför 
EU. Det kan dock också vara så att företagen har 
bättre kunskap om EU-marknaden och var de 
vänder sig för att få information om regler, än  
vad de har om marknader utanför EU.

Osäkerheten i underlaget är alltför stor för att 
det ska gå att slå fast om det är en ökning eller 

inte jämfört med 2009 (inte heller för stora 
företag är förändringen mellan 2009 och 2016 
statistiskt signifikant). 

När det gäller tullar ligger andelen företag som 
svarar ja på frågan om de har haft problem med 
höga EU-tullar oförändrat på 12 procent (figur 
28). Det är knappt hälften så många som anger att 
de möter problem med höga tullar utanför EU  
(se avsnitt 3.2.2). Det finns inga statistiskt säkra 
skillnader vare sig mellan företag av olika storlek 
eller mellan 2009 och 2016.  

En viktig aspekt som har framkommit i djup-
intervjuerna är att handelsprocedurerna vid 
import till Sverige inte alltid anses tillfredsställ-
ande. Flera stora företag uttryckte, oberoende av 
varandra, missnöje med tullprocedurer vid 
import till Sverige. 

Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.
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Figur 27: Har ni haft problem med att ta reda på 
vilka regler som gäller för import av varor och 
tjänster till EU?
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Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.
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Figur 28: Har ni haft problem med höga  
EU-tullar? 
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De kritiska synpunkterna gäller svårigheten att 
få kontakt med Tullverket och långsam hand- 
läggning av ärenden. Det gäller framförallt 
gynnsam tullbehandling, bearbetning under 
tullkontroll och aktiv förädling, dvs. tullproce-
durer som är en del av den globala värdekedjan 
där insatsvaror kommer till Sverige för vidare-
förädling och därefter exporteras. Ett stort 
företag som är certifierad ekonomisk operatör, 
s.k. authorised economic operator (AEO) upplever 
också bekymmer. Företaget vill kontrollera med 
Tullverket att det gör rätt, men menar att det är 
svårt att få kontakt och dialog med Tullverket.  
Så har det varit i ungefär två år. Under våra djup-
intervjuer har vi också stött på företag som valt 
att vända sig till tullmyndighet i annat EU-land 
för att få snabbare hantering av sina ärenden. 

Som redan har nämnts i avsnitt 3.2.3 betonar 
flera företag problem med att utnyttja tullfrihet/
tullnedsättning inom ramen för EU:s frihandels-
avtal. En liknande slutsats dras i Kommers- 
kollegiums rapport ”Tullar är fortfarande ett 
problem” (Kommerskollegium, 2016d). För att 
göra det enklare för företagen att utnyttja tull- 
friheten i frihandelsavtal är det därför viktigt att 
förenkla, liberalisera och harmonisera ursprungs-
reglerna i avtalen. Ett svenskt företag inom textil-
sektorn uppger att ett av huvudproblemen de 
möter är snäva ursprungregler som inte tillåter 

full kumulation, något som i sin tur innebär att de 
inte kan dra nytta av olika tullpreferenser inom 
ramen för frihandelsavtal. Det har blivit så att 

”ursprungsregler används som ett protektionis-
tiskt verktyg”. Dels är ursprungsreglerna alltför 
komplicerade, dels ger de inget utrymme ens  
för små misstag, enligt den representant vi 
intervjuade. 

När det gäller import av tjänster svarade 6  
procent av företagen att de har stött på problem 
när de har köpt tjänster från länder utanför EU. 
Frågan ställdes inte i företagsundersökningen 
2009 varför det inte går att göra någon jämförelse 
över tid.

Företagen fick slutligen svara på om de 
upplever några andra hinder vid köp av varor eller 
tjänster utanför EU, utöver problem att ta reda på 
regler, höga tullar eller problem vid köp av tjänst-
er. Knappt 12 procent av företagen uppgav att de 
upplever andra problem. Bland de stora före-
tagen var andelen högre (21 procent). Tullhan-
tering, EU:s kemikalielagstiftning och skatte-
regler är några exempel på problem i den här 
kategorin som tas upp i fritextsvaren. Flera 
företag nämner också problem som inte har att 
göra med regelverk, t.ex. kulturella skillnader, 
transportkostnader, leveranstider, betalnings-
villkor och krångel i samband med felaktiga  
leveranser.
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Jämförelse mellan hinder  
inom och utanför EU 6

Nedan följer en översiktlig jämförelse mellan  
hinder som svenska företag möter på EU:s inre 
marknad och hinder som företagen möter utan-
för EU.

För flera hinder där frågorna är identiska och 
därmed jämförbara mellan den inre marknaden 
och länder utanför EU upplever företagen att de 
möter fler hinder utanför EU (figur 29). Det gäller 
särskilt för frågorna om företagen har problem 
med att ta reda på vilka regler som gäller, om de 
har varit tvungna att anpassa varor/tjänster på 
grund av nationella regler och om de har haft 
problem med korruption. För dessa tre frågor är 
skillnaden mellan svaren inom och utanför EU 
statistiskt säkerställd.  

För de frågor som specifikt rör tjänstehandel är 
frågorna inte identiska varför det inte går att göra 

en jämförelse mellan EU-länder och länder utan-
för EU rakt av. I figur 30 jämförs ändå två lik-
artade frågor där utvecklingen över tiden inom 
respektive utanför EU är av intresse. Frågan som 
ställdes för den inre marknaden är om möjlig-
heterna att sälja tjänster är desamma som för 
inhemska företag. Som framgår av figuren har 
andelen som svarar nej på den frågan minskat 
kraftigt mellan 2009 och 2016. Förändringen är 
statistiskt säkerställd.

För länder utanför EU ställdes istället frågan 
om företagen har haft problem med att sälja  
tjänster på grund av landets regelverk. Här har 
andelen som svarar ja på frågan (och som således 
upplever det som ett problem) ökat från 4,5 pro-
cent till 11 procent mellan 2009 och 2016. Även 
den förändringen är statistiskt säkerställd.  

Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.

Figur 29: Hinder inom och utanför EU
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figur 30

Av svaren på dessa båda frågor kan man dra 
slutsatsen att svenska företag upplever att prob-
lemen med att sälja tjänster utanför EU har ökat 
på senare år medan villkoren för tjänstehandel på 
EU:s inre marknad har förbättrats.

Frågorna som rör offentlig upphandling är 
samma för länder inom och utanför EU i 2016 års 
undersökning. Först ställs frågan om företaget 
har deltagit i offentlig upphandling inom respek-
tive utanför EU. De företag som svarar ja på den 
frågan får därefter svara på om de upplever att 
företaget har diskriminerats i relation till inhem-
ska företag. 

Som framgår av figur 31 är andelarna som har 
deltagit i offentlig upphandling inom och utanför 
EU ungefär lika stora. Inte heller på frågan om 
företagen upplever diskriminering när de deltar i 

offentlig upphandling går det att urskilja någon 
statistiskt signifikant skillnad mellan svaren 
inom EU respektive utanför EU. Med tanke på 
EU:s striktare regelverk för offentlig upphandling 
går det att argumentera för att det borde vara 
mindre vanligt med diskriminering inom än  
utanför EU. Så förefaller dock inte vara fallet. 

På motsvarande sätt har frågan delats upp i två 
steg för e-handel. Först ställdes frågan om före-
tagen bedriver e-handel inom respektive utanför 
EU, därefter om de i så fall upplever problem i 
e-handeln. Av figur 32 framgår att andelen före-
tag som säljer varor eller tjänster med hjälp av 
e-handel är ungefär lika stor inom EU som på 
marknader utanför EU. Färre företag svarar att 
de upplever problem med e-handel inom EU  
men skillnaden är inte statistiskt säker.

Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.
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Figur 30: Inom och utanför EU: hinder för tjänster?
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Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.
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Figur 32: Inom och utanför EU: e-handel (2016)

Bedriver e-handel? Problem med e-handel?

30

25

20

15

10

5

0

Inom EU Utanför EU

Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.
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Figur 31: Inom och utanför EU:  
offentlig upphandling (2016)
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Företag utan utrikeshandel 7

I en separat undersökning har frågor ställts till 
företag som idag inte bedriver någon utrikes- 
handel. Syftet är att kartlägga vad som hindrar 
dessa företag från att importera eller exportera 
varor och tjänster och vad de skulle behöva för  
att börja bedriva utrikeshandel. Av totalt 280 till-
frågade företag har 177 företag medverkat i 
undersökningen.

På frågan om vad som hindrar företag som idag 
inte gör affärer med utlandet från att göra det 
hade företagen möjlighet att ange flera uppräk-
nade alternativ samt utöver det svarsalternativet 

”annat”. Därefter fick de som angett ”annat” 
själva formulera vad som hindrar dem. Av dia-
grammet framgår att få företag valt att ange något 
av de förberedda svarsalternativen. Nästan 75 
procent av företagen valde alternativet annat. 

De flesta av företagen som har valt svarsalter-
nativet ”annat” hänvisar till olika typer av 
affärsmässiga skäl till att de beslutat att inte ha 
någon handel med utlandet. Bland förklaringarna 
återkommer följande:
 • affärsstrategin, affärsplanerna och ägarna har 

fastställt att företagets marknad är Sverige.
 • företagen vill vara där kunder och leverantörer 

finns och de finns i Sverige.
 • företagen är underleverantörer till stora 

företag eller gör inköp hos grossister. Före-
tagen kan därmed indirekt ha en utrikeshandel 
även om de själva inte bedriver den.

 • företagets produkter lämpar sig inte för utrike-
shandel. 

 • ingen lönsamhet för företaget i att exportera 
eller importera.

Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.
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Figur 33: Vad hindrar er idag från att göra affärer med utlandet?
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Svaren är de förväntade i ett representativt urval 
av företag som i utgångsläget inte bedriver 
utrikeshandel.

Vad skulle då företagen behöva för att börja 
handla med utlandet? Också för denna fråga fick 
företagen möjlighet att ange flera olika svars-
alternativ och utöver det välja svarsalternativet 

”annat”, där de själva hade chansen att formulera 
sina önskemål.

10-15 procent av företagen anger svarsalterna-
tiven export- och importrådgivning, information, 
nätverk, praktiskt stöd, exportkrediter och 
utbildning. De flesta av de tillfrågade företagen, 
drygt 50 procent, väljer dock även här att svara 
något annat än de upplästa svarsalternativen.  
Av de företag som valt alternativet ”annat” anger 
en majoritet att de inte handlar med andra länder. 
Bland kommentarerna märks t.ex. ”Vi har inget 
behov av att exportera” och ”det är ointressant”.

Flera företag menar att de måste ändra sin 
affärsidé eller ge sig in i en helt ny bransch om de 
ska börja handla med andra länder. Några har inte 
tillstånd från koncernen eller ägarna att ägna sig 
åt export. 

De företag som angav svarsalternativet ”annat” 
för att börja handla med andra länder nämnde 
bland annat följande:
 • bättre priser på reservdelar från utlandet
 • tid att finna utländska leverantör och jämföra 

priser

 • mer personella resurser och kompetens.
 • lönsamhetskalkylen.
 • om restaurangen får större behov av vin och 

sprit kan företaget tänka sig att importera.
 • om priserna blir tillräckligt höga på transport-

tjänster.
 • om företaget vinner en offentlig upphandling 

kan det tänka sig att importera.
 • om företagets partner i Storbritannien bygger 

upp kundkontakter och egna nätverk med 
kunder och intressenter.

Sammanfattningsvis är det centrala för före-
tagen deras affärsstrategi och var deras kunder, 
uppdragsgivare och i vissa fall leverantörer finns. 
Det är lönsamhet, kompetens, produktivitet i 
kärnverksamheten och möjlighet att ta ut högre 
priser eller göra inköp till lägre priser som är det 
avgörande. Empirisk forskning visar vidare att 
det sker en förändring när villkoren för handel 
förbättras, t.ex. via ett handelsavtal. Det centrala 
är alltså fortfarande att handelsavtal leder till 
konkret förbättrade kommersiella villkor (i form 
av lägre kostnader, högre förväntade intäkter 
eller lägre risk och osäkerhet) så att kalkylen  
för när det är värt att börja satsa på export eller 
import förbättras för en större andel företag än 
vad som är fallet i utgångsläget. 

Källa:  Kommerskollegium
Indikerar det 95-procentiga konfidensintervallet för svarsandelen.
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Figur 34: Vad skulle ditt företag behöva för att börja handla med utlandet?
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Sammanfattning och slutsatser8

Den här rapporten har redovisat resultaten av 
kollegiets kartläggning av de viktigaste hindren 
som svenska företag möter internationellt. 
Redovisningen, inklusive den mer omfattande 
sammanställningen i tabellbilagan, har brutits 
ned på företagsstorlek och typ av hinder inom 
och utom EU, samt bransch/sektor. En kortfattad 
genomgång av företagens geografiska prioriterin-
gar har också gjorts. I detta avslutande avsnitt 
sammanfattar kollegiet resultaten och drar slut-
satser.

8.1 Hinder i handeln med 
länder inom EU
Inom EU är produktanpassning på grund av 
nationella regelverk och brist på samma möjlig-
heter som inhemska företag vid tjänstehandel de 
två vanligaste problemen enligt svenska företag. 

Anpassning till nationella regelverk
Att varor och tjänster måste anpassas på grund  
av nationella regelverk är en extra kostnad för 
företagen. Undersökningen visar att 16 procent av 
företagen anger att ytterligare anpassning av 
varor och tjänster behövs vid handel inom EU. För 
de stora företagen, som står för merparten av 
svensk export till EU, är andelen 42 procent.  
Vidare anger 28 procent av de stora och medel-
stora industriföretagen att de behöver genomgå 
ytterligare provning eller certifiering i andra EU-
länder. Sammantaget visar undersökningen att, av 
de företag som står för huvuddelen av svensk 
export till andra EU-länder, behöver en betyd-

ande andel anpassa, prova och certifiera sina 
varor och tjänster ytterligare innan de säljs inom 
EU. Kollegiet bedömer att fortsatt arbete med att 
minska de regulativa skillnaderna inom EU bör 
prioriteras. Ytterligare harmonisering på varu-
området kan vara nödvändig, särskilt på områden 
där ömsesidigt erkännande inte fungerar effektivt. 

Om företag väljer att anpassa sin vara eller 
tjänst till felaktiga krav utan att överklaga, 
anmäla problemet till SOLVIT eller till Europei-
ska kommissionen kommer problemet troligtvis 
att kvarstå. I syfte att komma till rätta med dessa 
problem anser kollegiet att åtgärder bör vidtas 
för att öka företagens kunskap om sina rättig-
heter och uppmuntra dem att anmäla problema-
tiska krav. Det är viktigt att aktörer som arbetar 
med inremarknadsfrågor värnar om företagens 
kännedom om SOLVIT och uppmuntrar till 
användandet av verktyget för att på så sätt öka 
företagens möjligheter till fri rörlighet på den 
inre marknaden. Detta kan åstadkommas genom 
informationsinsatser och genom att budskapet 
om SOLVIT finns med som en naturlig del i  
arbetet med handel och den inre marknaden. 

Tjänstehandel
Vad det gäller tjänstehandel visar undersöknin-
gen att 18 procent av företagen upplever att de 
inte har samma möjligheter som inhemska 
företag när de säljer tjänster i andra EU-länder. 
Enligt företagen är den vanligaste förklaringen 
till detta olika nationella regler inom EU, exem-
pelvis att det krävs certifieringar och tillstånd för 
att sälja tjänster i andra EU-länder. Det är därför 
viktigt att arbetet med att underlätta för tjänste-
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handeln inom EU fortsätter. Det är särskilt 
angeläget att tjänstedirektivets regler för tillfällig 
tjänstehandel får genomslag i EU-länderna. 
Enligt tjänstedirektivet får ett EU-land inte ställa 
upp krav för tillfällig tjänsteverksamhet, t.ex. i 
form av krav på viss certifiering, om det inte finns 
särskilda skäl för det.

Problem att ta reda på regler
Enligt den statistiska undersökningen har 12 pro-
cent av företagen haft problem med att ta reda på 
vilka regler som gäller när de vill sälja varor eller 
tjänster inom EU. Under senare år har EU vid-
tagit åtgärder för att underlätta för företagen att 
få den information de behöver. Det finns numera 
flera olika kontaktpunkter i samtliga länder dit 
företagen kan vända sig för att få information om 
nationella regler för varor, tjänster respektive 
byggprodukter. Kollegiet känner inte till hur  
vanligt det är att svenska företag vänder sig till 
kontaktpunkter i andra länder men det är troligt 
att fler företag skulle ha nytta av dessa nätverk 
om de kände till deras existens. Kommissionen 
arbetar just nu med ett förslag som syftar till att 
skapa en gemensam digital ingång för företags-
information. Kollegiet bedömer att en mer sam-
lad information om den hjälp som finns att tillgå, 
såväl på kommissionens webbplats som i de 
enskilda länderna, skulle förenkla för företag 
som handlar inom EU och underlätta marknads-
föringen av dessa tjänster. 

Momshantering
Ett annat handelshinder som framkommer i 
undersökningen är att närmare 16 procent av 

företagen anser att momshantering inom EU är 
ett problem. Flera företag anger att momshanter-
ingen vid handel är administrativt betungande. 
Andelen företag som har problem med moms-
hantering har inte minskat sedan 2009. Detta 
indikerar att förenklad momshantering inom  
EU är ett prioriterat område för företagen.

Personrörlighet
Företagen identifierar få problem vad gäller  
hinder för personrörlighet inom EU. Endast 3 
procent av företagen har haft problem med att 
flytta personal inom EU. För merparten av 
företagen (62 procent) har det inte varit aktuellt. 
Det är dock viktigt att ha i åtanke att frågorna är 
ställda till företag. Erfarenheten från SOLVIT-
arbetet visar att personer/arbetstagare oftare än 
företag drabbas av problem vid personrörlighet. 
Problem som drabbar enskilda handlar ofta om 
socialförsäkring, rätten att uppehålla sig i landet 
och erkännande av yrkeskvalifikationer från 
andra länder. Ett förslag till revidering av social-
försäkringsreglerna har annonserats av kommis-
sionen som en del av Paketet för arbetskraftens 
rörlighet, men inget förslag har hittills lagts fram. 
Ett moderniserat yrkeskvalifikationsdirektiv 
trädde i kraft den 18 januari 2016, och införde 
bland annat möjlighet att ansöka om ett elekt-
roniskt yrkeskort.

Den digitala inre marknaden 
Den digitala inre marknaden är central för EU:s 
framtida utveckling. Den statistiska undersök-
ningen visar att 15 procent av de handlande 
företagen bedriver gränsöverskridande e-handel 
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inom EU. Av dessa 15 procent har 10 procent stött 
på problem vid e-handel till andra EU-länder. 
Mot bakgrund av den snabbt växande e-handeln 
är en ambitiös implementering av kommission-
ens förslag inom ramen för den digitala inre 
marknadsstrategin angelägen. Vidare bör nya 
regler ta hänsyn till marknadsutvecklingen. 

Få företag upplever hinder för dataflöden inom 
EU. För en fortsatt väl fungerande inre marknad 
är det viktigt att ta hänsyn till nya typer av trans-
aktioner som förekommer via molntjänster,  
digitala marknadsplatser och andra plattformar. 
Detta gör att uppdelningen inre marknad och 
tredjeland inte längre är lika relevant. Dataöver-
föringar till/från tredje land är av stor vikt för att 
den digitala inre marknaden ska fungera. EU:s 
dataskyddsförordning bör därför genomföras på 
ett sådant sätt att hindren för dataöverföringar 
mellan EU och tredje land minimeras. 

Geografiska prioriteringar
När det gäller geografiska prioriteringar anger 
nästan 90 procent av företagen att de inte har 
problem med något särskilt land inom EU, en 
statistiskt säkerställd ökning jämfört med 2009. 
Kollegiet tolkar det som att arbetet inom EU för 
att minska hinder för svenska företag fortsatt 
bedrivs bäst via den ordinarie lagstiftnings- 
processen och regelförenklingsarbetet. 
Därutöver är Storbritannien viktigt mot bak-
grund av den osäkerhet kring framtida handels-
villkor som har skapats i och med Brexit-omröst-
ningen. 

Jämförelse mellan hinder  
inom och utanför EU
Där frågorna är jämförbara är hindren generellt 
sett inte lika betydande inom som utanför EU, 
vilket är det förväntade resultatet. I synnerhet 
förefaller företagen känna sig tryggare med att de 
vet vilka regler som gäller på de marknader de 
exporterar till inom EU. De drabbas även mindre 
utsträckning av korruption inom EU. Problemen 
med piratkopiering och offentlig upphandling  
ligger dock på ungefär samma nivå inom som 
utanför EU. 

Förbättringar över tid
Sedan 2009 har det skett en förbättring vad det 
gäller både produktanpassning och tjänstehandel 
inom EU. Andelen företag som anger att de har 
behövt anpassa sina varor och tjänster till 

nationella regelverk inom EU har minskat. Det 
har också skett en minskning av andelen företag 
som uppger att de inte har samma möjligheter 
när de säljer tjänster i andra EU-länder. På tjän-
steområdet bedömer kollegiet att genomföran-
det av tjänstedirektivet 2009 och den därtill kop-
plade regelinventeringen kan ha bidragit till en 
förbättring för företagen på EU:s inre marknad. 
Sammanfattningsvis indikerar undersökningen 
att det har skett en förbättring av villkoren för 
svenska företag på EU:s inre marknad sedan 
2009. Svaren på de frågor som rör länder utanför 
EU tyder tvärtom på en försämrad utveckling. 

Sammantaget visar undersökningen att brist 
på samma möjligheter vid tjänstehandel, anpass-
ning av varor och tjänster till nationella regelverk 
och momshantering är de tre största problemen 
för svenska företag som handlar på EU:s inre 
marknad. Undersökningen tyder på att det skett 
en förbättring vad det gäller produktanpassning 
och tjänstehandel sedan 2009 medan andelen 
som anser att momshantering är problematisk är 
oförändrad. 

8.2 Hinder i handeln med 
länder utanför EU
Tullar och tullprocedurer  
på exportmarknader

Tullprocedurer och tullar tillhör fortsatt två av de 
tre största problemen som företagen identifierar 
för export till länder utanför EU. I genomsnitt har 
36 procent av företagen problem med tullproce-
durer medan 27 procent har problem med höga 
tullar. För stora företag, som står för närmare 70 
procent av Sveriges export till länder utanför EU, 
uppger hälften av företagen att de har problem 
med höga tullar och krånglig tullhantering. Även 
för små- och medelstora företag är tullar och tull-
procedurer ett betydande problem vid export.

Mer än hälften av företagen känner inte till att 
EU:s frihandelsavtal ger möjlighet till tullätt-
nader i EU eller på många exportmarknader. 
Bland de företag som känner till dessa avtal, visar 
undersökningen att små- och medelstora företag 
i betydligt mindre utsträckning än stora företag 
utnyttjar möjligheten till tullfrihet inom ramen 
för frihandelsavtal. Överlag var andelen företag 
som utnyttjar den möjligheten överraskande låg. 
I djupintervjuerna framkom vidare att flera 
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företag har problem med avtalens ursprungs-
regler. ”Kostnaderna med att påvisa ursprung 
överstiger vida fördelarna i form av lägre tull” 
inom ett frihandelsavtal, var en talande bedöm-
ning som vi stötte på. 

Kollegiets slutsats är att tullsänkningar i WTO 
är prioriterade på tullområdet. Om inte tullfrihet 
kan nås multilateralt, är tullfrihet inom ramen för 
sektorsavtal som ITA (informationsteknikav-
talet) eller EGA (Miljövaruavtalet) en viktig väg 
framåt eftersom det undanröjer företagens  
problem med ursprungsregler i frihandelsavtal. 
Det senare är särskilt viktigt för små- och medel-
stora företag. Även stora svenska företag som är 
beroende av internationella produktionsnätverk 
skulle dock dra nytta av sektorsavtal som omfat-
tar en kritisk massa av WTO-länder. 

Tullar och tullprocedurer  
vid import till Sverige
När det gäller import till EU/Sverige ligger ande-
len företag som svarar ja på frågan om de har haft 
problem med höga EU-tullar på 12 procent. Det är 
knappt hälften så många som anger att de möter 
problem med höga tullar utanför EU. Av djup-
intervjuerna framkom vidare att svenska företag 
upplever problem med krångliga tullprocedurer 
vid import. Slutsatsen kollegiet drar är att det 
omfattande arbetet med att utforma och inför-
liva EU:s nya tullkodex (UCC) i svensk lagstift-
ning nu behöver följas av en period då prioritet 
ges åt förenkling och god service åt företagen 
inom ramen för det nya regelverket. Handelspro-
cedurer är ett område där Sverige har haft en hög 
ambitionsnivå historiskt sett, en ambition som 

behöver bibehållas och höjas ytterligare i takt 
med att handeln blir mer komplex och beroende 
av internationella produktionsnätverk. Svenska 
företags konkurrenskraft påverkas både av kost-
nader vid import och vid export. Ur det perspek-
tivet är de indikationer kollegiet möter i djupin-
tervjuerna oroande. Kollegiet bedömer därför att 
detta är ett område som det finns anledning att 
prioritera inom ramen för exportstrategin, inte 
minst därför att handelsprocedurer vid import 
till Sverige är en kostnad för företagen som vi 
delvis kan påverka på egen hand. 

Sammantaget innebär det att två frågor bör  
prioriteras utifrån ett företagsperspektiv i den 
del av handelspolitiken som rör handel med 
länder utanför EU: (1) förenklade handelsproce-
durer i såväl Sverige som andra länder och (2) 
tullsänkningar i WTO (multilateralt eller inom 
ramen för sektorsavtal). 

Krångliga regelverk
Det näst största problemkomplexet som före-
tagen tar upp när det gäller länder utanför EU rör 
svårigheter att ta reda på vilka regler som gäller 
på en marknad. Nästan en tredjedel av företagen 
anger detta som ett problem. Bristande förutsäg-
barhet och osäkerhet om vad som gäller är något 
som verkar hämmande på företagens interna-
tionalisering. Företag vill generellt sett riskmini-
mera och göra rätt för sig. Om regelverket är 
krångligt eller oklart ökar risken för att gräns-
överskridande kommersiella transaktioner inte 
blir av. I andra fall väljer företagen en mer kost-
sam lösning för att vara på den säkra sidan. Det 
finns två sätt att angripa problemen med otydliga 
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regelverk på Sveriges exportmarknader. Dels 
finns det anledning att fortsätta att verka för god 
samhällsstyrning, med betoning på öppenhet, 
förenkling och transparens i regelverk, inom 
såväl handelspolitiken som utvecklingssamar-
betet. Dels går det att, inom ramen för exports-
trategin, ytterligare utveckla det stöd till före-
tagen som ges av Business Sweden och på 
ambassaderna. 

När det gäller transparens i regelverk går det 
att dela upp den utmaning som företagen möter i 
tre delar, en del som handlar om förutsättning-
arna att hitta information om gällande regler, en 
annan del som handlar om svårigheter att förstå 
och tolka gällande regler, samt en tredje aspekt 
som handlar om förutsägbarheten i myndigheter-
nas tillämpning av lagar och regler. Företagens 
kostnader för att informera sig om gällande 
regelverk får idag anses vara relativt låg. På 
många viktiga marknader finns informationen 
tillgänglig digitalt. När företagen svarar att de har 
problem med att ta reda på vilka regler som gäller 
menar de därför sannolikt inte i första hand att 
det inte går att hitta information om lagar och 
regler. Problemet är snarare att företagen är 
osäkra på tolkningen av regler eller att myndig-
heters tillämpning av reglerna är oförutsägbar. 
Mot den bakgrunden blir det särskilt viktigt att 
utforma lagar och regler så att de blir enklare och 
har mindre tolkningsutrymme. Därutöver bör 
svenska myndigheter eftersträva så stor förutsäg-
barhet som möjligt i regeltillämpningen och  
erbjuda företagen bättre service, t.ex. genom 
tolkning av gällande regler.

Tekniska regler 
25 procent av företagen svarar vidare att de har 
varit tvungna anpassa sina varor eller tjänster på 
grund av nationella regelverk. Resultatet bekräf-
tar bedömningen att olika tekniska regler är ett 
betydande problem för svenska företag på världs-
marknaden. Det ger stöd för synen att det finns 
ett reellt behov av internationellt samarbete i 
regulativa frågor inom såväl WTO som fri- 
handelsavtal för att överbrygga skillnader i 
nationella regelverk. Ambitionen att minska 
företagens kostnader för denna typ av problem 
inom ramen för förhandlingarna om ett Trans-
atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
framstår mot den bakgrunden som välgrundad.

God samhällsstyrning  
Vikten av transparens i regelverk är nära kopplad 
till frågan om god samhällsstyrning mer generellt. 
Frågor om transparens och likabehandling i offentlig 
upphandling samt arbete mot korruption åter-
finns inom ramen för detta frågekomplex. 5 pro-
cent av de handlande företagen har deltagit i 
offentlig upphandling utanför EU. Av dessa  
svarar 13 procent ja på frågan om de upplever att 
företaget har blivit diskriminerat i förhållande till 
de inhemska företagen. 8 procent av företagen 
har haft problem med korruption utanför EU, en 
andel som är signifikant högre än motsvarande 
andel inom EU.  

Striktare internationella handelsregelverk mot 
korruption skulle inte bara vara en viktig åtgärd 
för att förbättra kvalitén i samhällsstyrningen i 
många länder, utan innebär sannolikt även en 
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konkurrensfördel för svenska företag. Det är  
därför positivt att Europeiska kommissionen 
numera vill att anti-korruptionsåtaganden alltid 
ska ingå i EU:s handelsavtal, precis som de gör i 
USA:s. Det vore olyckligt om möjligheten att 
sätta en hög global standard för anti-korruptions- 
åtaganden i handelsavtal går förlorad i TTIP-
förhandlingarna.

Problem med tjänstehandel
11 procent av företagen har problem med att sälja 
tjänster utanför EU på grund av landets regelverk, 
en statistiskt signifikant ökning jämfört med 
motsvarande fråga i 2009 års undersökning. 
Andelen företag som upplever problem i den 
statistiska undersökningen är dock fortfarande 
relativt låg. Kollegiet anser därför att det finns 
behov av uppföljning här, i synnerhet eftersom 
resultaten när det gäller villkoren för tjänste-
export inom EU pekar i motsatt riktning. Resul-
taten pekar under alla förhållanden på ett behov 
av att få till stånd förbättrade villkor för tjänste-
export i länder utanför EU. Ur det här perspek-
tivet är förhandlingarna om ett plurilateralt  
Trade in Services Agreement (TiSA) centrala (även 
om multilaterala förhandlingar är att föredra).

Investeringshinder
Hinder för att göra investeringar i länder utanför 
EU verkar inte vara ett stort problem för svenska 
företag. Endast 4 procent av företagen svarar att 
de har haft problem med detta. Resultatet över-
ensstämmer med de slutsatser kollegiet drog i 
arbetet med att kartlägga protektionismen under 
2000-talet (Kommerskollegium, 2016e). Sam-
tidigt ska man ha i åtanke att det finns kvar be-
tydande etableringshinder i många länder. Ett 
problem som däremot påverkar svenska företags 
investeringar utomlands mer är lokaliseringskrav.  
13 procent av företagen upplever problem med 
lokaliseringskrav, en siffra som sannolikt är i 
underkant eftersom frågan som ställdes endast 
avsåg tre typer av lokaliseringskrav: krav på lokal 
tillverkning, krav på lokala insatsvaror och krav på 
lokalanställd personal. Djupintervjuerna bekräftar 
bilden av att lokaliseringskrav är ett betydande 
problem som både påverkar beslut om att invest-
era eller inte i länder utanför EU och företagens 
löpande kostnader för utländska direktinvesteringar. 

Kollegiet drar slutsatsen att vissa investerings-
hinder, däribland lokaliseringskrav, är viktiga att 
motarbeta genom handelspolitiken, medan det 

för andra, t.ex. etableringshinder, främst handlar 
om att binda existerande öppenhet.

Personrörlighet  
Enligt den statistiska undersökningen upplevs 
inte heller hinder för personrörlighet som ett 
betydande problem. Endast 5 procent svarar att 
de har haft problem att flytta personal till eller 
från länder utanför EU på grund av lagar och 
regler. I djupintervjuerna uttrycker dock flera 
företag missnöje med de procedurer som rör per-
sonrörlighet till Sverige, vilket ger en annan bild. 
Liksom vad gäller handelsprocedurer för varor är 
detta något vi kan påverka själva. Därför finns det 
skäl att, inom ramen för exportstrategin, åtgärda 
de problem med långa ledtider och krånglig han-
tering på Migrationsverket som företagen nämner. 

Dataöverföring och e-handel
Företagen betonar inte heller problem med data-
överföring eller e-handel i särskilt stor utsträckn-
ing i den statistiska undersökningen. 6 procent 
svarar att de har stött på hinder för överföring av 
digital information och data. 16 procent av de 
företag som säljer varor eller tjänster till länder 
utanför EU med hjälp av e-handel har stött på 
problem. Av dessa är alla småföretag. 

Ett stort företag inom elektroniksektorn ser 
dock eliminering av hinder för dataöverföring 
som en av sina allra viktigaste handelspolitiska 
prioriteringar. Även andra intervjuer ger stöd för 
att företagen stöter på problem. Hinder för data-
överföring ökar snabbt och kollegiets bedömning 
är att svenska företag kommer att erfara växande 
problem på området. Därför bör frågan ges fort-
satt hög prioritet.

Geografiska prioriteringar
När det gäller geografiska prioriteringar framstår 
en handfull länder utanför EU som särskilt viktiga. 
Det gäller främst Norge, USA, Kina och Ryssland. 
Därutöver är även Indien, Brasilien, Japan och 
Turkiet betydelsefulla, antingen därför att företa-
gen efterfrågar bättre villkor på dessa marknader 
eller för att de ser dem som särskilt problema-
tiska. I övrigt är det få marknader som omnämns 
av företagen. En observation är att regeringens 
exportstrategi innehåller ett större antal länder, 
än de som företagen nämner som särskilt prob-
lematiska att exportera till och som det är extra 
viktigt att få bättre handelsvillkor med, enligt 
Kommerskollegiums företagsundersökning.
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Noter

1 Regeringens skrivelse 2015/16:48. Regeringens export-
strategi.

2 Även om Norge är en del av den inre marknaden omfattas 
landet inte av den fria rörligheten för varor på samma sätt 
som länder inom EU. Handel med Norge kräver t.ex. 
import- och exportdeklaration och godset måste klareras 
innan det kan övergå i fri omsättning. När det gäller 
jordbruksvaror står Norge helt utanför den inre marknaden.

3 Inga frågor ställdes i den statistiska undersökningen om 
hinder för kapital/investeringar på den inre marknaden 
då de bedömdes som marginella.

4 Förordning (EU) nr 1169/2011, artikel 15

5 Under arbetet med rapporten upptäcktes att ett antal 
företag ändrade sina svar på frågan (”Har ni samma 
möjlighet som inhemska företag att sälja tjänster i andra 
EU-länder?”) från nej till ett annat alternativ, efter att de 
hade fått en följdfråga (”Kan du ge något exempel på när 
ni inte har haft samma möjligheter som inhemska 
företag?”). Motsvarande följdfråga ställdes inte 2009, 
varför kollegiet bad SCB att räkna fram ett resultat för 
2016 utifrån förutsättningen att inga företag ändrade sig 
efter att ha fått följdfrågan. Resultatet av detta ”robust-
hetstest” visar att det fortfarande är en statistiskt 
signifikant minskning av den totala andelen företag som 
svarar nej på frågan 2016 jämfört med 2009. Detsamma 
gäller för kategorierna ”små företag” och ”medelstora 
företag”. För gruppen ”stora företag” blir det däremot inte 
en statistiskt signifikant minskning mellan 2009 och 2016 
under den förutsättningen.

6 Istället för ”Upplever ni att ert företag blivit diskriminerat i 
förhållande till de inhemska företagen?” löd frågan 2009: 
”Upplever ni då att ni har samma möjligheter att delta 
som företagen i det land där den offentliga upphandling-
en äger rum?” Att ett företag inte har diskriminerats i en 
upphandling är en något högre ribba än att ha samma 
möjlighet att delta i en upphandling, varför vi inte jämför 
svaren på de båda frågorna.

7 Anmälningsärende 2015/63/BG, tillgängligt: http://
ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/sv/
search/?trisaction=search.detail&year=2015&num=63.

8 https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/
its15_charts_e.htm

9 Frågan som ställdes 2009 var något annorlunda: ”När ni 
exporterar till länder utanför EU, har ni haft problem med 
handel med tjänster?” Bedömningen är dock att frågan 
som ställdes 2016 är mer specifik och avgränsad genom 
betoningen av att de problem som avses ska ha med 
landets regelverk att göra. Denna skillnad borde göra 
svaren i 2016 års undersökning mer restriktiva (dvs. 
generera färre ja-svar). Skillnaden i hur frågan har ställts 
stärker alltså snarast slutsatsen att en större andel 
svenska företag upplever problem i sin handel med 
tjänster 2016 jämfört med 2009.

10 I 2016 års undersökning frågar vi med andra ord inte om 
produktanpassning är ett problem för företagen, utan 
bara om de har varit tvungna att produktanpassa varor/
tjänster. Bedömningen är att denna förändring genererar 
fler ja-svar 2016 jämfört med 2009 (även företag som 
produktanpassar utan att se det som ett problem svarar  
ja 2016). Å andra sidan betonar frågan 2016 att produk-
tanpassning ska vara kopplat till landets regelverk, vilket 
bedöms generera färre ja-svar jämfört med 2009. 
Sammantaget kan förändringarna i hur frågan är 
formulerad således dra i olika riktning. Jämförelsen med 
såväl svaret på motsvarande fråga 2009 som svaren på 
andra frågor som redovisas i figur 9 (där de flesta frågor 
är formulerade enligt formeln ”är det ett problem?”) är 
därför förknippad med större osäkerhet än jämförelser 
mellan svar på frågor som formuleras likadant.

11 http://www.oecd.org/gov/ethics/public-procurement.htm

12 Enligt Buy American-lagstiftningen ska myndigheter som 
huvudregel köpa varor som till störste delen är tillverkade 
i USA. Buy American-bestämmelser finns inom olika 
sektorer på flera nivåer inom den amerikanska förvalt-
ningen.

13 Frågan 2009 var ställd något annorlunda: ”När ni 
exporterar till länder utanför EU, har ni haft problem med 
korruption?”

14 Exportstrategin omfattar följande länder: Algeriet, Angola, 
Brasilien, Colombia, Egypten, Filippinerna, Förenade 
Arabemiraten, Indien, Indonesien, Israel, Japan, Kazak-
stan, Kina, Malaysia, Mexiko, Nigeria, Qatar, Saudiara-
bien, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea, Thailand, 
Tyskland, Turkiet, Ukraina och USA.
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FörordBilaga 1: Tabeller

Fråga 3. Har ni haft problem att ta reda på vilka regler som gäller för att sälja en vara eller tjänst i 
andra EU-länder?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 11,6 (2,7) 78,7 (3,5) 9,7 (2,5)

Tillverkningsindustrin 11,5 (4,5) 81,3 (5,5) 7,1 (3,6)

Tjänstesektorn 11,6 (3,4) 77,7 (4,4) 10,7 (3,2)

Företagsstorlek

Små 11,8 (3,0) 78,3 (3,9) 9,9 (2,8)

Medelstora 9,2 (6,4) 81,9 (8,6) 8,9 (6,2)

Stora 17,1 (13,4) 78,1 (14,8) 4,8 (6,8)

Storlek och sektor

Industri   Små 13,5 (5,6) 80,1 (6,6) 6,4 (4,0)

Stora och medelstora 4,3 (2,4) 85,8 (9,1) 9,8 (8,8)

Tjänster   Små 11,2 (3,6) 77,7 (4,7) 11,2 (3,6)

Stora och medelstora 15,1 (10,0) 77,9 (11,5) 6,9 (6,5)

Bransch

Livsmedel 15,8 (12,4) 75,0 (14,9) 9,2 (10,3)

Skog 12,4 (9,0) 84,9 (10,0) 2,6 (5,0)

Kemi 9,5 (7,8) 88,5 (8,5) 2,1 (3,9)

Verkstad 12,7 (7,6) 80,1 (9,1) 7,2 (5,8)

Övrig industri 8,7 (7,6) 81,3 (10,5) 10,0 (8,0)

Bygg 10,0 (8,2) 70,6 (12,2) 19,4 (10,4)

Handel 8,3 (4,6) 83,2 (6,4) 8,5 (4,8)

Företagstjänster 12,7 (6,7) 78,5 (8,4) 8,9 (5,8)

Övriga tjänster 18,4 (9,1) 67,0 (11,0) 14,6 (8,3)

Svaren på vissa frågor redovisas inte i tabellbilagan, antingen därför att frågorna är av klassificeringskaraktär eller  
därför att de var svåra att redovisa på ett läsbart sätt i bilagan. Den intresserade läsaren kan vända sig till  
Kommerskollegium för en fullständig och bearbetningsbar sammanställning av alla frågor och svar som ställdes  
i den statistiska undersökningen. 

I tabellerna presenteras punktestimat för de olika svarsalternativen (ja, nej eller vet ej/vill ej svara) samt ett  
95-procentigt konfidensintervall för varje punktestimat i kolumnen direkt till höger om punktestimatet (märkt (+/-)). 
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Fråga 4. Har ni varit tvungna att produktanpassa era varor och tjänster på grund av olika nationella 
regelverk hos andra EU-länder?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 15,9 (3,1) 76,9 (3,5) 7,2 (2,1)

Tillverkningsindustrin 17,5 (4,9) 74,3 (5,6) 8,2 (3,7)

Tjänstesektorn 15,2 (3,8) 77,9 (4,4) 6,9 (2,6)

Företagsstorlek

Små 14,4 (3,3) 79,0 (3,8) 6,6 (2,3)

Medelstora 21,8 (9,1) 67,8 (10,0) 10,5 (6,8)

Stora 41,9 (16,2) 44,2 (15,6) 13,9 (12,1)

Storlek och sektor

Industri   Små 14,4 (5,3) 79,5 (6,2) 6,2 (3,8)

Stora och medelstora 29,4 (12,0) 55,0 (12,7) 15,6 (10,5)

Tjänster   Små 14,4 (4,1) 78,8 (4,7) 6,8 (2,7)

Stora och medelstora 21,7 (11,1) 70,7 (12,2) 7,5 (7,0)

Bransch

Livsmedel 33,7 (16,1) 58,1 (16,6) 8,2 (9,9)

Skog 23,0 (11,2) 74,4 (11,9) 2,6 (5,0)

Kemi 25,6 (11,0) 71,6 (11,3) 2,7 (4,1)

Verkstad 15,2 (7,8) 77,3 (8,6) 7,5 (5,5)

Övrig industri 13,4 (9,1) 73,1 (11,8) 13,4 (9,1)

Bygg 8,4 (7,4) 73,3 (11,8) 18,3 (10,3)

Handel 18,7 (6,6) 77,5 (7,1) 3,7 (3,2)

Företagstjänster 12,2 (6,5) 81,4 (7,8) 6,4 (5,0)

Övriga tjänster 14,8 (8,2) 75,6 (9,9) 9,7 (6,9)

Fråga 5. Har ni varit tvungna att genomgå ytterligare provningar eller certifieringar hos andra  
EU-länder?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 10,6 (2,6) 82,1 (3,2) 7,3 (2,1)

Tillverkningsindustrin 14,8 (4,7) 77,2 (5,6) 7,9 (3,6)

Tjänstesektorn 8,8 (3,0) 84,1 (3,9) 7,1 (2,6)

Företagsstorlek

Små 8,9 (2,7) 84,1 (3,5) 7,0 (2,3)

Medelstora 21,3 (8,6) 71,1 (9,5) 7,6 (5,6)

Stora 17,7 (11,3) 64,4 (15,5) 17,9 (12,7)

Storlek och sektor

Industri   Små 11,4 (5,1) 82,5 (6,1) 6,2 (3,8)

Stora och medelstora 28,0 (11,3) 57,5 (12,8) 14,6 (9,5)

Tjänster   Små 8,0 (3,2) 84,7 (4,1) 7,3 (2,9)

Stora och medelstora 15,3 (9,7) 79,5 (10,9) 5,2 (5,4)

Bransch

Livsmedel 19,0 (11,5) 71,8 (14,3) 9,2 (10,0)

Skog 15,4 (10,1) 80,9 (11,0) 3,7 (5,3)

Kemi 25,2 (10,5) 72,1 (10,9) 2,7 (4,1)

Verkstad 15,5 (8,2) 77,7 (9,2) 6,8 (5,2)

Övrig industri 8,5 (6,1) 78,1 (10,3) 13,4 (9,1)

Bygg 4,4 (5,4) 79,3 (10,8) 16,3 (9,8)

Handel 12,8 (5,7) 82,7 (6,5) 4,5 (3,6)

Företagstjänster 8,9 (5,4) 85,5 (6,9) 5,5 (4,7)

Övriga tjänster 1,5 (2,9) 87,4 (7,7) 11,1 (7,3)
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Fråga 6. Har ni samma möjligheter som inhemska företag att sälja tjänster i andra EU-länder?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 49,3 (4,3) 17,6 (3,3) 33,1 (4,0)

Tillverkningsindustrin 51,4 (6,9) 18,1 (5,5) 30,6 (6,4)

Tjänstesektorn 48,5 (5,4) 17,3 (4,0) 34,2 (5,1)

Företagsstorlek

Små 48,1 (4,7) 17,9 (3,7) 34,0 (4,5)

Medelstora 56,1 (11,1) 15,4 (7,5) 28,5 (9,7)

Stora 61,3 (16,1) 16,3 (13,8) 22,5 (12,1)

Storlek och sektor

Industri   Små 50,0 (8,1) 20,7 (6,6) 29,3 (7,4)

Stora och medelstora 56,5 (12,9) 8,1 (7,0) 35,4 (12,7)

Tjänster   Små 47,4 (5,8) 16,9 (4,4) 35,7 (5,5)

Stora och medelstora 57,3 (13,8) 21,1 (10,4) 21,6 (11,0)

Bransch

Livsmedel 32,0 (14,3) 28,3 (15,9) 39,7 (16,6)

Skog 54,8 (14,3) 15,3 (10,6) 29,9 (13,2)

Kemi 67,3 (11,9) 7,2 (6,3) 25,5 (11,1)

Verkstad 48,5 (11,4) 18,2 (8,8) 33,3 (10,7)

Övrig industri 54,6 (13,4) 20,5 (11,0) 24,8 (11,5)

Bygg 42,0 (13,1) 10,5 (7,4) 47,5 (13,3)

Handel 51,3 (8,5) 14,9 (6,1) 33,8 (8,1)

Företagstjänster 48,4 (10,1) 22,8 (8,4) 28,8 (9,1)

Övriga tjänster 45,1 (11,6) 17,6 (9,0) 37,3 (11,3)

Fråga 7. Har ni haft problem att flytta personal inom EU på grund av regler och lagar?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Inte 

aktuellt (+/-)
Vet ej/vill 
ej svara (+/-)

Totalt 3,3 (1,5) 33,6 (4,0) 61,9 (4,1) 1,2 (0,9)

Tillverkningsindustrin 2,1 (2,1) 37,4 (6,7) 59,5 (6,8) 1,0 (1,5)

Tjänstesektorn 3,8 (2,0) 32,0 (4,9) 62,9 (5,1) 1,2 (1,1)

Företagsstorlek

Små 3,2 (1,6) 31,1 (4,4) 64,3 (4,5) 1,3 (1,0)

Medelstora 3,3 (4,2) 49,8 (10,5) 46,5 (10,6) 0,3 (0,5)

Stora 7,4 (9,2) 41,3 (16,0) 51,3 (16,9) 0,0 (0,0)

Storlek och sektor

Industri   Små 1,6 (2,2) 34,6 (7,8) 62,7 (7,9) 1,1 (1,8)

Stora och medelstora 4,1 (6,0) 47,9 (12,4) 47,4 (12,8) 0,6 (1,0)

Tjänster   Små 3,8 (2,1) 29,9 (5,3) 64,9 (5,5) 1,4 (1,3)

Stora och medelstora 3,9 (5,0) 48,9 (13,1) 47,2 (13,1) 0,0 (0,0)

Bransch

Livsmedel 0,0 (0,0) 44,5 (15,8) 55,5 (15,8) 0,0 (0,0)

Skog 1,1 (1,9) 36,2 (13,4) 62,7 (13,4) 0,0 (0,0)

Kemi 1,4 (1,6) 41,2 (12,4) 54,2 (12,4) 3,3 (4,5)

Verkstad 2,7 (3,6) 38,0 (11,0) 58,0 (11,3) 1,4 (2,7)

Övrig industri 2,1 (4,0) 33,4 (12,3) 64,5 (12,6) 0,0 (0,0)

Bygg 10,4 (8,2) 40,3 (13,1) 45,3 (13,2) 4,0 (5,4)

Handel 3,2 (3,0) 29,9 (7,8) 66,1 (8,1) 0,8 (1,5)

Företagstjänster 1,1 (2,1) 34,0 (9,2) 64,9 (9,3) 0,0 (0,0)

Övriga tjänster 6,6 (5,7) 30,3 (10,7) 60,1 (11,4) 3,0 (4,0)
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Fråga 8. Är momshanteringen ett problem vid affärer inom EU?

Fråga 9. Har ni i er handel inom EU stött på hinder och begränsningar för överföring av digital  
information och data?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 3,1 (1,5) 93,2 (2,1) 3,7 (1,6)

Tillverkningsindustrin 2,0 (1,8) 95,2 (2,6) 2,8 (2,1)

Tjänstesektorn 3,5 (2,0) 92,5 (2,8) 4,1 (2,0)

Företagsstorlek

Små 2,4 (1,5) 94,3 (2,2) 3,3 (1,7)

Medelstora 8,1 (6,2) 86,8 (7,5) 5,0 (4,7)

Stora 1,7 (1,9) 84,7 (11,8) 13,6 (11,6)

Storlek och sektor

Industri   Små 0,9 (1,4) 97,8 (2,2) 1,3 (1,8)

Stora och medelstora 6,3 (6,8) 85,1 (9,6) 8,6 (7,4)

Tjänster   Små 2,9 (2,0) 93,1 (2,9) 4,0 (2,2)

Stora och medelstora 7,7 (7,6) 87,6 (8,9) 4,7 (5,3)

Bransch

Livsmedel 7,1 (8,2) 91,3 (8,3) 1,6 (1,3)

Skog 0,0 (0,0) 98,9 (1,9) 1,1 (1,9)

Kemi 1,4 (1,6) 97,4 (2,7) 1,2 (2,2)

Verkstad 1,2 (2,4) 97,0 (3,4) 1,7 (2,6)

Övrig industri 3,5 (4,8) 90,0 (7,7) 6,6 (6,3)

Bygg 1,1 (2,1) 95,4 (4,8) 3,5 (4,4)

Handel 3,2 (3,0) 95,2 (3,7) 1,6 (2,2)

Företagstjänster 4,1 (3,9) 92,6 (5,3) 3,4 (3,7)

Övriga tjänster 4,3 (4,7) 84,7 (8,4) 11,0 (7,3)

Ja (+/-) Nej (+/-) Vet ej (+/-)

Totalt 15,6 (3,1) 81,1 (3,4) 3,2 (1,6)

Tillverkningsindustrin 13,5 (4,7) 84,2 (5,0) 2,2 (1,9)

Tjänstesektorn 16,5 (4,0) 79,9 (4,3) 3,6 (2,1)

Företagsstorlek

Små 14,8 (3,4) 81,8 (3,7) 3,4 (1,8)

Medelstora 20,8 (9,3) 76,3 (9,7) 2,9 (3,3)

Stora 19,0 (14,0) 80,6 (14,0) 0,4 (0,6)

Storlek och sektor

Industri   Små 11,3 (5,1) 86,3 (5,5) 2,4 (2,3)

Stora och medelstora 22,0 (11,8) 76,4 (11,9) 1,6 (1,5)

Tjänster   Små 16,1 (4,2) 80,2 (4,6) 3,7 (2,2)

Stora och medelstora 19,5 (11,2) 77,4 (11,8) 3,2 (4,7)

Bransch

Livsmedel 13,1 (12,1) 81,0 (13,7) 6,0 (7,8)

Skog 7,7 (7,3) 87,6 (9,0) 4,8 (5,6)

Kemi 12,2 (8,6) 85,7 (9,2) 2,1 (3,9)

Verkstad 13,9 (7,7) 84,7 (8,1) 1,4 (2,7)

Övrig industri 15,6 (9,5) 82,3 (10,1) 2,1 (4,0)

Bygg 11,5 (8,5) 87,3 (8,7) 1,1 (2,1)

Handel 14,9 (6,1) 80,3 (6,8) 4,8 (3,7)

Företagstjänster 16,2 (7,5) 80,7 (8,0) 3,1 (3,5)

Övriga tjänster 22,5 (9,8) 74,5 (10,2) 3,0 (4,0)
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Fråga 10. Säljer ert företag varor eller tjänster via e-handel till länder inom EU?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 14,9 (3,1) 17,6 (3,4) 3,5 (1,5)

Tillverkningsindustrin 10,5 (4,1) 18,1 (4,5) 2,1 (1,9)

Tjänstesektorn 16,7 (4,1) 17,3 (4,4) 4,0 (2,0)

Företagsstorlek

Små 16,0 (3,5) 17,9 (3,8) 3,4 (1,7)

Medelstora 4,4 (4,3) 15,4 (6,0) 3,9 (4,4)

Stora 26,8 (16,6) 16,3 (16,7) 2,1 (3,1)

Storlek och sektor

Industri   Små 12,3 (5,1) 20,7 (5,3) 1,5 (1,8)

Stora och medelstora 3,8 (3,0) 8,1 (6,8) 4,4 (6,1)

Tjänster   Små 17,4 (4,5) 16,9 (4,8) 4,1 (2,2)

Stora och medelstora 11,0 (7,8) 21,1 (8,8) 3,1 (4,6)

Bransch

Livsmedel 9,2 (8,6) 28,3 (8,6) 0,5 (0,8)

Skog 11,6 (9,6) 15,3 (9,6) 0,0 (0,0)

Kemi 15,6 (9,6) 7,2 (10,3) 3,3 (4,5)

Verkstad 7,5 (6,0) 18,2 (6,4) 1,2 (2,4)

Övrig industri 14,6 (9,8) 20,5 (10,8) 4,7 (5,7)

Bygg 0,0 (0,0) 10,5 (5,8) 5,1 (5,8)

Handel 20,8 (6,9) 14,9 (7,2) 2,4 (2,6)

Företagstjänster 16,1 (7,5) 22,8 (7,7) 1,1 (2,2)

Övriga tjänster 15,4 (8,4) 17,6 (10,4) 11,7 (7,6)

Fråga 10a. Har ni stött på problem i er e-handel med länder inom EU?

Ja (+/-) Nej (+/-) Vet ej (+/-)

Totalt 10,2 (7,1) 84,5 (8,5) 5,2 (5,4)

Tillverkningsindustrin 9,4 (10,9) 88,7 (11,4) 1,8 (3,5)

Tjänstesektorn 10,5 (8,5) 83,4 (10,3) 6,1 (6,7)

Företagsstorlek

Små 11,1 (7,7) 83,3 (9,2) 5,7 (5,8)

Medelstora 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Stora 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Storlek och sektor

Industri   Små 10,2 (11,8) 87,8 (12,4) 2,0 (3,8)

Stora och medelstora 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Tjänster   Små 11,3 (9,2) 82,1 (11,1) 6,6 (7,2)

Stora och medelstora 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Bransch

Livsmedel 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Skog 45,4 (44,6) 54,6 (44,6) 0,0 (0,0)

Kemi 0,0 (0,0) 86,8 (23,4) 13,2 (23,4)

Verkstad 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Övrig industri 14,3 (25,8) 85,7 (25,8) 0,0 (0,0)

Bygg 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Handel 19,1 (14,9) 73,2 (16,8) 7,6 (10,1)

Företagstjänster 0,0 (0,0) 93,0 (13,1) 7,0 (13,1)

Övriga tjänster 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)
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Fråga 11. Har ni deltagit i offentlig upphandling i något annat EU-land? 

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 6,9 (2,1) 89,1 (2,6) 4,0 (1,7)

Tillverkningsindustrin 6,8 (3,3) 89,3 (4,2) 3,9 (2,8)

Tjänstesektorn 6,9 (2,7) 89,0 (3,3) 4,0 (2,1)

Företagsstorlek

Små 6,0 (2,2) 90,0 (2,8) 4,0 (1,9)

Medelstora 12,0 (7,6) 85,5 (8,2) 2,4 (3,2)

Stora 14,4 (10,9) 74,6 (14,3) 11,0 (11,0)

Storlek och sektor

Industri   Små 6,3 (3,8) 90,3 (4,7) 3,3 (3,0)

Stora och medelstora 8,6 (7,0) 85,5 (9,2) 5,9 (6,5)

Tjänster   Små 5,9 (2,7) 89,9 (3,5) 4,3 (2,3)

Stora och medelstora 15,3 (10,3) 82,5 (10,6) 2,2 (3,0)

Bransch

Livsmedel 3,8 (4,1) 95,7 (4,2) 0,5 (0,8)

Skog 4,0 (5,2) 96,0 (5,2) 0,0 (0,0)

Kemi 10,3 (7,6) 84,4 (8,6) 5,3 (4,8)

Verkstad 4,1 (4,5) 91,4 (6,3) 4,6 (4,6)

Övrig industri 12,8 (9,0) 83,0 (10,2) 4,2 (5,6)

Bygg 4,4 (5,4) 90,5 (7,7) 5,1 (5,8)

Handel 6,5 (4,1) 90,4 (5,0) 3,2 (3,0)

Företagstjänster 8,2 (5,5) 89,5 (6,2) 2,2 (3,0)

Övriga tjänster 7,1 (6,0) 84,7 (8,4) 8,2 (6,3)

Fråga 11a. Upplever ni då att ert företag blivit diskriminerat i förhållande till de inhemska företagen?

Ja (+/-) Nej (+/-) Vet ej (+/-)

Totalt 16,6 (11,8) 77,9 (12,8) 5,5 (6,0)

Tillverkningsindustrin 18,8 (20,0) 63,1 (24,6) 18,0 (19,4)

Tjänstesektorn 15,7 (14,4) 83,8 (14,4) 0,5 (0,9)

Företagsstorlek

Små 19,0 (14,9) 74,1 (16,2) 6,9 (8,0)

Medelstora 2,0 (3,7) 98,0 (3,7) 0,0 (0,0)

Stora 41,8 (46,2) 51,0 (42,2) 7,2 (13,3)

Storlek och sektor

Industri   Små 22,9 (26,2) 52,7 (30,9) 24,4 (25,7)

Stora och medelstora 7,3 (11,3) 92,7 (11,3) 0,0 (0,0)

Tjänster   Små 17,5 (18,0) 82,5 (18,0) 0,0 (0,0)

Stora och medelstora 10,2 (19,0) 87,9 (19,4) 1,9 (3,6)

Bransch

Livsmedel 57,2 (57,9) 42,8 (57,9) 0,0 (0,0)

Skog 66,1 (49,8) 33,9 (49,8) 0,0 (0,0)

Kemi 20,0 (33,4) 60,0 (39,4) 20,0 (33,4)

Verkstad 34,7 (54,2) 65,3 (54,2) 0,0 (0,0)

Övrig industri 0,0 (0,0) 67,5 (35,9) 32,5 (35,9)

Bygg 0,0 (0,0) 91,1 (18,2) 8,9 (18,2)

Handel 12,3 (22,3) 87,7 (22,3) 0,0 (0,0)

Företagstjänster 7,5 (14,2) 92,5 (14,2) 0,0 (0,0)

Övriga tjänster 41,6 (42,8) 58,4 (42,8) 0,0 (0,0)
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Fråga 12. Har ni inom EU haft problem med korruption? 

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 1,8 (1,2) 96,2 (1,6) 2,0 (1,2)

Tillverkningsindustrin 0,6 (0,6) 96,1 (2,8) 3,4 (2,7)

Tjänstesektorn 2,3 (1,6) 96,3 (2,0) 1,4 (1,2)

Företagsstorlek

Små 1,5 (1,2) 96,6 (1,8) 1,9 (1,3)

Medelstora 3,9 (4,4) 94,3 (5,3) 1,8 (3,1)

Stora 1,2 (1,6) 92,5 (8,4) 6,3 (8,3)

Storlek och sektor

Industri   Små 0,5 (0,6) 96,4 (3,1) 3,1 (3,0)

Stora och medelstora 0,9 (1,0) 94,7 (6,1) 4,4 (6,1)

Tjänster   Små 1,9 (1,6) 96,7 (2,1) 1,4 (1,4)

Stora och medelstora 5,4 (6,4) 93,5 (6,7) 1,2 (2,3)

Bransch

Livsmedel 2,2 (3,0) 97,3 (3,1) 0,5 (0,8)

Skog 0,0 (0,0) 99,3 (1,2) 0,7 (1,2)

Kemi 4,8 (5,5) 93,3 (6,1) 1,9 (2,5)

Verkstad 0,0 (0,0) 95,9 (4,5) 4,1 (4,5)

Övrig industri 0,0 (0,0) 95,8 (5,6) 4,2 (5,6)

Bygg 1,1 (2,1) 98,9 (2,1) 0,0 (0,0)

Handel 3,7 (3,2) 94,4 (3,9) 1,9 (2,2)

Företagstjänster 0,9 (1,8) 99,1 (1,8) 0,0 (0,0)

Övriga tjänster 1,5 (2,9) 95,6 (4,9) 3,0 (4,0)

Fråga 13. Har ni inom EU haft problem med piratkopiering?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 8,6 (2,4) 89,6 (2,6) 1,8 (1,0)

Tillverkningsindustrin 8,8 (3,9) 88,8 (4,3) 2,3 (2,1)

Tjänstesektorn 8,6 (3,0) 89,9 (3,2) 1,6 (1,2)

Företagsstorlek

Små 8,2 (2,6) 90,1 (2,8) 1,8 (1,2)

Medelstora 10,6 (7,1) 88,5 (7,2) 0,8 (1,2)

Stora 15,6 (11,7) 75,9 (15,2) 8,5 (10,8)

Storlek och sektor

Industri   Små 7,8 (4,2) 89,8 (4,8) 2,4 (2,5)

Stora och medelstora 12,9 (10,0) 85,1 (10,3) 1,9 (2,5)

Tjänster   Små 8,3 (3,2) 90,2 (3,5) 1,5 (1,3)

Stora och medelstora 10,3 (8,0) 87,5 (8,5) 2,2 (3,0)

Bransch

Livsmedel 6,0 (7,8) 93,5 (7,8) 0,5 (0,8)

Skog 2,6 (5,0) 97,4 (5,0) 0,0 (0,0)

Kemi 12,2 (8,6) 84,5 (9,4) 3,3 (4,5)

Verkstad 8,0 (6,0) 90,1 (6,6) 1,9 (2,9)

Övrig industri 12,3 (8,9) 83,5 (10,1) 4,2 (5,6)

Bygg 6,0 (6,5) 90,9 (7,7) 3,1 (4,4)

Handel 15,5 (6,1) 84,5 (6,1) 0,0 (0,0)

Företagstjänster 4,3 (4,1) 94,6 (4,6) 1,1 (2,2)

Övriga tjänster 0,0 (0,0) 94,8 (5,1) 5,2 (5,1)
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Fråga 14. Finns det något annat som hindrar köp och försäljning av varor och tjänster inom EU? 

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 13,8 (3,0) 84,0 (3,2) 2,3 (1,3)

Tillverkningsindustrin 12,3 (4,3) 84,3 (4,9) 3,4 (2,6)

Tjänstesektorn 14,4 (3,8) 83,8 (4,0) 1,8 (1,4)

Företagsstorlek

Små 13,5 (3,3) 84,3 (3,5) 2,1 (1,3)

Medelstora 13,7 (7,5) 82,9 (8,4) 3,4 (4,2)

Stora 23,4 (14,8) 75,8 (14,9) 0,8 (1,4)

Storlek och sektor

Industri   Små 11,4 (5,0) 85,3 (5,6) 3,3 (2,9)

Stora och medelstora 15,7 (8,4) 80,4 (10,0) 3,9 (6,0)

Tjänster   Små 14,3 (4,1) 84,0 (4,3) 1,7 (1,5)

Stora och medelstora 15,0 (10,0) 82,8 (10,7) 2,3 (4,3)

Bransch

Livsmedel 19,5 (12,8) 72,8 (15,1) 7,6 (9,9)

Skog 18,7 (11,0) 80,6 (11,0) 0,7 (1,2)

Kemi 16,3 (9,7) 80,4 (10,4) 3,3 (4,5)

Verkstad 11,2 (7,0) 84,8 (8,0) 4,1 (4,5)

Övrig industri 9,0 (7,6) 88,9 (8,5) 2,1 (4,0)

Bygg 9,5 (7,7) 90,5 (7,7) 0,0 (0,0)

Handel 14,1 (6,0) 84,3 (6,2) 1,6 (2,2)

Företagstjänster 16,4 (7,6) 83,6 (7,6) 0,0 (0,0)

Övriga tjänster 14,0 (8,1) 80,3 (9,3) 5,8 (5,5)

Fråga 15. Är det något land inom EU där ni ofta stöter på problem?

Ja (+/-) Nej (+/-) Vet ej (+/-)

Totalt 9,4 (2,5) 89,3 (2,7) 1,2 (0,9)

Tillverkningsindustrin 10,0 (4,3) 87,1 (4,8) 2,9 (2,6)

Tjänstesektorn 9,2 (3,1) 90,3 (3,2) 0,5 (0,7)

Företagsstorlek

Små 9,5 (2,8) 89,3 (2,9) 1,2 (1,0)

Medelstora 7,9 (6,0) 90,6 (6,7) 1,5 (2,9)

Stora 15,6 (12,5) 84,4 (12,5) 0,0 (0,0)

Storlek och sektor

Industri   Små 10,4 (5,0) 86,0 (5,8) 3,6 (3,3)

Stora och medelstora 8,7 (7,1) 91,3 (7,1) 0,0 (0,0)

Tjänster   Små 9,2 (3,4) 90,5 (3,4) 0,3 (0,6)

Stora och medelstora 9,5 (7,9) 88,3 (8,9) 2,2 (4,3)

Bransch

Livsmedel 8,7 (9,9) 91,3 (9,9) 0,0 (0,0)

Skog 6,1 (5,8) 93,9 (5,8) 0,0 (0,0)

Kemi 12,2 (8,6) 85,7 (9,2) 2,1 (3,9)

Verkstad 11,1 (7,2) 84,6 (8,3) 4,2 (4,7)

Övrig industri 8,7 (7,4) 89,3 (8,2) 2,1 (4,0)

Bygg 4,0 (5,4) 96,0 (5,4) 0,0 (0,0)

Handel 9,0 (4,9) 90,4 (5,0) 0,6 (1,1)

Företagstjänster 10,7 (6,2) 89,3 (6,2) 0,0 (0,0)

Övriga tjänster 9,7 (6,9) 88,9 (7,3) 1,5 (2,9)
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Fråga 16. Upplever ni att handelshindren inom EU har ökat under de senaste tre åren?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 6,2 (2,0) 82,2 (3,2) 11,6 (2,7)

Tillverkningsindustrin 4,4 (2,6) 81,1 (5,6) 14,5 (5,1)

Tjänstesektorn 6,9 (2,7) 82,7 (4,0) 10,4 (3,2)

Företagsstorlek

Små 6,4 (2,3) 81,5 (3,6) 12,0 (3,0)

Medelstora 3,6 (4,1) 87,2 (7,1) 9,2 (5,9)

Stora 11,7 (10,9) 82,2 (13,7) 6,1 (9,2)

Storlek och sektor

Industri   Små 5,0 (3,3) 79,1 (6,7) 15,9 (6,2)

Stora och medelstora 2,2 (1,8) 88,7 (7,7) 9,2 (7,5)

Tjänster   Små 7,0 (2,9) 82,4 (4,3) 10,6 (3,5)

Stora och medelstora 6,9 (6,5) 84,8 (9,5) 8,4 (7,1)

Bransch

Livsmedel 5,4 (7,7) 84,8 (12,4) 9,8 (10,3)

Skog 9,6 (8,6) 86,1 (9,2) 4,2 (3,5)

Kemi 6,9 (6,6) 82,2 (10,0) 11,0 (8,3)

Verkstad 2,8 (3,8) 79,0 (9,3) 18,2 (8,8)

Övrig industri 4,7 (5,7) 82,1 (10,4) 13,2 (9,2)

Bygg 6,0 (6,5) 76,6 (11,2) 17,4 (9,9)

Handel 4,6 (3,5) 88,5 (5,4) 6,9 (4,4)

Företagstjänster 6,8 (5,2) 82,1 (7,9) 11,1 (6,5)

Övriga tjänster 13,0 (7,9) 72,9 (10,4) 14,1 (8,1)

Fråga 18. Har ni haft problem med att ta reda på vilka regler som gäller i landet ni exporterar till?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 30,8 (5,3) 68,4 (5,3) 0,8 (1,0)

Tillverkningsindustrin 34,0 (7,8) 65,0 (7,8) 1,0 (1,4)

Tjänstesektorn 28,8 (7,0) 70,6 (7,1) 0,7 (1,3)

Företagsstorlek

Små 31,2 (6,0) 68,0 (6,0) 0,8 (1,1)

Medelstora 26,7 (11,3) 72,5 (11,3) 0,8 (1,1)

Stora 39,7 (19,2) 60,3 (19,2) 0,0 (0,0)

Storlek och sektor

Industri   Små 31,5 (9,1) 67,6 (9,1) 0,9 (1,7)

Stora och medelstora 43,2 (14,3) 55,4 (14,2) 1,3 (1,8)

Tjänster   Små 31,0 (7,8) 68,3 (7,9) 0,8 (1,5)

Stora och medelstora 13,9 (12,5) 86,1 (12,5) 0,0 (0,0)

Bransch

Livsmedel 45,8 (23,7) 50,6 (23,7) 3,6 (6,5)

Skog 32,6 (17,0) 67,4 (17,0) 0,0 (0,0)

Kemi 21,7 (12,3) 76,6 (12,5) 1,7 (3,2)

Verkstad 36,4 (11,9) 63,6 (11,9) 0,0 (0,0)

Övrig industri 31,8 (14,6) 65,4 (14,8) 2,8 (5,3)

Bygg 42,5 (24,7) 57,5 (24,7) 0,0 (0,0)

Handel 31,0 (11,8) 69,0 (11,8) 0,0 (0,0)

Företagstjänster 26,1 (11,3) 72,1 (11,6) 1,8 (3,4)

Övriga tjänster 24,9 (15,1) 75,1 (15,1) 0,0 (0,0)



63

Fråga 19. Har ni haft problem med höga tullar?

Fråga 20. Har ni haft problem med krånglig och/eller långsam tullhantering?

Ja (+/-) Nej (+/-) Vet ej (+/-)

Totalt 26,7 (5,0) 69,2 (5,3) 4,1 (2,3)

Tillverkningsindustrin 26,3 (7,2) 69,9 (7,5) 3,8 (3,4)

Tjänstesektorn 27,0 (6,8) 68,7 (7,2) 4,3 (3,1)

Företagsstorlek

Små 27,3 (5,7) 68,3 (6,0) 4,4 (2,7)

Medelstora 18,9 (10,2) 78,7 (10,8) 2,4 (4,6)

Stora 50,0 (20,2) 46,7 (20,1) 3,3 (3,3)

Storlek och sektor

Industri   Små 24,1 (8,3) 71,4 (8,8) 4,5 (4,4)

Stora och medelstora 34,6 (13,7) 64,4 (13,7) 1,0 (1,0)

Tjänster   Små 29,1 (7,6) 66,6 (7,9) 4,4 (3,4)

Stora och medelstora 12,7 (12,0) 83,2 (13,6) 4,1 (7,8)

Bransch

Livsmedel 56,6 (23,6) 42,2 (23,6) 1,2 (1,8)

Skog 18,6 (13,7) 81,4 (13,7) 0,0 (0,0)

Kemi 24,6 (12,4) 73,5 (12,3) 1,9 (2,2)

Verkstad 33,0 (11,8) 61,8 (12,2) 5,2 (5,7)

Övrig industri 9,8 (8,8) 87,4 (10,0) 2,8 (5,3)

Bygg 27,4 (22,5) 72,6 (22,5) 0,0 (0,0)

Handel 41,5 (12,5) 58,5 (12,5) 0,0 (0,0)

Företagstjänster 12,5 (8,5) 80,3 (10,2) 7,1 (6,7)

Övriga tjänster 22,6 (14,9) 67,2 (16,9) 10,2 (10,9)

Ja (+/-) Nej (+/-) Vet ej (+/-)

Totalt 35,8 (5,4) 61,9 (5,5) 2,4 (1,8)

Tillverkningsindustrin 41,2 (8,1) 55,7 (8,1) 3,1 (3,1)

Tjänstesektorn 32,4 (7,2) 65,7 (7,3) 1,9 (2,1)

Företagsstorlek

Små 36,1 (6,1) 61,6 (6,2) 2,3 (2,0)

Medelstora 31,4 (12,3) 65,7 (12,4) 2,9 (4,7)

Stora 48,0 (21,0) 49,3 (21,0) 2,7 (3,1)

Storlek och sektor

Industri   Små 40,7 (9,5) 56,8 (9,5) 2,4 (3,3)

Stora och medelstora 42,8 (14,7) 51,6 (14,7) 5,6 (7,8)

Tjänster   Små 33,5 (7,9) 64,3 (8,0) 2,2 (2,4)

Stora och medelstora 25,0 (16,0) 75,0 (16,0) 0,0 (0,0)

Bransch

Livsmedel 57,8 (23,6) 42,2 (23,6) 0,0 (0,0)

Skog 35,7 (17,2) 64,3 (17,2) 0,0 (0,0)

Kemi 41,6 (14,8) 54,7 (14,8) 3,7 (3,9)

Verkstad 47,8 (12,7) 47,2 (12,7) 5,0 (5,5)

Övrig industri 25,4 (13,5) 74,6 (13,5) 0,0 (0,0)

Bygg 34,3 (23,8) 65,7 (23,8) 0,0 (0,0)

Handel 49,2 (12,6) 50,8 (12,6) 0,0 (0,0)

Företagstjänster 19,3 (10,2) 77,1 (10,8) 3,6 (4,8)

Övriga tjänster 19,1 (14,0) 77,4 (14,9) 3,5 (6,7)
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Fråga 21. Har ni haft problem med importlicenser eller andra tillstånd?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 8,7 (3,2) 89,3 (3,4) 2,0 (1,5)

Tillverkningsindustrin 12,6 (5,5) 83,3 (6,1) 4,1 (3,2)

Tjänstesektorn 6,3 (3,8) 93,0 (4,0) 0,7 (1,3)

Företagsstorlek

Små 8,4 (3,5) 90,0 (3,8) 1,6 (1,6)

Medelstora 10,4 (7,9) 86,4 (8,8) 3,2 (4,8)

Stora 11,7 (14,1) 80,0 (16,8) 8,3 (10,3)

Storlek och sektor

Industri   Små 12,1 (6,4) 84,8 (7,0) 3,1 (3,4)

Stora och medelstora 14,6 (10,7) 77,6 (12,5) 7,8 (8,4)

Tjänster   Små 6,3 (4,2) 93,0 (4,4) 0,8 (1,5)

Stora och medelstora 6,6 (9,0) 93,4 (9,0) 0,0 (0,0)

Bransch

Livsmedel 32,5 (21,9) 66,3 (21,9) 1,2 (1,8)

Skog 8,7 (10,1) 86,2 (11,1) 5,1 (5,4)

Kemi 14,9 (10,4) 78,3 (12,3) 6,8 (7,7)

Verkstad 13,5 (8,7) 80,9 (9,9) 5,6 (5,6)

Övrig industri 8,3 (8,8) 91,7 (8,8) 0,0 (0,0)

Bygg 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Handel 8,6 (7,2) 91,4 (7,2) 0,0 (0,0)

Företagstjänster 3,6 (4,8) 94,6 (5,9) 1,8 (3,4)

Övriga tjänster 8,6 (9,6) 91,4 (9,6) 0,0 (0,0)

Fråga 22. När ni exporterar till länder utanför EU, har ni varit tvungna att produktanpassa varor eller 
tjänster på grund av nationella regelverk?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 25,1 (4,9) 74,3 (4,9) 0,6 (0,8)

Tillverkningsindustrin 26,1 (6,9) 73,9 (6,9) 0,1 (0,2)

Tjänstesektorn 24,5 (6,7) 74,6 (6,8) 0,9 (1,3)

Företagsstorlek

Små 23,6 (5,4) 76,0 (5,5) 0,4 (0,8)

Medelstora 34,5 (12,9) 65,5 (12,9) 0,0 (0,0)

Stora 25,9 (14,9) 65,1 (16,1) 9,1 (14,1)

Storlek och sektor

Industri   Små 21,8 (7,7) 78,2 (7,7) 0,0 (0,0)

Stora och medelstora 42,0 (14,4) 57,6 (14,4) 0,4 (0,7)

Tjänster   Små 24,5 (7,3) 74,8 (7,4) 0,7 (1,3)

Stora och medelstora 24,0 (16,5) 73,6 (16,7) 2,5 (4,7)

Bransch

Livsmedel 53,0 (23,6) 47,0 (23,6) 0,0 (0,0)

Skog 34,1 (14,6) 65,9 (14,6) 0,0 (0,0)

Kemi 36,0 (14,1) 63,0 (14,0) 1,0 (1,7)

Verkstad 20,0 (10,0) 80,0 (10,0) 0,0 (0,0)

Övrig industri 30,0 (14,1) 70,0 (14,1) 0,0 (0,0)

Bygg 28,8 (22,5) 71,2 (22,5) 0,0 (0,0)

Handel 27,6 (11,4) 72,4 (11,4) 0,0 (0,0)

Företagstjänster 29,1 (11,7) 70,9 (11,7) 0,0 (0,0)

Övriga tjänster 5,1 (7,1) 89,5 (10,0) 5,4 (7,6)
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Fråga 23. När ni exporterar till länder utanför EU, har ni haft problem med provning eller certifiering?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 8,8 (3,1) 90,0 (3,3) 1,2 (1,2)

Tillverkningsindustrin 13,7 (5,4) 84,7 (5,6) 1,6 (2,0)

Tjänstesektorn 5,8 (3,7) 93,3 (3,9) 1,0 (1,4)

Företagsstorlek

Små 7,4 (3,3) 91,7 (3,5) 0,9 (1,3)

Medelstora 14,6 (9,3) 84,9 (9,3) 0,4 (0,8)

Stora 25,4 (15,2) 59,8 (18,2) 14,8 (16,6)

Storlek och sektor

Industri   Små 10,5 (5,8) 88,3 (6,2) 1,2 (2,4)

Stora och medelstora 25,7 (12,9) 71,3 (13,2) 2,9 (3,4)

Tjänster   Små 5,6 (4,0) 93,6 (4,2) 0,8 (1,5)

Stora och medelstora 6,7 (9,3) 90,8 (10,0) 2,5 (4,7)

Bransch

Livsmedel 26,5 (20,9) 72,3 (20,9) 1,2 (1,8)

Skog 15,0 (11,3) 85,0 (11,3) 0,0 (0,0)

Kemi 29,2 (13,2) 68,1 (13,3) 2,7 (3,6)

Verkstad 15,0 (9,0) 82,7 (9,5) 2,3 (3,5)

Övrig industri 3,2 (3,9) 96,8 (3,9) 0,0 (0,0)

Bygg 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Handel 8,6 (7,2) 91,4 (7,2) 0,0 (0,0)

Företagstjänster 5,0 (5,6) 93,2 (6,5) 1,8 (3,4)

Övriga tjänster 1,9 (3,7) 96,2 (4,8) 1,9 (3,7)

Fråga 24. Har ni haft problem med att sälja tjänster i eller till något land utanför EU på grund av 
landets regelverk?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 11,1 (3,6) 71,0 (5,2) 17,9 (4,5)

Tillverkningsindustrin 10,0 (5,0) 75,4 (7,1) 14,5 (5,9)

Tjänstesektorn 11,7 (4,9) 68,3 (7,2) 20,0 (6,2)

Företagsstorlek

Små 10,5 (3,9) 71,2 (5,9) 18,3 (5,1)

Medelstora 14,4 (10,1) 71,7 (12,8) 13,9 (9,6)

Stora 13,3 (14,7) 60,6 (20,0) 26,1 (19,6)

Storlek och sektor

Industri   Små 9,3 (5,6) 76,3 (8,3) 14,4 (6,9)

Stora och medelstora 12,8 (11,2) 72,3 (13,8) 15,0 (11,0)

Tjänster   Små 11,1 (5,2) 68,3 (7,9) 20,5 (6,9)

Stora och medelstora 15,7 (13,8) 67,6 (17,8) 16,7 (13,4)

Bransch

Livsmedel 14,5 (16,6) 60,2 (23,3) 25,3 (20,9)

Skog 4,8 (8,9) 79,3 (15,1) 15,9 (13,2)

Kemi 10,5 (9,5) 73,5 (13,4) 16,1 (11,1)

Verkstad 10,0 (7,6) 72,5 (11,3) 17,5 (9,6)

Övrig industri 10,8 (9,5) 83,7 (11,5) 5,5 (7,3)

Bygg 21,9 (20,5) 71,2 (22,5) 6,9 (12,8)

Handel 10,3 (7,8) 64,1 (12,1) 25,5 (11,0)

Företagstjänster 11,5 (8,0) 72,4 (11,5) 16,1 (9,5)

Övriga tjänster 12,4 (11,6) 68,5 (16,4) 19,1 (14,0)
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Fråga 25. Har ni stött på hinder för att göra investeringar i länder utanför EU?

Ja (+/-) Nej (+/-) Inte aktuellt (+/-)

Totalt 4,3 (2,2) 33,5 (5,3) 61,2 (5,5)

Tillverkningsindustrin 6,8 (4,4) 35,2 (7,7) 57,9 (8,1)

Tjänstesektorn 2,8 (2,2) 32,5 (7,2) 63,3 (7,3)

Företagsstorlek

Små 3,0 (2,0) 31,3 (5,9) 64,7 (6,1)

Medelstora 12,2 (9,8) 46,8 (13,7) 41,0 (13,3)

Stora 6,4 (10,0) 37,1 (19,7) 53,9 (20,1)

Storlek och sektor

Industri   Små 7,0 (5,2) 30,6 (8,9) 62,4 (9,4)

Stora och medelstora 6,0 (8,3) 52,1 (14,7) 41,1 (14,6)

Tjänster   Små 0,8 (1,1) 31,7 (7,8) 66,0 (7,9)

Stora och medelstora 16,8 (14,9) 38,3 (18,5) 45,0 (18,2)

Bransch

Livsmedel 0,0 (0,0) 28,9 (21,4) 71,1 (21,4)

Skog 0,0 (0,0) 50,6 (18,1) 48,2 (18,2)

Kemi 3,9 (5,7) 47,5 (14,8) 47,6 (14,9)

Verkstad 9,1 (7,2) 31,6 (11,7) 59,3 (12,4)

Övrig industri 5,5 (7,3) 35,4 (14,2) 59,1 (14,9)

Bygg 13,7 (17,4) 63,0 (23,9) 23,3 (20,6)

Handel 0,0 (0,0) 33,6 (11,9) 64,7 (12,1)

Företagstjänster 4,4 (4,6) 35,5 (12,2) 58,3 (12,2)

Övriga tjänster 3,2 (6,1) 13,7 (12,4) 83,1 (13,4)

Fråga 26. Har ni ställts inför krav på lokal tillverkning, använda lokala varor och/ eller att  
lokalanställda personal? 

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 13,3 (3,9) 84,4 (4,2) 2,3 (1,7)

Tillverkningsindustrin 10,9 (5,0) 87,1 (5,4) 2,0 (2,1)

Tjänstesektorn 14,8 (5,5) 82,7 (5,8) 2,5 (2,5)

Företagsstorlek

Små 11,9 (4,2) 86,1 (4,5) 2,1 (1,9)

Medelstora 20,8 (11,3) 75,1 (11,8) 4,1 (5,2)

Stora 21,5 (17,4) 76,5 (17,6) 2,0 (2,6)

Storlek och sektor

Industri   Små 8,8 (5,7) 89,7 (6,1) 1,6 (2,4)

Stora och medelstora 19,0 (11,0) 77,4 (11,4) 3,5 (4,4)

Tjänster   Små 13,6 (5,8) 84,1 (6,2) 2,3 (2,6)

Stora och medelstora 22,8 (16,5) 73,2 (17,3) 4,0 (7,6)

Bransch

Livsmedel 13,3 (16,5) 85,5 (16,6) 1,2 (1,8)

Skog 11,8 (10,8) 88,2 (10,8) 0,0 (0,0)

Kemi 11,2 (8,9) 83,2 (10,6) 5,6 (6,5)

Verkstad 13,1 (8,4) 85,1 (8,9) 1,7 (3,4)

Övrig industri 5,5 (5,6) 92,7 (6,1) 1,8 (3,5)

Bygg 20,6 (20,4) 79,4 (20,4) 0,0 (0,0)

Handel 17,4 (9,5) 79,6 (10,1) 3,0 (4,1)

Företagstjänster 10,1 (7,7) 86,4 (8,8) 3,6 (4,8)

Övriga tjänster 16,9 (13,4) 83,1 (13,4) 0,0 (0,0)
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Fråga 27. Säljer ert företag varor eller tjänster via e-handel till länder utanför EU?

Fråga 27 a. Har ni stött på problem i er e-handel med länder utanför EU?

Ja (+/-) Nej (+/-) Vet ej (+/-)

Totalt 13,3 (3,9) 86,4 (4,0) 0,3 (0,6)

Tillverkningsindustrin 11,4 (5,3) 88,6 (5,3) 0,0 (0,1)

Tjänstesektorn 14,5 (5,4) 85,0 (5,5) 0,5 (1,0)

Företagsstorlek

Små 14,1 (4,5) 85,9 (4,5) 0,0 (0,0)

Medelstora 6,9 (7,0) 90,7 (8,1) 2,4 (4,6)

Stora 20,9 (15,9) 78,5 (15,8) 0,7 (1,0)

Storlek och sektor

Industri   Små 12,4 (6,3) 87,6 (6,3) 0,0 (0,0)

Stora och medelstora 7,7 (8,8) 92,0 (8,9) 0,2 (0,3)

Tjänster   Små 15,1 (6,0) 84,9 (6,0) 0,0 (0,0)

Stora och medelstora 10,5 (9,6) 85,4 (11,7) 4,1 (7,8)

Bransch

Livsmedel 13,3 (16,5) 85,5 (16,6) 1,2 (1,8)

Skog 9,6 (12,1) 90,4 (12,1) 0,0 (0,0)

Kemi 7,5 (8,1) 92,5 (8,1) 0,0 (0,0)

Verkstad 10,2 (7,7) 89,8 (7,7) 0,0 (0,0)

Övrig industri 15,6 (11,5) 84,4 (11,5) 0,0 (0,0)

Bygg 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Handel 12,3 (8,0) 87,7 (8,0) 0,0 (0,0)

Företagstjänster 16,1 (9,5) 83,9 (9,5) 0,0 (0,0)

Övriga tjänster 20,7 (14,7) 76,1 (15,4) 3,2 (6,1)

Ja (+/-) Nej (+/-) Vet ej (+/-)

Totalt 16,1 (12,1) 78,4 (13,4) 5,5 (7,3)

Tillverkningsindustrin 2,8 (5,4) 88,7 (16,3) 8,5 (15,6)

Tjänstesektorn 22,6 (17,3) 73,4 (18,1) 4,0 (7,6)

Företagsstorlek

Små 18,1 (13,5) 75,8 (14,9) 6,1 (8,2)

Medelstora 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Stora 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Storlek och sektor

Industri   Små 3,3 (6,3) 86,8 (18,8) 9,9 (18,1)

Stora och medelstora 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Tjänster   Små 24,9 (18,9) 70,7 (19,8) 4,4 (8,4)

Stora och medelstora 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Bransch

Livsmedel 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Skog 50,0 (68,2) 50,0 (68,2) 0,0 (0,0)

Kemi 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Verkstad 0,0 (0,0) 83,0 (30,2) 17,0 (30,2)

Övrig industri 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Bygg 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Handel 14,0 (25,1) 86,0 (25,1) 0,0 (0,0)

Företagstjänster 33,3 (30,6) 66,7 (30,6) 0,0 (0,0)

Övriga tjänster 16,9 (30,0) 66,1 (37,8) 16,9 (30,0)
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Fråga 28. Finns det något annat som hindrar er export av varor och tjänster till länder utanför EU?

Fråga 29. Är det något land utanför EU som ni anser vara särskilt problematiskt att exportera varor 
eller tjänster till?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 34,5 (5,4) 60,3 (5,6) 5,2 (2,5)

Tillverkningsindustrin 39,0 (8,1) 52,5 (8,2) 8,5 (5,0)

Tjänstesektorn 31,7 (7,2) 65,1 (7,4) 3,2 (2,6)

Företagsstorlek

Små 34,5 (6,1) 60,2 (6,2) 5,3 (2,8)

Medelstora 32,4 (12,6) 62,7 (13,3) 4,9 (6,6)

Stora 47,0 (19,1) 49,1 (18,9) 3,9 (5,3)

Storlek och sektor

Industri   Små 39,0 (9,5) 51,6 (9,7) 9,4 (6,0)

Stora och medelstora 39,1 (13,6) 55,7 (14,5) 5,2 (7,8)

Tjänster   Små 31,9 (7,9) 65,1 (8,1) 3,1 (2,7)

Stora och medelstora 30,2 (17,6) 65,5 (18,3) 4,2 (8,1)

Bransch

Livsmedel 65,0 (23,3) 35,0 (23,3) 0,0 (0,0)

Skog 20,8 (12,2) 68,4 (16,1) 10,8 (12,3)

Kemi 37,9 (14,5) 62,1 (14,5) 0,0 (0,0)

Verkstad 38,9 (12,3) 47,4 (12,6) 13,7 (8,8)

Övrig industri 40,7 (15,2) 58,6 (15,2) 0,7 (1,3)

Bygg 21,9 (20,5) 64,4 (23,9) 13,7 (17,4)

Handel 42,1 (12,5) 57,9 (12,5) 0,0 (0,0)

Företagstjänster 27,6 (11,5) 65,6 (12,2) 6,8 (6,5)

Övriga tjänster 17,5 (13,1) 82,5 (13,1) 0,0 (0,0)

Ja (+/-) Nej (+/-) Vet ej (+/-)

Totalt 24,8 (5.0) 74,4 (5.0) 0,9 (1.0)

Tillverkningsindustrin 24,6 (7,1) 73,2 (7,3) 2,2 (2,7)

Tjänstesektorn 24,9 (6,8) 75,1 (6,8) 0,0 (0.0)

Företagsstorlek

Små 24,9 (5,6) 74,1 (5,7) 1,0 (1,2)

Medelstora 22,3 (11,7) 77,7 (11,7) 0,0 (0.0)

Stora 35,5 (18,8) 63,8 (18,8) 0,7 (1.0)

Storlek och sektor

Industri   Små 23,3 (8,2) 74,0 (8,5) 2,8 (3,4)

Stora och medelstora 29,6 (13,7) 70,2 (13,7) 0,2 (0,3)

Tjänster   Små 25,8 (7,4) 74,2 (7,4) 0,0 (0.0)

Stora och medelstora 19,1 (15,3) 80,9 (15,3) 0,0 (0.0)

Bransch

Livsmedel 35,0 (22,9) 63,8 (22,9) 1,2 (1,8)

Skog 31,8 (16,9) 68,2 (16,9) 0,0 (0.0)

Kemi 28,7 (13,3) 68,4 (13,8) 2,9 (5,4)

Verkstad 26,6 (11,2) 69,9 (11,6) 3,5 (4,7)

Övrig industri 15,3 (11.0) 84,7 (11.0) 0,0 (0.0)

Bygg 13,7 (17,4) 86,3 (17,4) 0,0 (0.0)

Handel 27,6 (11,4) 72,4 (11,4) 0,0 (0.0)

Företagstjänster 26,1 (11,3) 73,9 (11,3) 0,0 (0.0)

Övriga tjänster 18,8 (13,8) 81,2 (13,8) 0,0 (0.0)
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Fråga 30. Har ni haft problem med att ta reda på vilka regler som gäller för import av varor och  
tjänster till EU?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 9,8 (3,4) 87,9 (3,8) 2,3 (1,7)

Tillverkningsindustrin 7,8 (5,2) 89,6 (5,8) 2,5 (2,8)

Tjänstesektorn 10,6 (4,4) 87,2 (4,7) 2,2 (2,1)

Företagsstorlek

Små 10,5 (4,0) 87,0 (4,3) 2,5 (2,0)

Medelstora 3,4 (4,9) 96,6 (4,9) 0,0 (0,0)

Stora 18,4 (16,7) 76,5 (18,4) 5,1 (8,7)

Storlek och sektor

Industri   Små 7,7 (6,1) 89,6 (6,9) 2,7 (3,5)

Stora och medelstora 8,1 (9,4) 89,9 (10,0) 2,1 (3,5)

Tjänster   Små 11,4 (4,9) 86,1 (5,3) 2,5 (2,4)

Stora och medelstora 4,5 (5,5) 95,5 (5,5) 0,0 (0,0)

Bransch

Livsmedel 11,1 (17,7) 87,5 (17,8) 1,4 (2,1)

Skog 10,9 (16,2) 80,4 (21,3) 8,7 (15,8)

Kemi 6,3 (6,8) 90,8 (8,5) 2,9 (5,4)

Verkstad 8,6 (8,1) 88,4 (9,1) 3,0 (4,5)

Övrig industri 5,2 (8,2) 94,8 (8,2) 0,0 (0,0)

Bygg 11,9 (14,0) 88,1 (14,0) 0,0 (0,0)

Handel 10,9 (6,8) 87,8 (7,2) 1,3 (2,5)

Företagstjänster 9,7 (8,0) 86,4 (9,3) 3,9 (5,2)

Övriga tjänster 10,7 (9,0) 86,9 (9,8) 2,4 (4,5)

Fråga 31. Har ni haft problem med höga EU-tullar?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 11,9 (3,7) 83,9 (4,2) 4,2 (2,3)

Tillverkningsindustrin 8,9 (5,3) 84,3 (7,0) 6,8 (5,1)

Tjänstesektorn 13,1 (4,7) 83,8 (5,2) 3,1 (2,5)

Företagsstorlek

Små 12,6 (4,2) 82,9 (4,8) 4,5 (2,6)

Medelstora 5,2 (6,3) 91,9 (7,9) 2,9 (4,9)

Stora 20,0 (16,9) 79,4 (16,9) 0,6 (0,9)

Storlek och sektor

Industri   Små 10,4 (6,9) 82,5 (8,7) 7,1 (6,0)

Stora och medelstora 4,0 (4,0) 90,2 (9,9) 5,8 (9,1)

Tjänster   Små 13,4 (5,2) 83,0 (5,7) 3,6 (2,8)

Stora och medelstora 10,8 (10,2) 89,2 (10,2) 0,0 (0,0)

Bransch

Livsmedel 26,4 (23,8) 72,2 (23,8) 1,4 (2,1)

Skog 10,9 (16,2) 89,1 (16,2) 0,0 (0,0)

Kemi 6,7 (7,6) 85,8 (10,7) 7,5 (8,1)

Verkstad 9,7 (8,3) 81,7 (11,0) 8,6 (8,1)

Övrig industri 4,2 (8,0) 91,6 (11,0) 4,2 (8,0)

Bygg 5,4 (10,2) 94,6 (10,2) 0,0 (0,0)

Handel 17,2 (8,2) 81,5 (8,4) 1,3 (2,5)

Företagstjänster 1,9 (3,7) 94,2 (6,3) 3,9 (5,2)

Övriga tjänster 21,2 (12,1) 71,7 (13,2) 7,1 (7,6)
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Fråga 32. Har ni stött på problem när ni köpt tjänster från länder utanför EU?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 6,1 (2,7) 75,9 (4,9) 18,1 (4,5)

Tillverkningsindustrin 1,8 (2,0) 78,6 (7,9) 19,6 (7,7)

Tjänstesektorn 7,8 (3,7) 74,8 (6,1) 17,4 (5,4)

Företagsstorlek

Små 6,6 (3,1) 74,4 (5,6) 19,0 (5,0)

Medelstora 0,9 (1,7) 85,2 (9,8) 13,9 (9,7)

Stora 15,5 (16,4) 77,9 (18,1) 6,6 (11,3)

Storlek och sektor

Industri   Små 2,2 (2,7) 76,9 (9,5) 20,9 (9,2)

Stora och medelstora 0,5 (0,8) 84,1 (13,1) 15,5 (13,0)

Tjänster   Små 8,1 (4,1) 73,5 (6,8) 18,4 (6,0)

Stora och medelstora 5,8 (6,1) 83,8 (11,8) 10,4 (10,5)

Bransch

Livsmedel 9,7 (17,6) 84,7 (18,9) 5,5 (7,9)

Skog 0,0 (0,0) 74,0 (24,1) 26,0 (24,1)

Kemi 3,8 (5,6) 76,7 (12,8) 19,5 (12,0)

Verkstad 0,0 (0,0) 78,3 (11,9) 21,7 (11,9)

Övrig industri 4,2 (8,0) 80,5 (15,3) 15,3 (13,9)

Bygg 14,9 (14,9) 71,3 (19,3) 13,8 (14,8)

Handel 7,0 (5,6) 73,3 (9,7) 19,7 (8,7)

Företagstjänster 3,9 (5,2) 81,0 (10,6) 15,2 (9,7)

Övriga tjänster 13,1 (9,8) 70,4 (13,4) 16,5 (11,0)

Fråga 33. Finns det något annat som hindrar era köp av varor och tjänster i era affärer med länder 
utanför EU?

Ja (+/-) Nej (+/-) Vet ej (+/-)

Totalt 11,8 (3,6) 86,1 (3,9) 2,2 (1,6)

Tillverkningsindustrin 11,7 (5,7) 85,3 (6,4) 3,0 (3,1)

Tjänstesektorn 11,8 (4,5) 86,4 (4,8) 1,8 (1,8)

Företagsstorlek

Små 11,5 (4,0) 86,0 (4,4) 2,4 (1,9)

Medelstora 11,5 (9,3) 88,0 (9,3) 0,5 (0,8)

Stora 20,6 (16,6) 77,6 (16,8) 1,8 (2,3)

Storlek och sektor

Industri   Små 9,8 (6,0) 86,8 (7,1) 3,4 (4,1)

Stora och medelstora 18,0 (13,6) 80,4 (13,7) 1,6 (1,8)

Tjänster   Små 12,1 (5,0) 85,8 (5,3) 2,1 (2,1)

Stora och medelstora 9,4 (9,8) 90,6 (9,8) 0,0 (0,0)

Bransch

Livsmedel 20,9 (23,1) 77,7 (23,1) 1,4 (2,1)

Skog 12,2 (16,9) 79,2 (21,7) 8,7 (15,8)

Kemi 21,1 (12,6) 76,3 (12,9) 2,7 (3,5)

Verkstad 12,1 (9,0) 85,7 (9,7) 2,2 (4,3)

Övrig industri 3,8 (5,6) 92,0 (9,7) 4,2 (8,0)

Bygg 6,5 (10,3) 88,1 (14,0) 5,4 (10,2)

Handel 12,8 (7,2) 85,9 (7,5) 1,3 (2,5)

Företagstjänster 7,8 (7,2) 92,2 (7,2) 0,0 (0,0)

Övriga tjänster 16,5 (11,0) 78,8 (12,1) 4,7 (6,3)
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Fråga 34. Har ni haft problem med att flytta personal till eller från länder utanför EU på grund av 
regler och lagar? 

Ja (+/-) Nej (+/-)
Inte 

aktuellt (+/-) Vet ej (+/-)

Totalt 5,1 (2,1) 25,5 (4,2) 68,6 (4,5) 0,8 (0,9)

Tillverkningsindustrin 4,2 (3,2) 29,7 (6,8) 64,6 (7,2) 1,5 (2,0)

Tjänstesektorn 5,5 (2,7) 23,6 (5,3) 70,5 (5,6) 0,4 (0,8)

Företagsstorlek

Små 4,5 (2,2) 23,5 (4,6) 71,1 (4,9) 0,9 (1,0)

Medelstora 8,3 (7,3) 37,2 (11,5) 54,4 (11,9) 0,0 (0,0)

Stora 10,4 (11,4) 36,4 (17,2) 52,2 (18,6) 1,0 (1,0)

Storlek och sektor

Industri   Små 3,7 (3,6) 28,3 (8,1) 66,2 (8,5) 1,8 (2,5)

Stora och medelstora 5,8 (7,1) 35,0 (10,9) 58,8 (12,4) 0,4 (0,4)

Tjänster   Små 4,8 (2,7) 21,5 (5,5) 73,2 (5,9) 0,5 (1,0)

Stora och medelstora 11,0 (10,1) 38,8 (15,9) 50,2 (16,1) 0,0 (0,0)

Bransch

Livsmedel 0,0 (0,0) 39,8 (20,8) 58,5 (20,8) 1,7 (1,7)

Skog 2,8 (3,6) 32,5 (15,6) 64,8 (15,7) 0,0 (0,0)

Kemi 7,6 (6,8) 27,3 (11,2) 65,1 (12,1) 0,0 (0,0)

Verkstad 6,0 (5,7) 26,7 (10,4) 65,8 (11,2) 1,5 (3,0)

Övrig industri 0,0 (0,0) 34,6 (13,6) 63,0 (13,9) 2,4 (4,7)

Bygg 18,0 (13,6) 24,9 (15,4) 57,1 (17,5) 0,0 (0,0)

Handel 5,3 (4,5) 22,3 (8,4) 72,4 (9,0) 0,0 (0,0)

Företagstjänster 3,6 (3,9) 24,3 (9,4) 70,8 (9,8) 1,4 (2,6)

Övriga tjänster 5,0 (5,6) 24,8 (11,6) 70,3 (12,3) 0,0 (0,0)

Fråga 35. Har ni i länder utanför EU haft problem med korruption?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 7,9 (2,6) 89,7 (2,9) 2,5 (1,5)

Tillverkningsindustrin 9,6 (4,5) 87,8 (5,0) 2,6 (2,6)

Tjänstesektorn 7,1 (3,2) 90,5 (3,6) 2,4 (1,9)

Företagsstorlek

Små 6,9 (2,7) 90,3 (3,2) 2,8 (1,8)

Medelstora 12,2 (8,3) 87,5 (8,3) 0,3 (0,6)

Stora 20,7 (15,3) 76,8 (15,5) 2,5 (2,6)

Storlek och sektor

Industri   Små 9,0 (5,2) 88,1 (5,9) 2,9 (3,2)

Stora och medelstora 11,9 (8,6) 86,6 (8,7) 1,5 (1,5)

Tjänster   Små 6,0 (3,2) 91,2 (3,8) 2,7 (2,2)

Stora och medelstora 14,9 (11,5) 85,1 (11,5) 0,0 (0,0)

Bransch

Livsmedel 16,1 (15,6) 83,0 (15,6) 0,8 (1,3)

Skog 9,3 (9,3) 89,7 (9,5) 1,1 (1,9)

Kemi 10,7 (8,0) 87,2 (8,3) 2,2 (2,9)

Verkstad 11,2 (7,5) 85,8 (8,4) 3,1 (4,2)

Övrig industri 4,6 (5,7) 92,9 (7,3) 2,4 (4,7)

Bygg 6,9 (9,1) 89,6 (11,0) 3,5 (6,6)

Handel 8,4 (5,5) 88,3 (6,4) 3,4 (3,7)

Företagstjänster 6,3 (5,3) 93,7 (5,3) 0,0 (0,0)

Övriga tjänster 5,7 (6,2) 90,4 (7,9) 3,9 (5,3)
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Fråga 36. Har ni i länder utanför EU haft problem med piratkopiering?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 11,3 (3,1) 87,4 (3,3) 1,3 (1,1)

Tillverkningsindustrin 14,4 (5,5) 83,8 (5,7) 1,8 (2,1)

Tjänstesektorn 9,8 (3,8) 89,1 (3,9) 1,1 (1,2)

Företagsstorlek

Små 11,2 (3,4) 87,5 (3,6) 1,3 (1,2)

Medelstora 10,2 (7,9) 89,4 (7,9) 0,3 (0,6)

Stora 21,1 (14,8) 72,9 (17,3) 6,0 (11,1)

Storlek och sektor

Industri   Små 14,6 (6,4) 83,3 (6,7) 2,1 (2,6)

Stora och medelstora 13,5 (10,1) 85,8 (10,1) 0,6 (1,2)

Tjänster   Små 9,7 (4,1) 89,3 (4,3) 1,0 (1,3)

Stora och medelstora 10,6 (9,8) 87,6 (10,3) 1,8 (3,4)

Bransch

Livsmedel 0,8 (1,3) 99,2 (1,3) 0,0 (0,0)

Skog 4,2 (7,8) 95,8 (7,8) 0,0 (0,0)

Kemi 20,6 (11,1) 75,7 (11,7) 3,7 (5,0)

Verkstad 16,7 (8,7) 81,8 (9,1) 1,5 (3,0)

Övrig industri 12,2 (9,8) 85,4 (10,6) 2,4 (4,7)

Bygg 4,3 (6,9) 95,7 (6,9) 0,0 (0,0)

Handel 17,7 (7,7) 81,2 (7,9) 1,1 (2,2)

Företagstjänster 6,5 (5,5) 93,5 (5,5) 0,0 (0,0)

Övriga tjänster 0,0 (0,0) 97,0 (4,3) 3,0 (4,3)

Fråga 37. Känner ni till att det går att få tullfrihet vid handel med länder som EU har  
frihandelsavtal med?

Ja (+/-) Nej (+/-) Vet ej (+/-)

Totalt 43,4 (4,8) 53,3 (4,9) 3,3 (1,8)

Tillverkningsindustrin 42,4 (7,4) 55,9 (7,4) 1,7 (1,6)

Tjänstesektorn 43,9 (6,2) 52,1 (6,2) 4,1 (2,5)

Företagsstorlek

Små 41,3 (5,3) 55,3 (5,4) 3,4 (2,0)

Medelstora 53,6 (12,5) 45,4 (12,5) 1,0 (2,0)

Stora 65,5 (17,9) 22,0 (15,1) 12,6 (13,1)

Storlek och sektor

Industri   Små 37,5 (8,6) 61,5 (8,6) 1,0 (1,6)

Stora och medelstora 61,3 (13,9) 34,6 (13,7) 4,0 (4,7)

Tjänster   Små 42,9 (6,7) 52,7 (6,7) 4,4 (2,8)

Stora och medelstora 50,7 (16,3) 47,4 (16,1) 1,9 (3,0)

Bransch

Livsmedel 58,4 (21,0) 41,6 (21,0) 0,0 (0,0)

Skog 42,0 (16,5) 58,0 (16,5) 0,0 (0,0)

Kemi 46,9 (13,5) 50,8 (13,6) 2,3 (4,4)

Verkstad 38,9 (11,4) 60,6 (11,4) 0,5 (1,0)

Övrig industri 45,5 (14,5) 49,8 (14,5) 4,6 (5,7)

Bygg 39,3 (17,5) 60,0 (17,5) 0,7 (1,3)

Handel 51,6 (10,1) 44,6 (10,1) 3,8 (3,8)

Företagstjänster 42,1 (11,1) 53,8 (11,2) 4,1 (4,5)

Övriga tjänster 31,5 (12,4) 62,7 (13,0) 5,8 (6,4)
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Fråga 37 a. Har ni begärt att få tullfrihet eller tullnedsättning? 

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 15,6 (5,3) 75,0 (6,3) 9,4 (4,2)

Tillverkningsindustrin 14,9 (7,4) 69,5 (10,1) 15,6 (8,1)

Tjänstesektorn 15,9 (6,9) 77,5 (8,0) 6,6 (4,8)

Företagsstorlek

Små 14,5 (6,0) 76,7 (7,2) 8,8 (4,8)

Medelstora 15,4 (12,7) 73,7 (14,7) 10,8 (8,8)

Stora 42,8 (21,9) 40,3 (20,4) 16,9 (14,0)

Storlek och sektor

Industri   Små 16,4 (10,2) 71,5 (12,9) 12,0 (9,8)

Stora och medelstora 11,4 (6,5) 64,6 (15,1) 24,0 (14,5)

Tjänster   Små 13,8 (7,3) 78,6 (8,6) 7,6 (5,5)

Stora och medelstora 29,7 (20,7) 70,3 (20,7) 0,0 (0,0)

Bransch

Livsmedel 21,7 (19,9) 69,6 (21,8) 8,6 (10,7)

Skog 6,6 (8,7) 76,2 (16,0) 17,2 (13,9)

Kemi 33,1 (17,7) 52,4 (19,0) 14,5 (13,7)

Verkstad 10,7 (10,9) 72,5 (16,4) 16,8 (14,1)

Övrig industri 16,0 (16,3) 68,9 (19,6) 15,1 (13,7)

Bygg 9,1 (16,8) 81,7 (22,5) 9,1 (16,8)

Handel 17,6 (10,7) 75,9 (12,1) 6,5 (7,1)

Företagstjänster 14,9 (12,1) 78,7 (14,1) 6,4 (8,6)

Övriga tjänster 15,1 (16,3) 78,7 (19,1) 6,2 (11,6)

Fråga 37 b. Har ni haft svårigheter att få tullfrihet eller tullnedsättning i er handel med länder som EU 
har frihandelsavtal med?

Ja (+/-) Nej (+/-) Vet ej (+/-)

Totalt 8,6 (11,0) 82,6 (14,0) 8,8 (9,9)

Tillverkningsindustrin 1,2 (2,1) 91,2 (10,0) 7,6 (9,7)

Tjänstesektorn 11,8 (15,4) 78,9 (19,3) 9,3 (13,4)

Företagsstorlek

Små 6,3 (11,8) 87,4 (15,9) 6,3 (11,8)

Medelstora 23,7 (40,2) 72,8 (40,4) 3,5 (6,9)

Stora 3,7 (6,7) 59,6 (35,3) 36,7 (35,3)

Storlek och sektor

Industri   Små 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Stora och medelstora 5,2 (9,3) 61,6 (33,5) 33,1 (33,5)

Tjänster   Små 9,0 (16,8) 81,9 (22,4) 9,0 (16,8)

Stora och medelstora 19,9 (34,5) 69,9 (37,2) 10,2 (19,2)

Bransch

Livsmedel 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Skog 0,0 (0,0) 38,9 (59,2) 61,1 (59,2)

Kemi 5,0 (9,0) 90,0 (12,4) 5,0 (9,0)

Verkstad 0,0 (0,0) 87,2 (25,6) 12,8 (25,6)

Övrig industri 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Bygg 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)

Handel 12,3 (22,5) 70,6 (29,9) 17,1 (23,8)

Företagstjänster 17,6 (31,7) 82,4 (31,7) 0,0 (0,0)

Övriga tjänster 0,0 (0,0) 100,0 (0,0) 0,0 (0,0)
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Fråga 38. Har ni i er handel med länder utanför EU stött på hinder och begränsningar för överföring 
av digital information och data?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 5,7 (2,3) 91,9 (2,7) 2,4 (1,5)

Tillverkningsindustrin 3,7 (2,8) 94,0 (3,6) 2,3 (2,4)

Tjänstesektorn 6,6 (3,2) 90,9 (3,7) 2,5 (2,0)

Företagsstorlek

Små 5,7 (2,6) 91,9 (3,1) 2,4 (1,8)

Medelstora 4,5 (5,3) 95,2 (5,3) 0,3 (0,5)

Stora 12,1 (13,2) 74,1 (15,7) 13,8 (13,3)

Storlek och sektor

Industri   Små 3,9 (3,4) 94,0 (4,4) 2,1 (2,9)

Stora och medelstora 3,3 (3,2) 93,8 (4,1) 2,8 (3,0)

Tjänster   Små 6,5 (3,4) 90,9 (4,0) 2,5 (2,2)

Stora och medelstora 7,7 (8,6) 90,2 (9,0) 2,1 (3,4)

Bransch

Livsmedel 5,9 (11,0) 93,2 (11,1) 0,8 (1,3)

Skog 5,9 (8,4) 90,3 (9,2) 3,8 (4,0)

Kemi 5,3 (5,3) 94,7 (5,3) 0,0 (0,0)

Verkstad 3,6 (4,3) 92,8 (6,0) 3,6 (4,3)

Övrig industri 2,4 (4,7) 97,6 (4,7) 0,0 (0,0)

Bygg 0,0 (0,0) 99,3 (1,3) 0,7 (1,3)

Handel 7,8 (5,5) 89,9 (6,2) 2,2 (3,1)

Företagstjänster 5,2 (4,9) 90,8 (6,5) 4,1 (4,5)

Övriga tjänster 8,7 (7,4) 90,3 (7,6) 1,1 (2,0)

Fråga 39. Har ni deltagit i offentlig upphandling i något land utanför EU?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 5,3 (2,1) 90,7 (2,8) 4,0 (2,0)

Tillverkningsindustrin 7,0 (4,1) 88,6 (5,1) 4,4 (3,3)

Tjänstesektorn 4,5 (2,5) 91,6 (3,4) 3,9 (2,4)

Företagsstorlek

Små 4,7 (2,3) 91,4 (3,1) 3,9 (2,2)

Medelstora 8,9 (7,4) 87,1 (8,4) 4,0 (4,5)

Stora 7,6 (4,8) 84,3 (11,5) 8,1 (11,1)

Storlek och sektor

Industri   Små 6,8 (4,7) 89,5 (5,7) 3,7 (3,6)

Stora och medelstora 7,8 (7,9) 85,3 (10,6) 6,9 (7,9)

Tjänster   Små 3,8 (2,5) 92,2 (3,6) 4,0 (2,7)

Stora och medelstora 9,5 (9,4) 87,7 (10,1) 2,8 (3,9)

Bransch

Livsmedel 0,0 (0,0) 98,3 (1,7) 1,7 (1,7)

Skog 4,9 (4,3) 95,1 (4,3) 0,0 (0,0)

Kemi 3,9 (4,7) 89,3 (8,0) 6,8 (6,7)

Verkstad 7,5 (6,4) 86,5 (8,2) 6,0 (5,7)

Övrig industri 8,9 (8,4) 89,5 (8,8) 1,6 (3,1)

Bygg 12,2 (11,4) 85,8 (11,9) 2,0 (3,8)

Handel 3,8 (3,7) 90,6 (5,9) 5,6 (4,7)

Företagstjänster 6,5 (5,5) 92,1 (6,1) 1,4 (2,6)

Övriga tjänster 0,0 (0,0) 95,0 (5,6) 5,0 (5,6)
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Fråga 39 a. Upplever ni då att ert företag blivit diskriminerat i förhållande till 
de inhemska företagen?

Fråga 40. Upplever ni att handelshindren utanför EU har ökat under de senaste tre åren?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 9,7 (2,8) 76,3 (4,1) 14,0 (3,4)

Tillverkningsindustrin 10,2 (4,5) 73,7 (6,7) 16,2 (5,7)

Tjänstesektorn 9,5 (3,6) 77,5 (5,2) 13,0 (4,1)

Företagsstorlek

Små 9,4 (3,2) 76,3 (4,6) 14,4 (3,8)

Medelstora 9,8 (6,8) 77,9 (9,7) 12,3 (7,6)

Stora 22,4 (14,5) 67,5 (16,8) 10,2 (11,6)

Storlek och sektor

Industri   Små 9,3 (5,2) 73,9 (7,9) 16,8 (6,8)

Stora och medelstora 13,5 (8,5) 72,8 (11,7) 13,7 (9,3)

Tjänster   Små 9,4 (3,9) 77,3 (5,6) 13,3 (4,5)

Stora och medelstora 10,5 (9,0) 79,0 (12,5) 10,5 (9,4)

Bransch

Livsmedel 16,9 (13,5) 67,0 (18,9) 16,1 (15,6)

Skog 17,3 (12,3) 66,7 (16,3) 16,0 (13,3)

Kemi 13,6 (9,2) 73,5 (11,9) 12,8 (9,1)

Verkstad 10,6 (7,4) 71,0 (10,9) 18,3 (9,3)

Övrig industri 4,6 (5,7) 82,6 (10,4) 12,7 (9,2)

Bygg 17,9 (14,0) 60,6 (17,6) 21,5 (15,0)

Handel 13,3 (6,7) 77,8 (8,4) 9,0 (5,9)

Företagstjänster 5,2 (4,9) 81,3 (8,8) 13,6 (7,7)

Övriga tjänster 5,8 (6,4) 76,1 (11,4) 18,0 (10,2)

Ja (+/-) Nej (+/-)

Totalt 13,5 (12,9) 75,0 (12,9)

Tillverkningsindustrin 24,9 (25,7) 69,5 (25,7)

Tjänstesektorn 5,1 (9,7) 77,5 (9,7)

Företagsstorlek

Små 17,1 (16,9) 76,7 (16,9)

Medelstora 0,0 (0,0) 73,7 (0,0)

Stora 13,6 (22,2) 40,3 (22,2)

Storlek och sektor

Industri   Små 30,9 (32,5) 71,5 (32,5)

Stora och medelstora 4,7 (9,1) 64,6 (9,1)

Tjänster   Små 6,7 (12,9) 78,6 (12,9)

Stora och medelstora 0,0 (0,0) 70,3 (0,0)

Bransch

Livsmedel 0,0 (0,0) 69,6 (0,0)

Skog 0,0 (0,0) 76,2 (0,0)

Kemi 80,0 (37,2) 52,4 (37,2)

Verkstad 20,5 (35,6) 72,5 (35,6)

Övrig industri 27,3 (44,9) 68,9 (44,9)

Bygg 29,5 (46,9) 81,7 (46,9)

Handel 0,0 (0,0) 75,9 (0,0)

Företagstjänster 0,0 (0,0) 78,7 (0,0)

Övriga tjänster 0,0 (0,0) 78,7 (0,0)
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Fråga 41. Finns det något land utanför EU som du anser det är extra viktigt att få bättre  
handelsvillkor med?

Ja (+/-) Nej (+/-)
Vet ej/ 

vill ej svara (+/-)

Totalt 41,9 (4,0) 47,8 (4,0) 10,3 (2,4)

Tillverkningsindustrin 45,0 (6,6) 46,5 (6,6) 8,6 (3,8)

Tjänstesektorn 40,6 (4,9) 48,4 (5,0) 11,0 (3,1)

Företagsstorlek

Små 42,0 (4,4) 48,2 (4,5) 9,8 (2,6)

Medelstora 38,4 (9,8) 47,3 (9,9) 14,3 (7,7)

Stora 56,5 (16,8) 37,0 (16,0) 6,5 (7,6)

Storlek och sektor

Industri   Små 43,2 (7,6) 48,8 (7,7) 8,0 (4,2)

Stora och medelstora 52,5 (13,0) 36,4 (11,5) 11,1 (9,3)

Tjänster   Små 41,5 (5,3) 48,0 (5,4) 10,5 (3,2)

Stora och medelstora 34,5 (11,4) 51,3 (12,1) 14,2 (9,0)

Bransch

Livsmedel 61,3 (16,4) 33,5 (16,0) 5,2 (7,5)

Skog 34,6 (13,0) 57,7 (13,8) 7,6 (8,0)

Kemi 45,1 (12,6) 46,4 (12,6) 8,4 (6,8)

Verkstad 46,3 (10,6) 44,2 (10,5) 9,5 (6,2)

Övrig industri 41,9 (12,6) 50,2 (12,8) 7,9 (7,0)

Bygg 38,8 (11,8) 43,9 (12,0) 17,3 (9,2)

Handel 47,0 (8,3) 44,3 (8,3) 8,7 (4,6)

Företagstjänster 39,2 (9,2) 48,8 (9,4) 11,9 (6,1)

Övriga tjänster 31,3 (9,5) 57,4 (10,2) 11,4 (6,6)
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Bilaga 2: Metod

Företagsundersökningen är en urvalsundersök-
ning vilket innebär att endast ett slumpmässigt 
urval av svenska företag har intervjuats. Hur väl 
de intervjuade företagen representerar hela  
gruppen är av naturen osäkert. Det går dock att 
beräkna den statistiska osäkerheten, åtminstone 
approximativt (se nedan). Totalt valdes 1980 
företag ut för att intervjuas, 1700 företag med 
utrikeshandel (delundersökning 1) och 280 
företag utan utrikeshandel (delundersökning 2). 
Av dessa svarade 850 av de handlande företagen 
och 177 av de icke-handlande företagen helt eller 
delvis på undersökningen. 

Undersökningen utgör till viss del en uppfölj-
ning av den företagsundersökning som kollegiet 
genomförde 2009. Ambitionen har varit att 
uppnå så stor jämförbarhet mellan dessa två 
undersökningar som möjligt. Urval och metod 
följer därför så långt som möjligt samma mönster 
för de två undersökningarna.

Undersökningens genomförande
Undersökningen förbereddes genom att Kom-
merskollegium, baserat på de frågor som ställdes 
i företagsundersökningen 2009, formulerade ett 
antal frågor utifrån kollegiets kunskap om och 
erfarenhet av hinder och problem i utrikeshandel. 
Då förutsättningarna i omvärlden ändrats på 
många områden sedan 2009 ströks vissa frågor 
och andra tillkom. Områden som ökat i relevans 
var bland annat tjänstehandel, e-handel och digi-
talisering. Vissa frågor om Euron och svenskt 
exportfrämjande togs bort. När frågeformuläret 
var färdigställt granskades det av SCB:s mättekni-
ska expertis för att minska risken för mätfel, dvs. 

för att se till att de svarande verkligen förstår  
frågan och därmed svarar på det som efterfrågas. 

Parallellt med den statistiska undersökningen 
har kollegiet även genomfört ett antal djupinter-
vjuer med företag inom olika branscher, av olika 
storlekar och spridda över landet. Dessa djup-
intervjuer ger, tillsammans med intervjuundersök-
ningens fritextsvar, ytterligare anekdotisk kunskap 
och förklaringar om hinder och problem i handeln. 

Kommerskollegium har anlitat Statistiska  
Centralbyrån (SCB) för att genomföra undersök-
ningen. SCB har i sin tur valt att lägga själva 
insamlingsarbetet hos sin underleverantör, 
undersökningsföretaget Mind Research. I ett 
första steg tog SCB i mars 2016 fram ett register 
över företag som täcker båda delundersökning-
arna (företag med respektive utan utrikeshandel) 
på basis av SCB:s företagsregister. Tre avgräns-
ningar gjordes:
a. Företag med färre än fem anställda  

(”mikroföretag”) ingår inte. Anledningen är 
att det finns flera hundratusen mikroföretag i 
Sverige och att det skulle krävas ett stort antal 
intervjuer med dessa för att få ett statistiskt 
säkerställt underlag. De svarar dessutom för en 
väldigt liten del av den svenska utrikeshandeln.

b. Vissa juridiska företagsformer valdes också 
bort, inklusive ideella föreningar och offent-
lig förvaltning. Anledningen är att ideell och 
offentlig verksamhet bedrivs på andra premis-
ser än privat företagsamhet. De juridiska 
företagsformer som ingår i undersökningen är: 
Fysisk person, Enkla bolag, Handelsbolag, 
Bankaktiebolag, Försäkringsaktiebolag, Övriga 
aktiebolag och Ekonomiska föreningar.
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För att fastställa om företagen bedrev eller inte 
bedrev utrikeshandel hämtades information från 
SCB:s undersökningar utrikeshandel med varor 
(intrastat och extrastat) och utrikeshandel med  
tjänster. För att undersökningen även skulle kunna 
omfatta de företag med så lite utrikeshandel att de 
inte behöver lämna uppgifter om utrikeshandeln 
hämtades även information från Skatteverkets 
momsuppgifter för 2015 samt EU:s system för 
utbyte av information om mervärdesskatt (VIES).  

Att handla indirekt genom ett eller flera  
mellanled räknas inte som utrikeshandel i denna 
undersökning. T ex betraktas underleverantörer 
till exportindustrin utan egen export som icke-
handlande företag även om deras insatsvaror 
ingår i den svenska exporten. Likaså betraktas 
företag som köper importerade varor genom en 
svensk grossist som icke-handlande företag. 
Skiljelinjen mellan handlande och icke-hand-
lande företag är m a o att transaktionerna sker 
direkt med utlandet utan mellanled. En kontroll-
fråga ställdes även vid intervjutillfället till de 
slumpmässigt utvalda företagen för att verifiera 
att de tillhörde den sagda målgruppen. 

Eftersom problemen i utrikeshandeln kan se lite 
olika ut för olika branscher och storlekar av företag 
delades urvalsramarna in i olika undergrupper 
(”strata”) där ett urval av företagen intervjuades.

Urvalsramen för företag med utrikeshandel 
(delundersökning 1) delades in i 27 strata (under-
grupper) fördelade över 9 branscher [livsmedel, 
skog, kemi, verkstad, övrig industri, bygg, handel, 
företagstjänster, övriga tjänstenäringar] och 3 
storleksklasser av företag definierade efter an-
talet anställda. Vilka SNI-koder som ingår i de 9 

c. Slutligen valdes också vissa näringar bort. 
Jordbruk och fiske ingår t ex inte i undersök-
ningen eftersom merparten av jordbruket och 
fisket bedrivs av familjeföretag med färre än 
fem anställda. Vi hade i och för sig kunnat ta 
med de större företagen i undersökningen men 
de hade då varit svårt att generalisera resultatet 
till de mindre företagen som dominerar dessa 
näringar. Dessutom handlar dessa företag  
sällan direkt med utlandet utan i allmänhet 
genom olika mellanled som ingår i undersök-
ningen. Den andra stora ”näringen” som inte 
ingår är offentlig förvaltning av ovan angivna 
skäl. Vi har även uteslutit tobakstillverkning 
och utvinning av vissa råvaror som är reglerade 
enligt särskilda regelverk. T ex tillåter inte EU:s 
regelverk handel med snus. De verksamheter 
som inte ingår i enkäten är listade nedan.

SNI Beskrivning

01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

03 Fiske och vattenbruk

05 Kolutvinning

06 Utvinning av råpetroleum och naturgas

09 Service till utvinning

12 Tobakstillverkning

84 Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk 
socialförsäkring

97 Förvärvsarbete i hushåll

98 Hushållens produktion av diverse varor och 
tjänster för eget bruk

99 Verksamhet vid internationella organisationer, 
utländska ambassader o.d.

Tabell 1. Branscher och verksamheter  
som inte ingår i undersökningen
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branscherna redovisas i Tabell 2 i huvudtexten. 
Uppgifterna på antalet anställda hämtades från 
SCB:s momsregister. Företag med 5-49 anställda 
definieras i denna undersökning som små företag, 
50-249 anställda som medelstora företag och 
mer än 250 anställda som stora företag. Företag 
med mindre än 5 anställda ingår som tidigare 
nämnts inte i undersökningen. Strata 1 består 
således av små företag i livsmedelsindustrin; 
strata 2 av medelstora företag i livsmedels- 
industrin, strata 3 av stora företag i livsmedels-
industrin; strata 4 av små företag i skogsindustrin, 
etcetera. De fem första branscherna ingår i ”till-
verkningsindustrin” och de fyra senare i ”tjänste-
sektorn”. Båda grenarna av näringslivet handlar 
med varor och tjänster även om tyngdpunkten 
ligger på varor för industrins del och tjänster för 
tjänstesektorns del. Undantaget är parti- och 
detaljhandel, en bransch inom tjänstesektorn, 
vars utrikeshandel i huvudsak består av varor.

Urvalsramen för företag utan utrikeshandel 
(delundersökning 2) delades in i 17 strata  för-
delade över samma 9 branscher [livsmedel, skog, 
kemi, verkstad, övrig industri, bygg, handel, 
företagstjänster, övriga tjänstenäringar] och 2 
företagsstorleksklasser (små respektive medel-
stora & stora företag). Undergruppen ”medel-
stora & stora företag” (≥ 50 anställda) utgörs i 
praktiken av medelstora företag eftersom det är 
väldigt få stora företag som varken exporterar 
eller importerar. 

Antalet intervjuer fördelades över olika strata 
med hänsyn till hur många företag som ingår i 
den underliggande populationen. Eftersom de 
små företagen (5-49 anställda) dominerar antals-
mässigt i varje bransch var det nödvändigt att 
lägga fler intervjuer på denna grupp än på medel-
stora och stora företag för att den statistiska fel-
marginalen skulle bli ungefär jämt fördelad över 
olika strata. Likaså var det nödvändigt att lägga 
fler intervjuer på branscher med många företag 
än på branscher med få företag. Observera dock 
att fördelningen mellan olika strata inte är helt 
proportionerlig till den underliggande popula-
tionen eftersom de minsta stratumen då endast 
skulle få ett fåtal intervjuer. Företagen i varje 
stratum valdes ut genom slumpmässig dragning. 
Två brev skickades ut till företagen innan telefon-
intervjuerna påbörjades. Det första brevet var ett 
introduktionsbrev från Närings- och innovations-
minister Mikael Damberg och Kommerskolleg-
iums Generaldirektör Anna Stellinger där syftet 

med undersökningen beskrevs. Det andra brevet 
var ett informationsbrev från SCB med informa-
tion om undersökningen och möjlighet för 
företagen att anmäla tid och kontaktperson för 
undersökningen. Breven ställdes till företagens 
vd eller motsvarande. Intervjuerna genomfördes 
per telefon av intervjuare från undersöknings-
företaget Mind Research på SCB:s uppdrag under 
perioden 29 mars till 6 maj 2016.

Företagsundersökningen 2009 led av att ett 
stort antal företag som var utvalda som företag 
med utrikeshandel svarade att de inte hade det 
och på motsvarande sätt att företag som inte 
skulle ha utrikeshandel visade sig ha det, s.k. 
övertäckning. För att undvika att upprepa prob-
lemet med övertäckning infördes en kon-
trollfråga för att säkerställa att den svarande 
hade förstått hur bred definitionen av utrikes-
handel faktiskt var. Bland de företag som var 
utvalda för att de har utrikeshandel svarade 24 
procent att de inte hade någon handel. När de fick 
kontrollfrågan ändrade sig 40 procent. Av dessa 
fortsatt de allra flesta undersökningen och 6 
företag valde att trots detta inte svara på frågorna.

Totalt intervjuades 850 företag i delundersök-
ning 1 på basis av det frågeformulär för företag 
med utrikeshandel, av dessa utgjorde 163 över-
täckning och svarade att de inte hade utrikes-
handel medan 729 företag deltog i undersöknin-
gen. 177 företag intervjuades i delundersökning 2 
på basis av det separata frågeformulär som ut-
arbetats för företag utan utrikeshandel av dessa 
utgjorde 37 företag övertäckning medan 142 
företag deltog i den faktiska undersökningen. 
Antalet företag som intervjuades i varje stratum 
och antalet företag i den underliggande popula-
tionen (urvalsramen) redovisas i Tabell 2.

Bortfallet i olika stratum redovisas i Tabell 3. 
De ”övertecknade” företagen har inte räknats in i 
bortfallet eftersom de föll bort av en ”teknisk” 
anledning (de tillhörde inte målpopulationen 
enligt egen utsago). De vanligaste anledningarna 
till bortfallet var att den person som företaget 
hade utsett för intervjun inte var anträffbar vid 
påringningen eller att företaget angav tidsbrist 
som skäl för att inte delta i enkäten.

Punktskattningar och statistisk  
osäkerhet
Den statistiska osäkerheten hänger samman med 
att endast ett slumpmässigt urval av företagen i 
varje stratum har intervjuats. Svarsalternativen för 
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Företag med utrikeshandel Företag utan utrikeshandel

Små 
(5-49)

Medel 
(50-249)

Stora 
(250-)

Små  
(5-49)

Medel &  
Stora (50-)

Totalt 543 123 63 87 55

(29 040) (4 030) (931) (44 680) (1 656)

Industrin 201 71 45 38 16

(6 764) (1 313) (311) (3 873) (55)

Livsmedel 21 13 12 9 3

(412) (101) (27) (556) ( 9 )

Skog 30 17 10 7 7

(583) (121) (47) (898) (11)

Kemi 39 15 8 1 ..

(553) (144) (36) (64) (..)

Verkstad 66 14 7 13 1

(3 349) (615) (121) (1 443) ( 6 )

Övrig industri 45 12 8 8 5

(1 867) (332) (80) (912) (29)

Tjänstesektorn 342 52 18 49 39

(22 276) (2 717) (620) (40 807) (1 601)

Bygg 56 7 6 8 7

(2 378) (225) (45) (9 223) (233)

Handel 120 15 6 12 6

(8 003) (811) (183) (7 732) (220)

Företagstjänster 93 16 3 8 7

(6 445) (809) (182) (6 250) (285)

Övriga tjänstenäringar 73 14 3 21 19

(5 450) (872) (210) (17 602) (863)

Tabell 2. Antal svarande företag (exklusive övertäckning) i varje delgrupp och storleken på den  
underliggande populationen (inom parantes)

Fotnot. Företag med 5-49 anställda definieras i denna undersökning som små företag, 50-249 som medelstora företag och 250 anställda eller fler 
som stora företag. Företag med mindre än 5 anställda ingår inte i undersökningen.

Företag med utrikeshandel Företag utan utrikeshandel

Små 
(5-49)

Medel 
(50-249)

Stora 
(250-)

Små  
(5-49)

Medel &  
Stora (50-)

     Livsmedel 53 42 40 25 40

     Skog 33 29 47 36 13

     Kemi 38 46 60 89 ..

     Verkstad 39 55 65 38 75

     Övrig industri 49 48 58 33 58

     Bygg 61 75 74 43 46

     Handel 51 59 67 25 57

     Företagstjänster 53 58 82 53 50

     Övriga tjänstenäringar 54 63 80 27 0

Tabell 3. Bortfallet per stratum (procent)

Fotnot. Företag med 5-49 anställda definieras i denna undersökning som små företag, 50-249 som medelstora företag och 250 anställda eller fler 
som stora företag. Företag med mindre än 5 anställda ingår inte i undersökningen.
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merparten av frågorna var ”ja”, ”nej” eller ”vet ej”. 
Ett exempel på en typisk fråga är följande: ”När ni 
exporterar till länder utanför EU, har ni haft  
problem med att ta reda på vilka regler som gäller  
i landet ni exporterar till?” För varje stratum har 
SCB sammanställt data på hur stor andel av de 
svarande företagen som svarade ”ja”, ”nej”, ”vet ej” 
respektive ”vill ej svara” på en given fråga. Ande-
larna i dessa frågor summerar till 100 procent. 

I vissa frågor fick företagen även tillfälle att 
svara fritt, för att ge exempel eller flera svars-
alternativ. I de fall där varje svarande gavs möj-
lighet att ge fler svarsalternativ summerar andel-
arna inte till 100 procent. 

Punktskattningarna (svarsandelarna i urvalet) är 
den bästa gissningen för vad hela populationen i 
respektive stratum anser om en viss fråga. Det finns 
naturligtvis en viss osäkerhet förknippade med 
denna uppskattning eftersom de slumpmässigt 
utvalda företagen kanske inte var representativa för 
helheten. Resultattabellerna innehåller därför även 
en kolumn markerad (+/-) som anger punktskatt-
ningarnas 95 procentiga konfidensintervall.

Ett konfidensintervall är ett mått på hur säkert 
det är att den skattade andelen ja-, nej- respek-
tive vet ej-svar är representativt för hela popula-
tionen. För varje svar anger konfidensintervallet 
en högsta och en lägsta andel, mellan vilka det är 
mycket sannolikt (med 95 procents sannolikhet) 
att alla de svenska företagen inom den aktuella 
urvalsgruppen (stratumpopulationen) skulle ha 
svarat ”ja”, ”nej” respektive ”vet ej”. T ex, om 17,5 
procent av de intervjuade företagen svarar ”Ja” 
på en fråga och konfidensintervallet är +/- 3,5 pro-
centenheter kan vi dra slutsatsen att det sanna 
värdet för hela populationen, med 95 procents 
sannolikhet, ligger mellan 14 och 21 procent. 

För att beräkna ett konfidensintervall för jäm-
förelse mellan två skattade punktskattningar i två 
skilda urvalsgrupper beräknas konfidensintervallet 
för skillnaden mellan de två skattningarna. Under 
förutsättning att proportionerna är oberoende 
anses det vara statistiskt säkerställt att propor-
tionerna skiljer sig från varandra om konfidens-
intervallet inte omfattar proportionsvärdet noll. 

I de fall då man inte kan anta att punktskattnin-
garna är oberoende, som t ex när en skattning för 
en bransch jämförs med skattningen för totalen, 
där ju branschen ingår, jämförs istället skattnin-
garnas konfidensintervall. Om deras dessa över-
lappar varandra är det inte statistiskt säkerställt 
att det är någon skillnad mellan andelarna. 

Flera av frågorna i undersökningen är konstru-
erade så att endast de som svarar ja på en första 
fråga får besvara följande frågor. I dessa fall sker 
en utsållning av de svarande företagen i varje steg 
och då antalet svarande minskar ökar samtidigt 
storleken på konfidensintervallen. För flera följd-
frågor är konfidensintervallen så pass stora att 
svaren bör tolkas mycket försiktigt.

Det ska också sägas att konfidensintervallen i 
undersökningen är något osäkra i sig eftersom 
SCB använder sig av en s.k. ”normalfördelnings-
approximation” för att beräkna intervallen. 
Denna approximation fungerar dåligt när svars-
andelarna ligger nära extremvärdena 0 respek-
tive 100 procent. Vissa av de redovisade kon-
fidensintervallen går t o m utanför det teoretiskt 
möjliga intervallet i vissa fall (< 0 % resp. > 100%), 
vilket visar på beräkningsmetodens brister. SCB 
uppger att det är mycket komplicerat att beräkna 
tillförlitliga konfidensintervall för multinomial-
fördelade undersökningar (i detta fall tre svars-
alternativ) och att det inte ingår i den normala 
statistikproduktionen.

En annan komplikation är att addera upp  
resultaten till en viss ”redovisningsgrupp”. Varje 
bransch består av tre stratum (små, medelstora och 
stora företag) med potentiellt olika svarsandelar på 
frågorna. När svaren för t ex verkstadsindustrin 
redovisas har svaren för små, medelstora och stora 
verkstadsföretag vägts samman. Vikterna bestäms 
av andelen små, medelstora och stora företag i 
branschen. På samma sätt består varje företagsstor-
leksklass av nio branschstrata. När svaren för t ex 

”små företagen” redovisas har svaren för småföre-
tagen i livsmedelsindustrin, skogsindustrin, kemi-
industrin, verkstadsindustrin, övrig industri, bygg, 
handel, företagstjänster och övriga tjänstenäringar 
vägts samman. Vikterna bestäms här av fördelning-
en av en viss storleksklass av företag över bransch-
erna. Vikterna för ”industrin”, ”tjänstesektorn” 
och ”totalt” är bildade på motsvarande sätt.

Eftersom de små företagen dominerar antals-
mässigt får deras svar ganska hög vikt i de 
aggregerade redovisningsgrupperna (branscher, 
industrin, tjänstesektorn och totalt). Svaren på 
aggregerad nivå är med andra ord inte handels-
viktade utan viktade efter det relativa antalet 
företag i de olika redovisningsgrupperna. 

För den statistiskt bevandrade läsaren bifogar 
vi i anslutande faktaruta SCB:s tekniska beskriv-
ning av hur punkuppskattningarna och samman-
hängande konfidensintervall har räknats fram.
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Punktuppskattningar och konfidensintervall

Generellt skattas andelar och medelfel för skattade andelar i redovisningsgrupper (vilka förutsätts 
tillhöra målpopulationen) enligt följande. Låt

N
h
 = antal företag i stratum h i rampopulationen, h=1, 2, …, H

n
h
 = antal utvalda företag i stratum h

m
h
 = antal svarande (inklusive övertäckning) företag i stratum h

 
Ydhk =

Zdhk =

En total,     , för variabel y i redovisningsgruppen d skattas med
 

och variansen för      skattas med

  

En total,     , för variabel z i redovisningsgruppen d skattas analogt med

  

och variansen för      skattas med

1 om företag k i stratum h har efterfrågad egenskap och tillhör redovisningsgruppen

0 annars

1 om företag k i stratum h tillhör redovisningsgruppen d

0 annars
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Punktuppskattningar och konfidensintervall, forts.

 
Låt                    = andel företag med efterfrågad egenskap i redovisningsgrupp d.

En skattning av denna andel erhålls av  

och denna skattnings varians skattas med

 

Ett 95-procentigt konfidensintervall för andelen          beräknas som  

För att beräkna ett konfidensintervall för jämförelse mellan två skattade proportioner beräknas  
konfidensintervallet för skillnaden mellan de två proportionerna. Under förutsättning att  
proportionerna är oberoende anses det vara statistiskt säkerställt att proportionerna skiljer sig  
från varandra om konfidensintervallet inte omfattar differensens nollvärde.

Under antagande om oberoende och normalfördelning för skillnaden mellan andelarna beräknas  
ett 95-procentigt konfidensintervall för skillnaden mellan andelarna p1 och p0 som:  

Dessa skattningar av konfidensintervall förutsätter att normalfördelningsapproximationen kan göras. 
Detta är knappast fallet vid skattningar av små proportioner och relativt små urval. I dessa fall kan 
ett skattat konfidensintervall ”täcka nollan”, exempelvis 2,3±2,6 procent. Det är onödigt att konstruera 
ett intervall som når till -0,3 procent eftersom det bevisligen finns en verklig andel större än noll.  
Att beräkna tillförlitligare konfidensintervall är mycket komplicerat och ingår inte i normal statistik-
produktion.
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