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Förord

Efter att under mer än tio år ha arbetat med att främja 
svensk export till Japan är det tillfredsställande att 
konstatera hur stort intresset har blivit för Japan under 
de senaste åren. Detta gäller inte bara Japan som 
handelspartner utan också som kulturellt fenomen.

Vi har sett hur antalet svenska företag verksamma på den 
japanska marknaden ökat kontinuerligt. Trots att nu drygt 
70 svenska dotterbolag är verksamma i Japan och uppåt ett 
par hundra andra företag finns representerade genom 
agenter, importörer eller licenspartners, så borde många 
fler göra affärer i Japan. Man ska betänka att detta är 
världens näst största ekonomi, kanske snart den största?

Intresset för Japan är stort och många reser dit. På 
Exportrådet får vi dagligen frågan "Vad ska vi läsa innan 
vi reser?". Många vill vara "pålästa" när de kommer till 
Japan. Under flera år har vi fått rekommendera en rad - 
framför allt engelska - böcker och tidskrifter, ofta svåra 
att få tag i. Det är därför med stor tillfredsställelse vi 
nu har fått fram denna bok där information om marknaden 
och hur man agerar där finns samlad. Det som gör denna bok 
extra intressant är att den är skriven av svenska 
företagsledare verksamma i Japan sedan många år.

Här finns alltså dokumenterat exempel på framgångar och 
motgångar och varför de inträffade. Genom att läsa boken 
kan man undvika att göra om de misstag som andra svenska 
affärsmän redan gjort. Dessutom redovisas tips om åtgärder 
som lett till framgång.



De åsikter och rekommendationer som framförs i boken är 
författarnas egna. Utarbetandet av boken har helt vilat på 
redaktören, Sten Söderman, som också stått för valet av 
författare.

Lars O Nilke 
Sveriges Exportråd



Redaktörens förord

Att möta Japan idag kräver av en västerlänning både medve
tenhet om den egna affärstraditionen och om andras affärs- 
traditioner. Annorlunda uttryckt: det behövs både själv
insikt och aktning för det främmande. Denna bok är ingen 
handbok. Den gör heller inte anspråk på att vara ett 
vetenskapligt arbete, men bör läsas när handboken inte 
räcker till. Tio företagsledare och experter på Japan, de 
flesta bosatta i landet och svenskar utom en, delar här 
med sig av sina erfarenheter.

Framväxten av denna bok har präglats av en lång och kon
struktiv dialog mellan varje enskild författare och redak
tören. Föreställningar och uppläggning av de olika kapit
len har prövats, diskuterats och ändrats i samband med ett 
stort antal överläggningar. Jag kan bara tacka för de 
förnämliga insatser som samtliga författare bidragit med.

Inledningskapitlet är skrivet av Tord Samuelson, som arbe
tat i företags ledande ställning i Asien under många år, 
innan han utnämndes till handelssekreterare i Tokyo. Denna 
befattning lämnade han under år 1985. Här redovisas några 
viktiga observationer om japanen som handelspartner och om 
Japan som marknad för svenska varor och tjänster.

Filosofie doktor, diplomaten Lars Vargö, för andra gången 
stationerad vid den svenska ambassaden i Tokyo beskriver 
utomordentligt i kapitel 2 Japans historia. Japanerna är 
ett mycket historiemedvetet och traditionsbundet folk och 
deras handlande och reaktioner betingas av kännedomen om 
det förflutna. Detta utgör ett viktigt inslag vid svenska 
företags affärsutveckling i Japan.

En samhällsekonomisk beskrivning av olika japanska fenomen 
i det nutida Japan ges i kapitel 3 av den dåvarande ekono



miska attachén i Tokyo, Kurt Borg, idag ledarskribent i 
Vestmanlands läns tidning. Borg diskuterar den snabba 
ekonomiska tillväxten, jämte den enastående välståndsut
vecklingen, som japanerna skapat under de två decennier 
som föregick den första oljekrisen 1973/74. Ett lika an
märkningsvärt fenomen är den anpassningsförmåga och flexi
bilitet som hela ekonomin visade under resten av 1970- 
talet.

Efter de två lektionerna i marknadsekonomi, vilka utgör 
kapitel 3 och 4, koncentreras framställningen på 
teknikförsäljning i Japan. Det är civilingenjör Rolf 
Bodh, teknisk vetenskaplig attache Tokyo, senare attaché 
i Singapore, som i kapitel 5 skriver att japanska företag 
har lättare att acceptera användningen av teknik som ta
gits från utlandet. Det här kan vara ett viktigt affärs- 
kulturellt drag att ha insikt om för den svenske företaga
ren.

Gunnar Kniberg, entreprenör och företagsledare, visar i 
kapitel 6 hur han från kontoret "hemma i köket" på ett 
decennium byggt upp Electrolux affärer i Japan till snart 
en miljardomsättning. Förutom teknikförsäljning har verk
samheten mest präglats av dammsugarförsäljning i de japan
ska hemmen. Steg för steg berättar Kniberg hur man arbetat 
sig in på den japanska marknaden via egen direktförsälj
ning. Kapitlet avslutas med råd till den svenska konsu
mentvaruleverantören .

Ytterligare ett företags växtförlopp beskrivs i kapitel 7 
av verkställande direktören Lennart Hedman. Han beskriver 
hur man stegvis har byggt upp ett joint venture mellan 
Kanthal i Sverige och Gadelius i Japan, ger avtalspaketets 
ingredienser samt en lång rad praktiska observationer.

Ännu en mycket viktig aspekt i Japan, den starka inhemska 
konkurrensen, behandlas av Gunnar Fineman, tidigare chef



för Hiab, i kapitel 8. Det gäller att på kort tid få fram 
en produkt som är anpassad till marknadens krav. Många 
gånger åtestår som enda alternativ för det utländska före
taget att bygga upp en egen försäljningsorganisation.

I kapitel 9 beskriver chefen för ASGs verksamhet i Japan, 
Göran Edman, vilka strategiskt viktiga möjligheter som 
transporten utgör för svenska exportörer. En rad normativa 
teser präglar framställningen. Edman accepterade under 
1985 posten som Sveriges handelssekreterare i Japan.

Författarna till det 10e kapitlet - Bill Frost och Sten 
Söderman - presenterar en stegvis metodik, vilket baserats 
på deras konsultarbeten inom internationell affärsutveck
ling. Tre viktiga begrepp penetreras: "Vikten av fysisk 
närvaro, kompetent inhemsk personal och helhjärtat engage
mang ".

I bilaga A listas ett antal tips för Japan-resenärer.

I bilaga B listas ett antal användbara adresser i Japan.

Till sist ett stort tack till den viktigaste inspirations
källan på Exportrådet, Lars O Nilke, som aldrig gav upp 
tanken på att få till stånd denna bok. Eva Kniberg vid 
handelskontoret i Tokyo tackas varmt för sin hjälp vid 
utskrift av de första versionerna och Anna Erlandsson och 
Gunilla Belouin för hjälp vid redigeringen. Slutligen ett 
stort tack till Barbro Åkemark, som svarat för de flesta 
utskrifter inklusive den sista.

Sten Söderman, Geneve i juni 1985
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Några affarsvillkor i Japan
av Tord Samuelson, f d Handelskontoret i Tokyo, 
numera Finnbo-gruppen

1

Känd radioreporter 1936: "Japaner, japaner, överallt japa-

Ännu lever ekot av dessa bevingade ord i högsta grad kvar 
- men idag uppfattas de som än mer känsloladdade: hopp och 
hot - avund och förundran.

Med ca 120 miljoner invånare, på en yta som är något 
mindre än Norges, har Japan efter andra världskrigets 
nederlag utvecklats till att bli världens näst största 
ekonomi. Detta har inte kommit av sig självt. Centralstyr
ning och flitigt arbete satte landet på rätt kurs. När 
Japan på 1960-talet först började skörda frukterna av sina 
ansträngningar minskade man på centralstyrningen. Många 
förordningar och bestämmelser togs bort, inte minst vad 
gäller utländskt företagande och dess handlingsfrihet i 
Japan. Vad som dock inte förändrats är det idoga arbetan
det. Låg frånvaro, stor lojalitet mot arbetsgivaren som 
också visar förtroende för arbetstagaren, samt ansvars
känsla, är viktiga faktorer tillsammans med ett stort 
intresse och önskan om framgång och lönsamhet för det egna 
företaget, vilket självfallet gynnar också den anställde. 
Sist men inte minst gäller en beslutsprocess inom företa
get som engagerar de flesta anställda och motiverar dem i 
sina arbeten. Allt detta kännetecknar japanskt arbetsliv. 
Dessutom bör tilläggas att utbildningsnivån i Japan är 
hög, det tekniska kunnandet gott, uppfinningsförmågan inom



vissa teknikområden stor samt applikationsförmågan impone
rande .

Allt detta utgör idag, enligt min uppfattning, de största 
skälen till Japans framgångar. Då några tendenser att 
detta mönster radikalt kommer att förändras inte kan 
skönjas, torde konsekvenserna bli att Japan kommer att 
förbli en framgångsrik industrination.

Den imponerande industriella utvecklingen har dock skett 
till priset av att Japan idag får "stå i skamvrån" för att 
man är duktig. Västvärlden skyller sin egen oförmåga att 
penetrera den japanska marknaden på handelshinder med 
mera. De flesta länder i väst har underskott i sina bytes
balanser med Japan och Japan beskylls för att exportera 
för mycket. Inget land tycks vara självkritiskt nog att 
inse att man skulle kunna rätta till obalansen genom att 
importera mindre, vilket låter lätt men inom ramen för 
frihandelstänkandet kräver en egen konkurrenskraftig in
dustri. Att Japans exportframgångar skulle bero på "dump
ing" är,menar jag, en vanföreställning. Bil- och elektro
nikindustrierna till exempel, som svarar för en stor del 
av Japans exportframgångar, är oavsett vilken måttstock 
man använder lönsamma.

På sistone har Japan mer eller mindre översvämmats av 
grupp- och delegationsresor som vill studera det japanska 
undret. Jag tror de flesta är imponerade av vad de sett, 
men i övrigt åker hem rätt tomhänt vad gäller idéer om vad 
som skulle kunna appliceras på industrin i det egna lan
det. Det fundamentala för Japans framgångar är att man, 
som nämnts tidigare, arbetar; en aktivitet som lite till
spetsat idag förefaller mindre populär i västvärlden.



SVENSK AFFÄRSVERKSAMHET I JAPAN

I Japan finns idag 75 hel- eller delägda svenska bolag som 
totalt omsätter cirka 8 miljarder svenska kronor och har 
5000 anställda. 15 av bolagen har egen tillverkning.

1983 exporterade Sverige för 3 miljarder svenska kronor 
till Japan varav 1.5 miljarder direktimporterades från 
Sverige till dessa 75 svenska bolag.

JAPANEN SOM AFFÄRSPARTNER

För att lyckas göra affärer i Japan är det väsentligt att 
hålla i minnet att Japan är en kvalificerad handelspartner 
som för svensk industri och svenskt näringsliv erbjuder 
ett fantasieggande perspektiv.

Jag tror att det är viktigt att inte endast betrakta Japan 
och japanska företag som mottagare av svenska färdiga 
produkter för konsumtion inom landet. För vissa svenska 
varor och tjänster kan detta kanske utgöra den maximala 
marknadspenetreringen, men för den övervägande delen av 
svenskt näringsliv tror jag att mer skulle kunna åstadkom
mas om man något vidgade sina vyer och undersökte följande 
möjligheter :

gemensam forskning och utveckling 
tillverkning eller sammansättning i Japan 
joint venture med japanska företag i Japan eller utan
för Japan

För dessa alternativ samt många andra som ryms inom be
greppet "industriellt samarbete" är det min bestämda upp
fattning att Sverige och Japan på sikt har mycket att ge 
varandra. Men för att åstadkomma detta krävs att man 
fattar ett strategiskt beslut att gå in i Japan. Oavsett



hur man bestämmer sig för att närma sig Japan bör man vara 
inställd på att det ofta tar lång tid att komma till 
avslut med japanska företag och att denna process ofta är 
kostsam. Ett strategiskt beslut bör finnas i botten, där 
man accepterar att under en viss tidsperiod kommer en 
Japansatsning inte att generera några affärer utan endast 
kosta pengar. Det är under en sådan period som många 
utländska företag misslyckas med att göra affärer i landet 
- de ger upp alltför lätt. De som arbetar vidare har i de 
flesta fall erfarit att, när de väl kommit överens med sin 
japanske partner, denne har studerat det kommande samarbe
tet i alla avseenden, varefter resultatet ofta överstigit 
förväntningarna.

JAPANSK MENTALITET OCH FÖRBINDELSER

Det är viktigt att veta att japaner, som skall ingå en 
affärsförbindelse, är oändligt noggranna. Av ett svenskt 
företag som närmar sig en japansk företagare vill denne i 
detalj veta vad den svenske exportören tillverkar hemma, 
hans produktionskapacitet, vilka personer som sitter i 
ledningen, vem som äger företaget och vilken långsiktig 
inställning dessa har, för att nämna några exempel. Denna 
process är tidskrävande och själva väntandet kan för en 
svensk företagare upplevas som ett kraftigt "mentalt" 
handelshinder. De svenska företag som håller ut kan dock 
räkna med att den japanske företagaren knappast *"sviker". 
Tvärtom gör det japanska företaget ofta en konservativ 
skattning av sina försäljningsmål som inte så sällan 
överskrids. Det japanska företaget undersöker noga vilka 
möjligheter som finns att sälja vidare den produkt som den 
svenske exportören vill leverera. Inom det japanska före
taget diskuteras möjligheter och problem ända tills man 
når enighet mellan de olika beslutsfattarna. Denna lång- 
dragna procedur kan ofta skapa frustration hos det svenska 
företaget som väntar på besked. För det japanska företaget



är emellertid processen nödvändig, och om inte svenskarna 
klarar den, så tas detta som ett första bevis på att 
företaget i fråga inte är en lämplig partner för japaner
na.

Sedan det att det svenska företaget fått klartecken att 
förhandlingar kan komma igång, så vill japanerna sitta ner 
tillsammans med svenskarna och göra upp en affärsplan och 
diskutera och arbeta sig igenom alla hinder som kan uppstå 
i samarbetet i morgon och nästa år. Man är från japanskt 
håll inte särskilt intresserad av att arbeta över telex.

REKRYTERING I JAPAN

Den statusmässigt dominerande enheten i det japanska sam
hället torde vara departementen. Följaktligen går de mest 
begåvade studenterna eller åtminstone de som har de högsta 
betygen till förvaltningen och i synnerhet till finans-, 
utrikes- samt industri- och handelsdepartementen. I andra 
hand söker sig ungdomarna till banker och handelshus. Att 
arbeta på ett departement och sedan i en ålder av omkring 
55-60 gå över till det privata är en önskvärd utveckling.

En stor del av de skickligare statstjänstemännen (på unge
fär motsvarande svensk byråchefsnivå) blir erbjudna be
fattningar vid de företag som de har kommit att ha mest 
kontakt med från sin position inom förvaltningen.

NÅGRA FÖRETAGSVILLKOR

Mellan Sverige och Japan finns ett nyligen reviderat tra
ditionellt dubbelbeskattningsavtal. Det finns i Japan en 
fungerande kreditmarknad och en fungerande valutahandel. 
Det finns inga restriktioner vare sig det gäller etable
ringsform för representationskontor, start av egen till



verkning, försäljning i egen eller annans räkning, joint 
venture eller för utländskt innehav av aktiekapital.

Av något speciell natur är den revisorspraxis som gäller 
för företag med ett aktiekapital som understiger 500 mil
joner yen (knappt 20 miljoner SEK). För dessa utses till 
revisor inte en revisionsfirma utan en "kansayaku", det 
vill säga en allmänt klok person. Denne behöver ej kunna 
läsa en balansräkning. Hans uppgift är att kalla till 
möten och att tillstyrka en agenda för bolagsstämman på 
förslag av verkställande direktören eller styrelsen. Ut
ländska bolag anlitar dock normalt en ansedd revisionsby
rå. Denna får i uppdrag att uttrycka sin "opinion", vilket 
kan betraktas som en västerländsk revisionsberättelse. För 
ett företag med ett aktiekapital överstigande 500 miljoner 
yen gäller i princip vanlig revisionspraxis.

"With-holding tax" gäller för remittering av royalties. I 
Japan måste licenstagaren betala ut 10 procent till skat
temyndigheterna vid utbetalning av dessa royalties.

Den japanska bolagsskatten består av ett antal, upp till 
ett tiotal, skilda element såsom kommunal skatt, stats
skatt, försvarsskatt etc. Den uppgår till cirka 55 procent 
av vinsten och beräknas på beloppet efter finansnetto och 
avskrivningar. Möjligheterna till bokslutsdispositioner 
såsom i Sverige, förekommer i mycket ringa omfattning i 
Japan och därmed försvinner möjligheten att bygga upp 
obeskattade reserver.

Att arbeta med negativt kapital är tillåtet. Man kan vid 
rörelsestarten gå in med ett lågt kapital och också leva 
vidare med negativt eget kapital. Förluster som ofta ådras 
enligt detta system, är avdragsgilla mot framtida vinster.



FEM SKÄL ATT VARA I JAPAN

1. Japan är med sina 120 miljoner invånare en betydande 
hemmamarknad. Det går att sälja varor oavsett varans 
ursprung.

2. I Japan kan man följa den tekniska utvecklingen som 
på grund av "spirit" och framåtanda är mycket snabb. 
Inom vissa svenska branscher är sådan bevakning omöj
lig om man inte finns på platsen.

3. Från Japan säljs under ett år nyckelfärdiga anlägg
ningar för 150 miljarder kronor, vilket motsvarar 
ungefär tre fjärdedelar av den samlade svenska expor
ten. De japanska myndigheterna prioriterar projektex
port och här kan svenska företagare vara med som 
underleverantörer och/eller konsortiemedlemmar.

4. Sverige köper idag komponenter från Västeuropa och 
USA medan relativt sett lite införskaffas från Japan. 
Många svenska företag går nu i stegrad takt över till 
att utnyttja japanska leverantörer för att komma i 
åtnjutande av jämn kvalitet, hög leveransmoral samt, 
i japanska yen räknat, en lugn prisutveckling även om 
produkterna blir något dyrare.

5. Japan är en vinnande nation där det finns en "smell 
of success", som lockar många. Möjligheterna är goda 
att skaffa breda och intressanta kontaktytor i denna 
levande atmosfär.





Japans historia
Lars Vargö, Utrikesdepartementet (Tokyo) 2

Den japanska historien brukar komma något i skymundan då 
Östasiens historia skall beskrivas. Kinas imponerande och 
händelserika historiska bakgrund gör gärna att Japan be
traktas som ett historiskt bihang, om än ett intressant 
sådant. I tidiga kinesiska källor (framför allt krönikan 
San Guo Zhi) talas till en början till och med om "dvärg
arnas folk", onekligen ett förringande uttryck. Att be
folkningen på de japanska öarna vid denna tidpunkt (om
kring vår tideräknings början) skulle ha varit extremt 
liten till växten går åtminstone inte att belägga med 
hittills gjorda arkeologiska fynd.

Den japanska historien är på intet sätt sekundär vid en 
jämförelse med den kinesiska, som däremot får betraktas 
som bättre upptecknad. Källmaterial om tidig japansk his
toria finner man framför allt i kinesiska historiska krö
nikor. Den första kända japanska källan, Kojiki, är från 
år 712 e Kr. Ätta år senare (720) kompletterades historie
skrivningen med Nihongi, eller Nihon Shoki som den också 
kallas. Båda verken beskriver händelser som är sammanknut
na till en. successiv ordning av kejsare. Verken inleds med 
avsnitt som blivit grundläggande för den japanska mytolo
gin. Särskilt Kojiki ger prov på shamanistiska bruk och 
föreställningar. En viss likhet med föreställningsvärlden 
hos tidigare sibiriska folkslag går att ana sig till vid 
läsning av de äldsta japanska källorna.



Att det japanska folket till största delen har sitt ur
sprung på fastlandet, det vill säga Kina och den koreanska 
halvön, bör det inte råda några tvivel om. Ett visst 
sydostasiatiskt inslag är inte helt omöjligt. Arkeologiska 
utgrävningar visar att området i södra Kyushu, kring nuva
rande staden Kagoshima, har varit efterblivet i jämförelse 
med östra och nordvästra Kyushu och vad som ligger nordost 
därom. Rent generellt utvecklades västra och södra Japan 
tidigare än östra och norra. Om etnisk påverkan alltså 
skett söderifrån har den fullständigt drunknat i den in
vandring som skedde via den koreanska halvön. En viktig 
invandringsvåg skedde cirka 300-200 f Kr. En andra invand
ring främst åren 200-400 e Kr. Den första vågen av invand
rare (300-200 f Kr) förde med sig kunskaperna om risod
ling, bruket av järn och en annan typ av social ordning. 
Risodlingen tvingade fram fast bosättning och gemensamt 
utnyttjande av vissa vattendrag. Under den andra immigra
tionsvågen introducerades dessutom sofistikerade vapen, 
vilka kom till användning i de territoriella och sociala 
strider som kännetecknade de japanska öarna under perioden 
300-600 e Kr. Eftersom Japan till stor del består av berg, 
skedde tidiga kommunikationer ofta till sjöss. Kontrollen 
av områdena kring Setonai-havet, vattnet mellan huvudön 
Honshu och ön Shikoku, var särdeles viktigt. Under denna 
andra invandring kom ett stort antal koreanska hantverkare 
till Japan. De var sadelmakare, experter på järnhantering, 
keramiker etc. Även kunskaperna om det kinesiska skrift
språket förmedlades via den koreanska halvön.

De första ansatserna till buddhism kom till Japan mot 
slutet av femhundratalet, men den tidiga buddhismen var 
ingen "folkets religion", utan hamnade först hos samhäl
lets övre skikt. En av anledningarna till att buddhismen 
inte genast kom att omfatta de bredare lagren, var att de 
buddhistiska skrifterna var avfattade på kinesiska, ett 
språk vilka ytterst få i Japan behärskade ännu in på 
sexhundratalet. De kinesiska och japanska språken skiljer



sig i struktur minst lika mycket som svenska och ryska. 
För en västerlänning kan skriftspråken te sig lika, men 
detta har sin speciella bakgrund. De första skrifterna som 
togs över till de japanska öarna, lästes först av ett 
fåtal eftersom de var på kinesiska. Senare utvecklades en 
speciell japansk läsning av de kinesiska texterna. Ett av 
japaner uppfunnet symbolsystem skrevs in vid sidan av 
tecknen, varvid anvisningar om speciella japanska ändelser 
etc kunde uppfattas av den läsande. Under inspiration av 
de kinesiska tecknen utvecklades så två japanska fonetiska 
alfabet, som kom att blandas med kinesiska tecken i den 
japanska texten. För att illustrera det hela kan man tänka 
sig att vi i svenskan skulle låna in de kinesiska symbo
lerna (tecknen) för "jag" och "hungrig" men däremellan, då 
vi skrev den svenska texten, satte in "är" med romerska 
bokstäver för att på så sätt uttrycka oss grammatiskt 
korrekt.

För en västerlänning är japanska ett komplicerat språk, 
särskilt skriftspråket. Hur fort man kan lära sig det 
varierar naturligtvis från person till person, men gene
rellt kan man säga att det krävs flera års intensiva 
heltidsstudier för att kunna läsa en dagstidning obehind
rat, utan hjälp av lexika.

DEN FÖRSTA STATSBILDNINGEN

I kinesisk historia talas det om dynastier, i japansk om 
perioder. De tidigaste perioderna är Jomon (ca 9000-250 f 
Kr), Yoyoi (250 f Kr - ca 200 e Kr) och Kofun (200- ca 
650). Det är först mot slutet av Kofun som det är möjligt 
att tala om Japan som statsbildning. Fortfarande var dock 
nordöstra Japan relativt okontrollerat under Kofun-perio- 
den. Jomon-perioden är den period då fast bosättning sak
nas och då jakt och fiske är de medel som används för 
livsuppehället.



Den senare delen av Kofun-perioden brukar ibland även 
kallas Asuka-perioden. Det var under denna period som den 
första lagstiftningen skrevs och Japan som nation etable
rades. I mytologin talas om hur en första kejsare, Jimmu 
skulle ha bestigit tronen år 660 f Kr. Vidare skulle den 
nuvarande kejsaren vara ättling i rakt nedstigande led 
till Kejsar Jimmu. Denna teori är och förblir en teori att 
hänföra till mytologin.

Liksom i övriga länder i världen har inte den politiska 
makten hela tiden funnits hos en familj, ej ens till 
namnet. När japanen med stolthet nämner att dagens kejsare 
är släkt med kejsar Jimmu bör man därför ta påståendet för 
vad det är, en sammanblandning av litteratur och mytologi. 
Det japanska kejsarhuset är cirka 1400 år gammalt och har 
under historiens gång drabbats av dynastiska avbrott och 
strider.

Under fyra- och femhundratalen efter vår tidräknings bör
jan framträdde ett antal lokala politiska ledare, som 
mycket väl kan kallas kungar. Liksom Sverige bestod Japan 
till en början av ett flertal mindre kungariken. Japan 
enades första gången (landet skulle senare under histo
riens gång delas flera gånger) på sexhundratalet. Först då 
blir det möjligt att tala om en eventuell kejsare.

Efter Asuka-perioden följer Hakuho-perioden (ca 650-710), 
som främst karaktäriseras av sin konst, även om en poli
tisk stabilisering framskred ytterligare. Hakuho kommer i 
skymundan av Nara-perioden (710-794) då Japan fick sin 
första "fasta" huvudstad. Tidigare hade huvudstäder varie
rat med regenter. Under Nara-perioden var det japanska 
samhället, åtminstone stora delar av det, organiserat 
under strikta former och staten kom att ha ett betydande 
inflytande på alla samhälIsyttringar. Konsten var regle
rad, liksom social status. I Nara byggdes ett stort antal 
buddhistiska tempel tillhörande de "sex sekterna", men



buddhismen som filosofi hade större inverkan på dåtidens 
statsmän än på folkets vanor och bruk. Till byggandet av 
templen användes tvångsuttagen arbetskraft, varav stor del 
rent av stod i de buddhistiska sekternas ägo.

Arkitekturen och konsten under Nara-perioden var väl ut
vecklad och stilren. Ett besök i dagens Nara kan fortfa
rande ha det mest meditativa inflytande. Staden ligger 
vackert vid vad som tidigare kallades Yamato, ett av de 
tidigast utvecklade områdena i Japan.

BLOMSTRINGSTIDEN FÖR LITTERATOR OCH KONST, HEIAN—PERIODEN

Heian-perioden - 794-1185, periodiseringen av japansk his
toria varierar något beroende på om politisk indelning 
eller konsthistorisk indelning används - är en av de mest 
fascinerande tidpunkterna i Japans historia. För det förs
ta uvecklades en inhemsk litteratur av hög klass. Starkt 
bidragande till litteraturens utveckling var kvinnorna vid 
det kejserliga hovet. De skrev intressanta redogörelser av 
intrigspelet i hovet i dagboksform, en litterär form som 
senare övertogs av män. För det andra upptogs buddhismen, 
i en eller annan form, av allt bredare lager av befolk
ningen. Buddhistiska berättelser gjorde sig märkbara i en 
allt rikare japansk litteratur. Under Heian-perioden in
troducerades även romanen och olika typer av poesi.

Den politiska makten gled redan på mitten av 800-talet ur 
händerna på kejsaren. En av de mäktigaste aristokratiska 
familjerna, Fujiwara, övertog de politiska posterna sessho 
('regent') och kampaku ('kansler'), bland annat genom 
planerat ingifte. Fujiwara-famil jens politiska inflytande 
minskade kraftigt först två hundra år senare, på mitten av 
1000-talet.



Den därpå följande tiden fick uppleva hur lokala militärer 
i distrikten alltmer övertog kontrollen i landet. På 1100- 
talet stod striden mellan de två klanerna Taira och Mina- 
moto. Tairas inledande period av politisk kontroll tillin
tetgjordes genom Gempei-kriget 1180-1185 ('Gempei' är en 
förkortning av de båda klanerna). Under ledning av Minamo- 
to Yoritomo (i Japan liksom i Kina kommer efternamnet 
först) drevs Taira iväg från huvudstaden, som åren 794- 
1867 var Kyoto, cirka fem mil från Nara.

GENERALERNA TAR ÖVER

Minamotos seger över Taira är en viktig punkt i den japan
ska historien. Resultatet blev det så kallade Kamakura 
bakufu, eller "tältregeringen i Kamakura". Minamoto Yori
tomo hade etablerat sitt högkvarter i Kamakura under 
Gempei-kriget. Den organisation som vuxit fram under Mina
moto Yoritomo, ett förbund av lokala krigsherrar, visade 
sig vara bestående. Grunden hade i själva verket lagts för 
en typ av feodalism som var mycket lik den europeiska. 
Minamoto hade inte för avsikt att förinta den kejserliga 
institutionen, tvärtom såg han sig som dess beskyddare. 
Huvudstaden förblev Kyoto, men den politiska makten för
flyttades till Kamakura.

Under Minamoto Yoritomos livstid var "tältregeringen" 
något av dennes personliga instrument, men vid tidpunkten 
för hans död år 1199 uppstod problemet vem som skulle 
efterträda honom. Minamotos son var olämplig och de bästa 
generalerna hade dött på slagfältet. Är 1192 hade kejsaren 
utnämnt Minamoto Yoritomo till Sei-i-tai-shogun ("general 
som undertrycker barbarerna" oftast förkortat till endast 
shogun). Titeln var först avsedd för tidigare generaler i 
kejserlig tjänst, generaler som anställts att utöka lan
dets kontroll till de nordöstra delarna av Japan. Med 
Minamoto blev dock shogun den verklige regenten, även om



kejsaren formellt utnämnde honom.

UPPLÖSNING AV DEN CENTRALA MAKTEN

Då ingen efterträdande alltså fanns komplicerades bilden 
ytterligare. Från år 1205 till år 1334 tog en annan aris
tokratisk familj över. Hojo. De utnämnde ett antal högre 
ämbetsmän som regerade i shoguns namn. Shogun förvandlades 
till ännu en marionett, det vill säga en regent utan reell 
politisk makt. Efter år 1226 intogs posten shogun av 
prinsar ur den kejserliga familjen eller medlemmar ur 
någon aristokratisk familj.

Mot slutet av 1400-talet utvecklades tendenser till en 
uppdelning av landet i mindre lokala enheter, ledda av 
krigsherrar. Den centrala makten kom att starkt försvagas 
och de japanska öarna kom att slitas av oupphörliga krig. 
Kamakura-regeringens fall, som slutligen skedde år 1334, 
påskyndades av försök till mongoliska invasioner år 1274 
och år 1281. Lokala krigsherrar krävde sedan kompensation 
för sina insatser mot mongolerna, som vid ett av inva- 
sionsförsöken fick en stor del av sin flotta förintad av 
"gudarnas vind", kamikaze. Då inget krigsbyte eller kon
fiskation av mongoliskt kontrollerat territorium fanns att 
tillgå, hade "tältregeringen" endast att konfiskera pri
vatägt land, som sedan delades vidare. Den kunde också 
dela ut mer eller mindre innehållslösa titlar.

Åren 1336 till 1392 begåvades Japan med två stridande 
shogundynastier. Den ena i Muromachi (del av Kyoto), den 
andra i Yoshino i de bergiga områdena en bit söderut på 
Kii-halvön. Striderna, som i själva verket var ett rent 
inbördeskrig, uppfattades av de japanska militärfamiljerna 
inte så mycket som strider om principer, utan mer som ett 
krig som möjliggjorde mottagandet av vissa förmåner, exem
pelvis mark. Vilken sida man valde berodde mer på vilka



personliga fördelar som yppade sig än på något annat. 
Vissa krigsherrar såg rent av till att de hade söner på 
båda sidor i striden.

Under 1300- och 1400-talen fick alltså aristokratin se sin 
mark övertas av lokala krigsherrar. Det gällde inte längre 
vem som hade legal rätt till marken, utan vem som kunde ta 
mark och sedan försvara den. Onin-kriget 1467-1477 utplå
nade så för en tid alla tendenser till central makt i 
Japan. Landet indelades i "stridande stater". Var "stat" 
leddes så småningom av daimyo, vilket ungefär betyder 
"baroner". Kejsaren befann sig fortfarande i Kyoto, där 
också shogun fanns. Daimyo respekterade ingen av dem. Den 
enda auktoritet som erkändes var den som vanns på slagfäl
tet.

Omkring år 1500 var Japan uppdelat i områden som kontrol
lerades av två- till trehundra daimyo. De minsta kontrol
lerade kanske bara en eller ett par dalgångar, medan de 
mäktigaste kunde behärska områden av betydande storlek. 
Daimyos underlydande vasaller tilldelades, om så var möj
ligt, mindre markområden i utbyte mot de tjänster som 
krävdes. Vasallen kunde dock inte sälja sin mark eller de 
människor som arbetade på den. Området var en del av ett 
"kontrakt" mellan daimyo och vasallen. Ju större område 
desto större krav på militärtjänst hos daimyo. Förräderi 
var vanligt, men den japanske vasallen såg sig annars 
förhindrad att tjäna två daimyo samtidigt. Under daimyo 
organiserades med vasallernas hjälp strikt organiserade 
trupper. På 1540-talet introducerades dessutom musköten av 
portugiserna. Resultatet blev att befästningar och borgar 
byggdes över hela landet.

Med tiden utvecklades inom de av daimyo kontrollerade 
"staterna" separat lagstiftning. Daimyo utvecklades till 
att även vara en högsta adminstratör av civila ärenden. 
Bondbyn blev den grundläggande enheten i systemet. Byn



leddes av en byhövding, som för sina tjänster eventuellt 
kunde slippa skatt. Ett flertal byar blev den enhet vasal
lerna kontrollerade administrativt och det var via vasal
len som daimyos anvisningar meddelades. Byn var dock inte 
uppsplittrad, utan ansvaret för skatt och övriga plikter 
var kollektivt. Brott innebar att hela byn bestraffades. 
Arbete som gick utöver jordbruket utfördes genom tvångsar
bete av bönder som beordades till det. Mycket på grund av 
den hotade situation en daimyo och hans område ständigt 
befann sig i, exploaterades området maximalt på de natur
resurser som fanns. Ingen daimyo-stat kunde vara helt 
självförsörjande, varför många daimyo tillät fri handel 
inom delar av territoriet för att locka köpmän.

LANDET ENAS

Tre män var ledande i det slutgiltiga enandet av landet, 
Oda Nobunaga (1534-1582), Toyotomi Hideyoshi (1536-1598) 
och Tokugawa Ieyasu (1542-1616). Det slutgiltiga slaget 
stod vid Sekigahara år 1600. År 1603 utnämndes Tokugawa 
Ieyasu till shogun.

Även om varje daimyo i sig inte hade styrkor som kunde 
mäta sig med Tokugawas, var de överlägsna sammanlagt. 
Tokugawa valde därför inte att försöka förinta daimyo- 
strukturen, utan byggde tvärtom den nya "staten" med denna 
som bas. Japan blev dock inte genast nation utan var till 
en början en federation av stater, med Tokugawa-familjen i 
centrum i Edo (nuvarande Tokyo). Daimyos status definiera
des: en daimyo var i Tokugawas tjänst och kontrollerade 
ett område som kunde producera minst 10 000 koku (en koku= 
180 liter) ris.

Daimyo indelades i fudai, tozama och shimpan. Fudai-daimyo 
var de som hade Tokugawas förtroende. Tozama-daimyo var de 
som hade rykte om sig att vara upproriska. Shimpan-daimyo



var de som var släkt med Tokugawa. Under de första tre 
shogunernas regeringstid utplånades dock hela 57 daimyo- 
stater. Den formella anledningen var att daimyo saknade 
arvingar. Daimyo bands till Tokugawa-huset genom svorna 
eder, ungefär på samma sätt som daimyo tidigare hade 
behandlat sina vasaller.

Snart skedde en omflyttning av daimyo till områden dit de 
egentligen inte hörde. De mest pålitliga hamnade i områden 
i Edos närhet. De opålitliga långt därifrån. En daimyos 
domän kunde minskas som straff för "dåligt uppförande", 
eller som resultat av arvingarnas strider om successions- 
rätten. På daimyo lades bördan att frambringa män och 
producera vapen åt Tokugawa, en börda som kom att försvaga 
daimyo ekonomiskt. Tokugawas militärtjänst innebar även 
vanligt tvångsarbete. Däremot fortlevde de olika daimyos 
egen lagstiftning till stor del. Daimyo stod i sin fulla 
rätt att arrestera "brottslingar" enligt eget godtycke. 
Det enda kravet var att den som arresterades skulle vara 
registrerad i hans domän. Regeringen i Edo kunde endast 
ingripa om det gällde fall med flera personer som var 
registrerade i olika domäner. För det vanliga folket var 
daimyo auktoriteten. Tokugawa-regeringen hade redan i 
slutet av 1600-talet över 17 000 civila och militära 
tjänstemän med övervakande funktioner placerade över hela 
landet. Japan var vid denna tidpunkt säkerligen världens 
mest genomorganiserade land.

Den fred som spred sig på de japanska öarna kom att för
vandla den sociala klassen av militärer till civila tjäns
temän alltmer som tiden gick. Efter den så kallade Shima- 
bara-revolten 1637-1638 förekom inga oroligheter som kunde 
hota Tokugawa-regimen förrän amerikanske kommendören Perry 
anlände till Japan med sina fartyg år 1853. Genom hot 
förmåddes Japan sluta ett antal pakter med USA. Ett nytt 
skede inträdde i Japans historia.



Tokugawa-periodens strikta samhällsformer och sociala lugn 
kom naturligtvis att påverka det japanska uppträdandet. 
Litteratur, konst och kanske framför allt filosofi nådde 
en hög nivå. Den inhemska handeln (handeln med utlandet 
var starkt begränsad och förekom i princip endast på en ö 
strax utanför dagens Nagasaki) utvecklades också snabbt.

Kristendomen hade på ett tidigt stadium förbjudits, då den 
ansågs hota grundvalarna för den japanska sociala ordning
en. Tokugawa-samhället var väl inget idealsamhälle, men 
dock utan tvekan "civiliserat". Mycket av vad vi idag 
kallar "japansk kultur" härrör sig från Tokugawa-tiden.

MEIJI-RESTAURATIONEN - DET MODERNA JAPAN TAR FORM

Kommendör Perrys hot och framgångsrika "kanonbåtsdiploma
ti" kom att skada Tokugawa-regimens prestige i Japan. 
Tokugawa-regimen organiserade inledningsvis det japanska 
samhället i fruktan för en daimyo-revolt. Med Perry blev 
detta hot mer aktuellt än någonsin, år 1867 utförde ett 
antal tozama-daimyo en coup d'état, som återgav kejsaren 
den reella makten. Meiji-restaurationen, som kuppen kal
las, var inte en folkligt förankrad revolt. Den vände sig 
heller inte specifikt mot den feodala ordningen. De som 
utförde revolten hade för avsikt att skydda landet mot 
ytterligare västerländsk påverkan. De första åren behölls 
också den gamla administrativa strukturen, men det fram
gick ganska snart att om Japan skulle kunna stå emot det 
påträngande västerlandet skulle landet vara tvunget att 
genomföra en grundläggande omorganisering. I början av 
1870-talet genomfördes därför en rad antifeodala åtgärder 
på lagstiftningens område. Samtliga japaner blev till 
exempel “kejsarens undersåtar" och den tidigare sociala 
indelningen avskaffades formellt. Är 1873 infördes allmän 
värnplikt. Tre år senare förbjöds vanliga medborgare att 
bära svärd.



De nya japanska politiska ledarna studerade västerlandet 
utförligt. På ett relativt tidigt stadium besöktes Europa 
av japanska studiedelegationer. Japan ville utnyttja det 
bästa av vad som fanns i de olika europeiska länderna. 
Japan slog alltså in på en annan väg än den kinesiska, som 
fortfor att betrakta västerlandet som ointressant. Redan 
vid "Boxarupproret" år 1900 stod japanska trupper sida vid 
sida med andra inkräktande västerländska trupper i Beijing 
(Peking). Japan förvandlades från ett inneslutet öster
ländskt land till en imperialistisk stormakt på endast 
trettio år. Åren 1904-05 pågick det rysk-japanska kriget. 
Japan gick segrande ur striderna.

Kejsar Meijis död år 1912 kom att ruska om det japanska 
samhället något. Soseki Natsume har i sin bok "Kokoro" 
utmärkt beskrivit bland annat de känslor som fanns i 
landet vid kejsarens frånfälle. Den nye kejsaren Taisho 
gav namn åt vad som kallas Taisho-demokratin. Vissa ansat
ser till politisk demokrati i Japan fanns under Taishos 
regeringstid 1912-1926, men ekonomisk depression kom att 
inbjuda till aktioner från militärens sida. Manchuriet 
ockuperades år 1931. År 1937 inleddes kriget mot Kina. 
Stora delar av det kinesiska fastlandet föll i Japans 
händer och de japanska trupperna marscherade vidare. Med 
flyganfallet på Pearl Harbour tvingades USA inträda i 
kriget mot Japan. På hösten 1945 kom den fullständiga 
japanska kapitulationen och Japan ockuperades av ameri
kanska trupper. Ockupationen av Japan pågick till i april 
1952, då det fredsfördrag som undertecknades i San 
Francisco året innan trädde i kraft. Samtidigt med freds
fördraget undertecknades ett bilateralt säkerhetsavtal med 
USA.

Relationerna till Kina normaliserades år 1972. Förbindel
serna mellan de två länderna är idag vänskapliga, även om 
vissa territorial frågor (Senkaku-öarna) inte är lösta. I 
förhållandet till Sovjetunionen spelar fortfarande sovje-



tisk ockupation av en liten japansk ögrupp norr om den 
nordligaste huvudön Hokkaido en negativ roll. På grund av 
denna olösta fråga har ännu inget fredsfördrag underteck
nats mellan Japan och Sovjetunionen.

Japan blev medlem av IMF och Världsbanken 1952. År 1956 
fick Japan fullt medlemskap i Förenta Nationerna. Året 
innan hade Japan anslutit sig till GATT. År 1964 vann 
Japan inträde i OECD.

JAPANS INRIKESPOLITIK

Japans nuvarande författning trädde i kraft den 3 maj 
1947. Där stadgas bland annat att kejsaren endast är en 
symbol för den japanska nationen. Författningen bygger på 
allmän och lika rösträtt. Parlamentet är statens högsta 
och lagstiftande organ. Det besår av ett underhus, med 511 
ledamöter valda på fyra år och ett överhus med 252 ledamö
ter valda i två omgångar på sex år vardera. Val till 
hälften av överhuset hålls med andra ord vart tredje år. 
Valsystemet är majoritetsval i flermansvalkretsar för båda 
husen. Underhuset är det politisk tyngsta av de två husen.

Många trodde att 1980 skulle bli möjligheternas år för de 
japanska oppositionspartierna. I maj detta år upplöstes 
nämligen underhuset då premiärministern Masayoshi Ohira 
fått misstroendevotum. Det regerande liberal-demokratiska 
partiet (LDP) var djupt splittrat och stora delar av 
partiet avstod att rösta vid voteringen. Få väntade sig 
att LDP skulle kunna göra sig bra ifrån sig i de allmänna 
valen som utlystes till den 22 juni. Ett överhusval var 
sedan länge planerat och det gällde cirka hälften av 
överhusets 252 mandat. Upplösningen av underhuset, som har 
511 mandat, möjliggjorde ett val till de båda kamrarna 
samtidigt, något som aldrig tidigare hade förekommit i 
J apan.



Valkampanjen kom dock att drastiskt förändras den 12 juni, 
då premiärministern Ohira avled av hjärtinfarkt. Ohira 
hade sedan tillträdet på premiärministerposten i december 
1978 haft ett nästan omänskligt arbetsprogram och den 
allmänna meningen är väl att premiärministern arbetade 
ihjäl sig. Under den sista delen av valkampanjen gick LDP 
ut med stora fotografier på den nyss avlidne premiärminis
tern och vann på så sätt en hel del sympatiröster. Resul
tatet av valet blev hur som helst oväntat: en jordskreds
seger för LDP med 286 mandat i underhuset och 69 mandat i 
överhuset.

Fraktionsstrider inom partiet gjorde att valet av ny par
tiordförande och därmed ny premiärminister lät vänta på 
sig i drygt en månad. Den nye premiärministern, Zenko 
Suzuki, var en kompromisskandidat. Han hade tidigare sut
tit på nyckelposter i LDP. Han hade däremot inte innehaft 
tyngre ministerposter, som finans- och MITI- (Ministry of 
International Trade and Industry) minister. Är 1982 blev 
Yasuhiro Nakasone premiärminister. Nakasone var till 
skillnad mot Suzuki en politiker med tyngd. Han gjorde sig 
snart känd som en handlingskraftig inrikespolitisk takti
ker och en skicklig internationell förhandlare. I och med 
Nakasones tillträde fick Japans roll som politisk och 
ekonomisk stormakt en skarpare profil.

Oppositionen består främst av det japanska socialistpar
tiet (JSP).I mandat motsvarar JSPs politiska styrka cirka 
20 procent av det japanska parlamentet. Socialpartiets 
politiska ideologi liknar den europeiska socialdemokratins 
radikalare riktning. Övriga partier är Komeito ("det rätt
visa partiet"), Demokratiska socialistpartiet. Japans 
kommunistiska parti. Nya liberala klubben samt Socialdemo
kratiska unionen, Shaminren. Därutöver finns vissa obero
ende kandidater i båda husen (7 respektive 12 mandat). 
Komeito och DSP kan betraktas som mittenpartier, medan Nya 
liberala klubben är en utbrytning ur det regerande LDP och



fortfarande får räknas till det konservativa lägret. Det 
japanska kommunistpartiet är, enligt partiets egen bedöm
ning, "oberoende".

Politiska frågor i Japan rör främst skattepolitiken, ut
bildningssystemet och Japans relationer till omvärlden. Då 
Japan i princip saknar råvaror är utformandet av en rea
listisk säkerhetspolitik, som inkluderar en jämn och ga
ranterad tillförsel av sådana varor, av vikt.

Japan är i grunden ett demokratiskt samhälle. Naturligtvis 
förekommer vissa aspekter, exempelvis mutor, som skulle 
förorsaka större skandaler i till exempel Förenta Staterna 
än de gör vid avslöjandet i Japan; men på det hela taget 
finns föga att anmärka mot. Den japanska pressen är fri 
och starkt bidragande till att oegentligheter verkligen 
avslöjas.

RELIGIONEN I DAGENS JAPAN

Japan har två huvudreligioner, buddhismen och shinto. 
Buddhismen är uppdelad i ett flertal sekter, medan shinto 
i princip är en enhetlig religion. Shinto har sitt ur
sprung i shamanismen och andra primitiva former av reli
gion. Shinto och buddhismen lever sedan 500-talet i störs
ta harmoni i dagens Japan och har gjort så i stort sett 
oavbrutet. För japanen i gemen har de två religionerna 
kompletterande roller. Man upplever dem snarare som en 
"livsfilosofi eller livsrytm" än som en religion. Både 
shintotemplen och de buddhistiska templen är en del av det 
dagliga livet. Shinto innebär fest och glädje medan budd
hismen har kommit att förknippas med begravningar.

Det finns drygt 400 religiösa sekter i Japan i dag. De 
flesta av dem räknas till shinto eller buddhismen, men 
religionsfriheten är total. Enligt offentlig statistik 
finns drygt 85 miljoner shintoister, 84 miljoner buddhis-



ter, 10 miljoner tillhörande "diverse" religioner och 
cirka en miljon kristna. Japan har cirka 120 miljoner 
invånare. Förklaringen är alltså att många är dubbelre- 
gistrerade eller endast hypotetiska anhängare. Soka Gakkai 
till exempel, en av de mest militanta moderna buddhistiska 
sekterna, säger sig ha cirka 10 miljoner anhängare, men 
har i själva verket en aktiv medlemskara på endast två 
miljoner medlemmar.

Under det andra världskriget tvingade den japanska rege
ringen religiösa grupper att slå sig samman i större 
enheter. Man gav endast tillstånd åt 13 shinto, 28 budd
histiska och två kristna grupper att verka aktivt. Efter 
kriget, då regeringskontrollen avskaffades, ökade antalet 
oberoende grupper snabbt. Många hade dessförinnan levt en 
underjordisk tillvaro.

Shinto består idag av nära 80 000 lokala samfund och i 
vart och ett av dessa står shintotemplet i centrum. De 
gudomligheter som har sin boning i templen anses beskydda 
samfundet. Samfundsmedlemmarna består i princip av samtli
ga boende inom området. De buddhistiska templen, däremot, 
behöver inte alls existera inom ett specifikt samfundsom
råde, och saknar det geografiska "territorium" som de 
shintoistiska templen har. Man väljer själv vilket budd- 
hist-tempel man vill tillhöra. Endast det buddhistiska 
templet kan alltså egentligen sägas vara baserat på en 
religiös grupp.

Industrialiseringen, särskilt efter det andra världskri
get, har inneburit genomgripande förändringar också i 
japanernas religiösa liv. I städerna har det blivit så, 
att bara de riktigt gamla håller fast vid uppfattningen 
att shintotemplet skall spela en aktiv roll i samhället. 
En omfattande immigration till storstäderna har vidare 
givit buddhismen rekryteringssvårigheter. De nyinflyttade



tillhör ofta något tempel på landsbygden och blir inte 
alls stimulerade att söka kontakt med andra tempel av 
samma sekt i staden. De buddhistiska präster som finns i 
storstäderna är dessutom oerfarna vid arbete att vinna nya 
anhängare, då byråkratiseringen även drabbat religionen. 
Det tomrum som uppstått i de moderna städerna har till 
viss mån fyllts av mer aggresiva, moderna sekter. Rent 
allmänt är det dock ingen överdrift att påstå att den 
moderna japanen inte betraktar sig som religiös.

KORT SAMMANFATTNING

- Japan som statsbildning etablerades under 600-talet. 
Till följd av interna strider mellan rivaliserande 
feodalherrar, blev landet dock inte slutgiltigt enat 
förrän år 1600. Den egentliga makten innehades av 
shogun, en generalissimo formellt utnämnd av kejsa
ren.

Den långa freden bröts först år 1853, med den ameri
kanske kommendören Perrys ankomst - "kanonbåtsdiplo- 
matin”. Japan tvingades träda ut ur sin självvalda 
avskärmning från omvärlden. Till skillnad från kine
serna, intresserade sig japanerna för västerlandet 
och utnyttjade de företeelser de fann bäst där.

- Segern mot Ryssland 1905 befäste Japans ställning som 
ny imperialistisk stormakt, vilken bröts först i och 
med det totala nederlaget i det andra världskriget.
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UNDRENS JAPAN

Japans modernisering och industrialisering har inte så 
mycket mer än hundra år på nacken. Den tog fart först i 
och med den sociala, politiska och ekonomiska revolutionen 
i samband med att landet bröt den i det närmaste totala 
isolering från yttervärlden som hade rått i mer än 250 år 
av feodalstyre under så kallade Tokugawa-perioden mellan 
åren 1603 och 1867. Avskaffandet av feodal systemet och 
öppningen av landets gränser innebar djupgående sociala 
förändringar och med moderniseringen infördes ett nytt 
politiskt och ekonomiskt system, byggt på modeller från 
väst. Med hjälp av importerad teknologi startades en pro
cess av industriell utveckling och ekonomisk tillväxt. Den 
startade från en låg nivå, det gick till en början rela
tivt trögt, men snart nog blev den japanska tillväxten 
både snabb och accelererande. När andra världskriget bröt 
ut var Japan en högt utvecklad industrination.

Under kriget kördes dock den japanska ekonomin i botten. 
Vid krigsslutet fick till exempel en stadsbo i genomsnitt 
inte mer mat än vad som motsvarar cirka 1 000 kalorier om 
dagen, och under de närmaste efterkrigsåren rådde ett 
tillstånd i landet som närmast kan karaktäriseras som 
halvsvält. Före kriget behövde en stadsfamilj inte använda 
mer än ungefär en tredjedel av inkomsten till mat. Strax 
efter kriget tog matkontot två tredjedelar av inkomsten. 
Är 1947 var bruttonationalprodukten ungefär hälften av vad



den var tio år tidigare. Realinkomsten per capita var 54,9 
om vi sätter genomsnittet för 1934-36 till 100. Industrin 
kunde inte producera mer än 30 procent av vad den gjorde 
före kriget. Råvarutillgången var knapp, priserna rusade i 
höjden, arbetslösheten var stor och fattigdomen var ut
bredd.

Från krigsslutet och fram till 1952 styrdes Japan inte 
bara av landets egen regering utan också av de allierade - 
det vill säga i praktiken Förenta Staterna - som ockupe
rade landet. Den amerikanska politiken gick till en början 
ut på en enda sak: att demokratisera och att decentralise
ra. Den japanska förkrigs- och krigsekonomin var starkt 
centralstyrd, industrin var koncentrerad och väl anpassad 
till militärens behov. Det var den modellen som skulle 
slås sönder och det framgick mycket klart av direktiven 
från Washington att om detta skulle visa sig motverka en 
japansk ekonomisk återhämtning så fick de ekonomiska målen 
stryka på foten. Det enda viktiga var att grundvalen för 
den japanska krigsmaskinen raserades. Med demokratisering
en som ledstjärna genomfördes under amerikansk ledning 
både en jordreform och en arbetsmarknadsreform. Den in
dustriella koncentrationen splittrades och en hård konkur
renslagstiftning infördes. Ganska snart ändrade emellertid 
USA attityd, inte minst under intryck av utvecklingen i 
Kina. Ett starkt Japan med västlig anknytning blev nu ett 
starkt amerikanskt intresse, och därmed fick ockupations- 
politiken en ändrad karaktär. Det blev viktigare att poli
tiken bidrog till att stärka den japanska ekonomin. Den 
extremt marknadsorienterade USA-politiken mjukades upp och 
den blandades med en betydligt mer produktionsorienterad 
inhemsk politik med rötter i det ekonomiska systemet från 
före kriget. Grunden lades till en marknadsekonomi av 
japansk modell som under de följande decennierna visade 
sig fungera väl både för ekonomisk tillväxt och för an
passning. Det amerikanska inflytandet på den modellen bör 
inte underskattas.



Bortsett från utrikeshandeln, som släpade efter, hade 
Japan på det ekonomiska området återhämtat sig till för- 
krigsnivå när landet i början av femtiotalet blev själv
ständigt igen. Sedan gick utvecklingen snabbt. Tillväxten 
i den japanska ekonomin har under efterkrigstiden varit 
minst dubbelt så snabb som i den övriga industrialiserade 
världen. Kanada passerades - i termer av BNP - redan 1960, 
Storbritannien och Frankrike kördes om i mitten av sextio
talet och 1968 var den japanska ekonomin - fortfarande 
mätt med BNP - ikapp den västtyska. En jämförelse med USA 
ger en antydan om i vilken takt och med vilken kraft Japan 
under efterkrigstiden har etablerat sig som ekonomisk 
stormakt. År 1951 var den japanska bruttonationalprodukten 
cirka fyra procent av den amerikanska. År 1960 hade den 
växt till åtta procent, 1970 till 20 procent och idag är 
den japanska ekonomin mer än en tredjedel av den ameri
kanska. Den västtyska ekonomin har under samma tid växt i 
förhållande till den amerikanska från cirka en tiondel 
till en femtedel, medan Storbritanniens BNP idag är unge
fär densamma i förhållande till USAs som den var i början 
av femtiotalet.

Begreppet "det japanska undret" kan med fog hänföras till 
flera perioder av Japans moderna ekonomiska historia. 
Under ett par decennier kring sekelskiftet tog till exem
pel Japan ett raskt kliv upp till stormaktshöjden på ett 
sätt som lätt leder tanken till detta begrepp. När man ser 
på japansk ekonomisk utveckling under efterkrigstiden, 
synes det snarast motiverat att tala om två "under". Det 
första skulle då hänföra sig till den snabba ekonomiska 
tillväxt och den fantastiska välståndsutveckling som japa
nerna skapade under de två decennierna fram till den 
första oljekrisen 1973-74. Men ett lika stort "under" 
synes vara den anpassningsförmåga och flexibilitet som 
"expressupertankern" Japan har visat under de radikalt



förändrade förhållanden som rått under det senaste decen
niet.

TVÄ DECENNIER AV TILLVÄXT

Under femtio- och sextiotalen synes hela det japanska 
samhället - från verkstadsgolvs- till premiärministernivå 
- ha varit i det närmaste besatt av tanken på att genom en 
snabb ekonomisk tillväxt komma ikapp västerlandet. Grunden 
för avstampen var högkonjunkturen i samband med Koreakri
get och den speciella hjälp som USA gav Japan genom att 
under flera år göra stora uppköp i landet. I takt med 
japanernas stigande inkomster växte sedan produkt- och 
tjänstemarknaderna snabbt. Företagen investerade i ett 
rasande tempo med utnyttjande av importerad teknologi. De 
lånade friskt pengar av det sparsamma japanska folket och 
de fick höga fasta räntekostnader, vilket i sin tur gjorde 
att företagen var tvingade till att behöva sälja mera. 
Investeringarna skapade i sig ny efterfrågan vilket stimu
lerade företagen att investera ännu mera. Den japanska 
ekonomin blev en självgående tillväxtmaskin och den ekono
miska politiken under de här decennierna gick i stort sett 
endast ut på att smörja tillväxtmekanismerna.

Följande tabell ger en blixtbelysning av vad som hände 
under den japanska högtil 1 växtepoken, det vill säga från 
början av femtiotalet fram till den första oljechocken:



1951 1972 1972/1951

1. BNP i 1970 års priser, 126 130 869 256 6,89
100 milj yen

2. BNP per capita, 1970 års 149 810 5,44
priser, 1.000 yen

3. Försörjningsbalans, 1970 
års priser, 100 milj yen:
- privat konsumtion 73 256 464 007 6,33
- bostadsbyggande 3 209 61 425 19,14
- privata investeringar 9 47 2 162 376 17,15
- offentlig konsumtion 27 601 62 350 2,26
- offentliga investeringar 6 200 86 807 14,01
- export m m 8 151 107. 89 13,24
- import m m 5 302 89 464 16,88

4. Industriproduktion, 10,4a) 101,8 9,79
index, 1975=100

5. Råstålsproduktion, 6 502 96 900 14,91
1.000 ton

6. Energitillgång, miljarder 48 530 344 338 7,10
kilokal.

7. Importerad energi, % 11,7 86,4

8. NNP per näringsgren, %:
- jordbruk, etc 25,3 6,7
- tillverkningsindustri 30,6 37,0
- handel, service, etc 44,1 56,3

a) 1953



Under dessa två decennier av högtillväxt sjudubblade allt
så japanerna sin BNP i fasta priser. Per capita mer än 
femdubblades den. Den privata konsumtionen var mer än sex 
gånger så stor 1972 som 1951. Det betyder att japanerna i 
genomsnitt varje år realt kunde öka sin konsumtion med nio 
procent. Som synes av tabellen var det en väldig fart på 
bostadsbyggandet samt de privata och offentliga investe
ringarna, medan den vä 1 färdsutbyggnad som tar formen av 
offentlig konsumtion inte var mer än ungefär dubbelt så 
stor 1972 som 1951.

Motorn i den japanska tillväxten utgjordes av industripro
duktionen, som tiodubblades under de två decennierna. 
Biltillverkningen ger en illustration till den explosions
artade utvecklingen. I början av femtiotalet tillverkade 
japanerna två till tre tusen bilar om året. Är 1972 produ
cerades fyra miljoner bilar. Den industriella expansionen 
baserades i hög grad på användandet av importerad olja. 
Som framgår av tabellen importerade japanerna 1951 inte 
mer än 10 procent av sin energi. 1972 - året före den 
första oljechocken - var importandelen uppe i nästan 90 
procent.

Tabellen ger också en belysning av den strukturomvandling 
inom näringslivet som ägde rum under den här tiden. Jord
brukets andel av nettonationalproduktionen sjönk under 
perioden från 25 till 7 procent, medan industrin ökade sin 
andel från 30 till 37 procent. Snabbast växte emellertid 
servicesektorerna - från 44 till 56 procent - och vid 
slutet av högtillväxtperioden var japanerna precis som vi 
andra på väg in i det postindustriella samhället.

Efterkrigstidens ekonomiska tillväxt i den industrialise
rade världen har väl för oss alla inneburit ganska omväl
vande förändringar när det gäller våra möjligheter att 
leva ett tryggt och gott liv. För japanerna har det sna



rast varit fråga om en revolution. Tillväxten lade grunden 
till en omvandling från fattigdom till rikedom. Den har 
för den enskilde japanen betytt arbetstillfällen, stigande 
inkomster och större trygghet. Den väldiga standardhöj
ningen speglas inte bara av bilar, köksmaskiner, elektro
niska leksaker och semesterturer till Hawaii, utan också 
av fler, större och bättre bostäder, bättre vård- och 
studiemöjligheter och ett rikare utbud av kultur- och 
fritidsaktiviteter. Några exempel: På femtiotalet byggdes 
årligen cirka 300-400 000 nya bostäder med en genomsnitt
lig bostadsyta på 60 kvm. I början av sjuttiotalet byggdes 
årligen en och en halv miljon nya bostäder med en genom
snittlig yta på 70 kvm. Medan den totala befolkningen 
ökade från 84 miljoner människor 1951 till 108 miljoner 
1972, ökade antalet sjukhusbäddar från 314 000 år 1951 
till 1 105. 00 år 1972. Andelen gymnasiestuderande ökade 
från 45,6 procent 1951 till 87,2 procent 1972. Den ekono
miska tillväxten har för japanerna till och med inneburit 
en fysisk tillväxt. Är 1951 var till exempel en fjorton- 
årig japansk pojke 148,4 cm lång. 1972 var en pojke i 
samma ålder 161,2 cm. Vikten hade på motsvarande sätt gått 
upp från 40,7 kg till 50,4 kg.

Kunskap, idéer och livsstilar från väst hade gjort sitt 
intåg i Japan redan under andra hälften av 1800-talet och 
påverkat livet på öarna. Den massproduktion och -konsum
tion av varor och tjänster med västerländskt ursprung som 
efterkrigstidens ekonomiska tillväxt möjliggjort, har 
emellertid påverkat den japanska livsstilen på ett betyd
ligt bredare och mer genomgripande sätt än tidigare. Hög
till växtepoken i Japan innebar inte bara en ekonomisk och 
materiell revolution, utan också en kulturell omvandling i 
och med att västerländska livsstilar trängt långt in i det 
japanska vardagslivet. Detta innebär inte att japanerna 
skurit av rötterna till sin egen kultur eller sina egna 
traditioner.



Liksom alla vi andra har japanerna fått betala för den 
ekonomiska tillväxten. Efterkrigstidens Japan har blivit 
ett konkurrenssamhälle. Det gäller inte bara produkt
eller arbetsmarknader utan också sådana områden som till 
exempel skolsystemet. De som lyckas blir rikligt belönade, 
men kanske kan man säga att det i Japan finns grupper av 
förlorare som får betala en oproportionerlig hög andel av 
tillväxtens kostnader. Detta kan vara värt att ha i minnet 
eftersom så många skildringar av det japanska samhället 
gärna betonar de drag av gruppsolidaritet och kollektivt 
tänkande som också finns. Omvandlingen från ett jordbruks
til 1 ett industri- och servicesamhälle har också medfört 
kostnader i form av otrygghet och känslor av främlingsskap 
hos dem som tvingats flytta. Inte minst innebar högtill- 
växtepoken en avsevärd miljöförstöring. Det var inte förr
än i slutet av sextio- och början av sjuttiotalet som 
japanerna på allvar började ta itu med att försöka lösa de 
problem som bland annat nedsmutsningen av luft och vatten 
innebar.

Tre karaktäristika i efterkrigstidens högtillväxtperiod är 
särskilt intressanta att notera. Det är de regelbundna 
konjunktursvängningarna, den inhemska marknadens betydelse 
och hur tillväxten har drivits fram av industriinveste
ringarna .

KONJUNKTURERNA

I tjugo år växte den japanska ekonomin realt i genomsnitt 
med tio procent om året; takten var lite lägre under 
femtiotalet och lite högre under sextiotalet. Den genom
snittliga inflationen var ungefär fyra procent på femtio
talet och sex procent på sextiotalet. Tillväxten känne
tecknades inte bara av en snabb takt utan också av stabi
litet. Tillväxtkurvan var emellertid inte helt obruten. 
Den japanska högtil 1 växtepoken byggdes upp av en serie



regelbundna, kortsiktiga konjunktursvängningar. Nedgångar
na var dock svaga och kortlivade. Mätt i BNP-termer kan de 
japanska "recessionerna" snarast jämföras med konjunktur
topparna i de västliga industriländerna. Bottenåret 1958 
var till exempel BNP-til 1 växten sex procent, 1962 var den 
6,4 procent, 1965 var den 6,6 procent och bottenåret 1971 
var den ekonomiska tillväxten 5,6 procent.

Efter Koreakonjunkturen 1951 och en investeringsboom 1953 
kan man urskilja följande fyra cykler:

Hela cykeln Cykelns topp Toppårens genomsnittstillväxt, %
BNP Privata investeringar

1954 - 58 1956 - 57 7,0 28,5
1958 - 62 1959 - 61 12,4 31,7
1962 - 65 1963 - 64 11,5 13,0
1965 - 71 1967 - 69 13,1 27,1

Det japanerna mest oroade sig för var att den ekonomiska 
tillväxten allvarligt skulle hämmas av underskott i betal
ningsbalansen. I början av femtiotalet hade Japan ingen 
exportindustri att tala om och samtidigt var man starkt 
beroende av import av råvaror och mat. Nu blev utrikesba- 
lansen inte den flaskhals japanerna hade fruktat, dels 
tack vare valutaintäkterna från de speciella amerikanska 
uppköpen, dels tack vare den satsning som gjordes på 
exportindustrin. Det var dock utrikeshandeln som orsakade 
konjunktursvängningarna. När en konjunkturuppgång hade 
nått en viss punkt började betalningsbalansen visa under
skott därför att den starka inhemska efterfrågan förorsa
kade ett importsug som var starkare än exporten. Under
skottet i betalningsbalansen föranledde en åtstramande 
ekonomisk politik, i första hand penningpolitiska restrik
tioner. Åtstramningen förorsakade en nedgång i den ekono
miska aktiviteten och det uppstod en "recession". Den



ledde emellertid också till att underskottet i betalnings
balansen förbyttes i ett överskott, så snart så skett 
lättades politiken och det var dags för en uppgång igen. 
Det här mönstret upprepades regelbundet under alla kon
junkturcyklerna utom den sista. Visserligen genomfördes 
1969-70 en åtstramning av penningpolitiken men den syftade 
till att dämpa inflationen, inte till att komma till rätta 
med något betalningsbalansunderskott. Något sådant uppkom 
nämligen inte trots den heta inhemska efterfrågesituatio
nen. Vid det här laget hade den japanska industrin växt 
sig så konkurrenskraftig att exportökningen blev starkare 
än importtillväxten även i en högkonjunktur.

Med facit i hand kan man kanske vara efterklok och säga 
att vid den här tidpunkten gjorde japanerna ett stort 
ekonomisk-politiskt misstag. I stället för att försöka 
bekämpa inflationen med penningpolitik, borde man ha ap- 
precierat yenen. Hade man gjort det, kunde man kanske ha 
undvikit mycket av de handelspolitiska relationsproblem 
som präglat både sjuttio- och åttiotalen. Men tydligen var 
det så att en appreciering av yenen vid den här tiden 
överhuvudtaget inte gick att diskutera och var tabu. Det 
förefaller också som om japanerna inte riktigt vågade tro 
att den internationella konkurrenskraften egentligen var 
så stark som statistiken över utrikeshandeln just då an
tydde .

INHEMSK TILLVÄXT

Obalansen i utrikeshandeln i slutet av högtil1växtepoken 
förstärktes av oljechockerna under sjuttiotalet och detta 
har bidragit till att Japan har fått rykte om sig att ha 
baserat sin efterkrigstil1växt på exportöverskott. Detta 
är fel. Som framgått av ovanstående beskrivning av det 
japanska konjunkturmönstret var det underskotten i betal
ningsbalansen som satte stopp för konjunkturuppgångarna



och tvingade fram en åtstramningspolitik. Följande tabell 
visar bidragen till BNP-tillväxten år för år från inhemsk 
respektive utländsk efterfrågan:

Efterfrågan i form av BNP-tillväxt, procent 
Âr BNP- Inhemsk Exportnetto

tillväxt 
procent

1952 11,7 12,2 -0,5
1953 7,7 9,2 -1,5
1954 2,8 1,7 1,1
1955 10,8 10,3 0,5
1956 6,1 7,1 -1,0
1957 7,8 7,6 0,2
1958 6,0 4,9 1,1
1959 11,2 11,8 -0,6
1960 12,5 12,9 -0,4
1961 13,5 14,8 -1,3
1962 6,4 5,1 1,3
1963 12,5 13,7 -1,2
1964 10,6 9,5 1,1
1965 6,6 5,6 1,0
1966 11,6 11,6 0,0
1967 13,1 14,1 -1,0
1968 13,8 12,6 1,2
1969 12,3 11,9 0,4
1970 10,2 10,3 -0,1
1971 5,6 4,0 1,6
1972 10,4 10,8 -0,4

Som synes har utrikeshandeln bidragit positivt till den 
japanska tillväxten under perioderna med lågkonjunktur, 
medan den under toppåren (med undantag för ovan diskute
rade 1968-69) har dragit ner tillväxttakten. Utrikeshan
deln har fungerat på det sätt som är meningen, nämligen 
som ett medel att höja effektiviteten i ekonomin genom



utnyttjande av den internationella arbetsfördelningen (för 
Japan ett livsviktigt medel eftersom landet saknar inhems
ka råvaror), däremot inte som ett sätt att öka tillväxt
takten genom ackumulering av exportöverskott. Den ekono
miska tillväxten baserades i stället på de växande inhem
ska marknaderna. Och det var den privata efterfrågan - 
privat konsumtion, bostadsbyggande och näringslivets in
vesteringar - som utgjorde det dynamiska inslaget i till
växtmönstret. Den privata konsumtionen ökade realt i ge
nomsnitt med nio procent om året och ökningstakten för 
bostadsbyggandet och industriinvesteringarna låg på om
kring 15 procent. Med en sådan tillväxttakt i den privata 
efterfrågan behövde japanerna i stort sett inte föra någon 
keynesiansk efterfrågepolitik. Den underliggande kraften i 
den privata efterfrågan var så stark att det inte behövdes 
någon finanspolitisk stimulans i de små konjunktursvackor
na. Det räckte i princip med att penningpolitiken lätta
des .

INVESTERINGSEKONOMIN

Den främsta drivkraften i den japanska högtillväxtekonomin 
utgjordes av den explosionsartade utvecklingen av de pri
vata investeringarna. De ökade under högkonjunkturåren i 
en takt av 20-30 procent om året. I genomsnitt svarade de 
för omkring 30 procent av den totala efterfrågetil1 växten. 
Företagens tillväxtförväntningar, den teknologiska utveck
lingen och den fruktansvärda konkurrensen om marknadsande
lar, sporrade den nya generationens professionella före
tagsledningar till ett mycket aggressivt investeringsbe- 
teende. Den snabba investeringsökningen genererade i sig 
ny efterfrågan som ytterligare pressade upp investerings
takten. Det blev en självgående process av typen investe
ringar föder investeringar. Företagsledningarna vande sig 
vid att planera för en snabb och stabil tillväxt och 
strategierna var långsiktiga. På kort sikt blev målet att



maximera marknadsandelar. Vinstmaximeringen sågs i ett 
längre perspektiv, innefattande stigande försäljningsvoly
mer och stordriftsfördelar med långa produktionsserier.

Det aggressiva företagsbeteendet stimulerades av penning
politiken och de kapitalmarknadsinstitutioner som hade 
skapats för att slussa det snabbt växande hushål1 ssparan
det till produktiva investeringar. Det var lätt för ett 
företag - särskilt om det tillhörde någon av de strate
giskt tunga eller kemiska branscherna - att låna en mycket 
stor andel av tillväxtkapitalet från en statlig, halvstat- 
lig eller privat bank. Rent kvantitativt spelade den stat
liga utlåningen inte så stor roll. Den var ändå viktig, 
inte minst därför att om man fick ett lån i till exempel 
Japan Development Bank, uppfattades det av de privata 
bankerna som att projektet låg i linje med regeringens 
industripolitiska intentioner, och då var de privata bank
erna beredda att fylla på. Det brukar sägas att i Japan - 
till skillnad från väst - baserades bankernas kreditbeslut 
i mindre grad på sådana formaliteter som företagets soli
ditet eller vinst- och förlusträkning och i högre grad på 
bankens bedömning av företagsledningens kompetens, företa
gets anda och framtidsutsikter. Hur som helst kan man 
konstatera att andelen självfinansiering var mycket liten, 
och de japanska företagen har blivit berömda - eller, 
beroende på hur man ser det, beryktade - för att de kunde 
arbeta med ett eget kapital som kunde ligga kring 15-20 
procent av det totala.

Även om företagen kunde låna på goda villkor - de enskilda 
spararna i Japan har med sin ränteokäns1ighet gett ett 
gott bidrag till tillväxten - fick den låga självfinansie
ringen till följd att de japanska företagen belastades med 
en ovanligt stor andel fasta räntekostnader. Och den stän
digt ökande ränte- och amorteringsbördan tvingade företa
gen att satsa ännu mer på volym. På så sätt förstärktes 
tillväxtmekanismen. Kapitaltillgången blev inte bara en



förutsättning för tillväxt, den blev också en drivkraft.

Man kan gott säga att de japanska företagen under högtill- 
växtepoken med hull och hår sålde sig till "volymdjävu
len". Det gick an under ep tid då allting bara såg ut att 
växa och växa i all evighet, men det var en politik som 
mången japansk företagsledning fått anledning att nog- 
grannt betänka under sjuttio- och åttiotalens anpassning 
till en stagnerande efterfrågan.

Investeringshetsen och företagens tillväxtorientering var 
någonting som passade väl in i regeringens filosofi. Före
tagens beteende uppmuntrades inte bara genom penning
politik och kapitalmarknad utan också på andra sätt. Så 
till exempel innehöll skattesystemet speciellt förmånliga 
avskrivningsregler för de företag som engagerade sig i 
investeringsloppet (företeelsen brukar i engelskspråkig 
litteratur benämnas "the investment race"). Vidare skapade 
regeringen ett slags säkerhetsnät att spännas upp då 
efterfrågan sjönk i en lågkonjunktur eller då investe
ringshetsen hotade att urarta till en alltför våldsam 
konkurrens ("excessive competition"). Företagen kunde 
räkna med att regeringen i sådana fall blundade för reg
lerna i antimonopollagstiftningen och tillät så kallade 
recessionskarteller. Det kunde också hända att staten 
direkt - fast ofta på ett sätt som verkade indirekt - gick 
in och försökte samordna investeringarna på vissa områden. 
Den här interveneringspolitiken var ibland lyckosam, i- 
bland direkt misslyckad. Det bör observeras att den här 
politiken - som i enskilda fall och på kort sikt var 
konkurrensbegränsande - sammantaget och på sikt fick som 
effekt att konkurrensen ökade. De statliga ingreppen redu
cerade en osäkerhetsfaktor i företagens miljö och bidrog 
därmed till att företagen mer ohämmat var villiga att 
delta i konkurrensen.



ETT DECENNIUM AV ANPASSNING

Redan i slutet av sextiotalet kunde tecken skönjas som 
tydde på att den japanska ekonomin inte skulle kunna 
fortsätta att växa i samma takt som dittills. Det mesta av 
de produktivitetsvinster som fanns att hämta i omvandling
en från ett jordbruks- till ett industri- och servicesam
hälle hade redan tillvaratagits. Kriget mot fattigdomen 
var vunnet, en hög materiell standard hade uppnåtts och 
medborgarna började med allt större eftertryck ställa krav 
på och efterfråga sådana kvalitativa nyttigheter som bätt
re miljö och mer utvecklad social välfärd. Problem började 
också dyka upp i form av ett kärvare förhållande till den 
internationella ekonomi, vars utveckling ditills hade 
varit mycket gynnsam för Japan.

Det blev emellertid med oljeprishöjningen i oktober 1973 
som vändpunkten i den japanska efterkrigsekonomin fick sin 
markering. Man kan tycka att förutsättningarna för Japan - 
med sin extremt til 1 växtorienterade ekonomi och med sitt 
starka beroende av import av energi och andra råvaror - 
att anpassa sig till den nya situationen inte borde vara 
särskilt gynnsamma i jämförelse med de flesta andra in
dustriländer. I två decennier hade den japanska ekonomin 
rusat rakt fram i expressfart. Nu gällde det inte bara att 
åtminstone halvera farten, det var också nödvändigt att 
delvis ändra kurs. Japan skulle till exempel under sjut
tiotalet ta igen allt man tidigare försummat i form av 
miljöskydd.

De primära effekterna av den första oljechocken blev också 
för Japans del mycket dramatiska. Överskotten i bytesba
lansen förbyttes snabbt i underskott. Det blev totalstopp 
i BNP-ti11 växten, arbetslösheten ökade och priser och 
löner började stiga i 25-procentstakt. Det föreföll under 
något år råda ett tillstånd som närmast liknade panik i 
den japanska ekonomin. Inflation och arbetslöshet ledde



till att den inhemska marknaden slutade växa. Folk köpte 
bara det nödvändigaste, efterfrågan sjönk på en rad pro
duktområden, och en av de viktigaste förutsättningarna för 
den industriella expansionen höll alltså på att totalt 
raseras.

Där stod de japanska företagen med en produktionskapaci
tet, med en finansieringsstruktur och med en marknadsfilo- 
sofi, som allt byggde på en "evig" ekonomisk tillväxttakt 
på minst 10 procent om året. Efter den första chocken 
började de visserligen målmedvetet genomföra olika program 
för kapacitetsanpassning, men under tiden var de tvungna 
att åtminstone få något bidrag för att täcka de höga fasta 
kostnaderna. När hemmamarknaden så totalt svek blev det 
exportförsäljningen som fick bli räddningen. Exporten 
ökade och samtidigt medförde den svaga hemmaefterfrågan 
ett minskat importbehov. Redan 1976 hade underskottet i 
bytesbalansen förbytts i ett överskott. Det växte och var 
1977 cirka 11 miljarder dollar. 1978 hade det ökat till 
16,5 miljarder. Förhållandet till främmande handelspart
ners - särskilt USA och EG - började bli alltmer ansträngt.

Precis som idag vidtog japanerna under den här tiden en 
rad handels- och markndspolitiska åtgärder för att främja 
importen av bearbetade varor. En del av åtgärderna var av 
högst spektakulär karaktär. Bland annat kunde man med 
förundran se hur japanerna byggde upp en egen organisation 
med uppgift att hjälpa utländska företag att marknadsföra 
sina produkter i Japan. Alla dessa åtgärder fick emeller
tid inte annat än en marginell och möjligen symbolisk 
betydelse. Skevheten i den japanska utrikeshandeln hade 
inga handelspolitiska orsaker. Överskotten i bytesbalansen 
berodde i grunden på att den japanska ekonomin hade kommit 
ur balans. Obalansen hade, som diskuterats ovan, sina 
rötter i tiden före oljechocken. Det var emellertid effek
terna av denna som förvärrade problemet och gjorde det 
akut. Efterfrågan i landet motsvarade inte längre produk-



tionskapaciteten. Den ekonomiska tillväxt på fem till sex 
procent som Japan kom upp i ganska snabbt efter den första 
chocken var inte balanserad - den byggde till stor del på 
exportöverskott.

Det krävdes alltså en strukturell anpassning till en ny 
situation. En sådan genomfördes också av japanerna. Föl
jande drag i den processen är värda att notera,. inte minst 
mot bakgrund av den pågående debatten om utbudsekonomi 
kontra keynesiansk efterfrågepolitik.

a) De stora exportöverskotten resulterade så småningom i 
att den japanska valutan steg i värde. Fram till 1979 
steg yenen mycket snabbt i förhållande till dollarn. 
Det bidrog till att exporten i volym minskade. De nya 
kostnadsrelationerna till följd av apprecieringen 
gjorde det samtidigt mera lönsamt för företagen att 
importera färdigprodukter och importen steg kraftigt. 
Under våren och försommaren 1979 var japanerna på väg 
att få balans i utrikeshandeln, inte bara volym- utan 
också värdemässigt.

b) Parallellt härmed försökte regeringen få fart på den 
inhemska marknad som hade paralyserats av oljechock- 
en. Det gjordes i keynesiansk anda, främst genom 
stora satsningar på offentliga investeringar. De tre 
åren 1976 - 78 blev underskottet i statsbudgeten 
varje år cirka 30 procent av budgetomslutningen och 
1979 var det 40 procent. Fram till andra oljeprishöj
ningen 1979 var också kreditpolitiken lätt. Vid några 
tillfällen genomfördes också skattesänkningar för att 
stimulera den privata konsumtionen. I stort sett 
ledde emellertid dessa i huvudsak bara till en ökning 
av sparandet.

Det tog lite tid för de finanspolitiska insatserna 
att verka. Bland annat visade det sig att det fanns



större trögheter än man trott vad gällde spridnings
effekterna av de offentliga investeringarna. Men med 
inflationen under kontroll - den sjönk från 24,4 
procent 1974, till 11,8 procent 1975, till 9,3 pro
cent 1976, till 8,0 procent 1977, till 3,8 procent 
1978 och till 3,6 procent 1979 - började den inhemska 
efterfrågan att komma igång. Från mitten av 1978 var 
det åter den inhemska efterfrågan som drog ekonomin - 
först med betoning på den offentliga, men så småning
om tog den privata över som främsta drivkraft.

c) En viktig del av anpassningen skedde på utbudssidan 
genom att företagen försökte ta sig ur det grepp som 
de under högtillväxtperioden låtit "volymdjävulen" 
koppla. Genom en rad åtgärder försökte de justera sin 
kapacitet till att bättre motsvara den lägre takt i 
efterfrågeutvecklingen som kunde förväntas i den nya 
situationen. Under fyra år i rad minskade industrifö
retagen sina investeringar. De stora banklånen för
sökte man så långt möjligt betala tillbaka, och de 
japanska företagsledningarna började plötsligt tänka 
i termer av självfinansiering. Omfattande bantnings- 
och rationaliseringsprogram genomfördes inom indust
rin och man nyanställde inte lika många som slutade 
på grund av pensionering och liknande. Den här trim
ningen bidrog till att företagen bröt den nedåtgående 
trenden vad gäller vinsterna och 1979 var man inom 
japansk industri för första gången sedan oljechocken 
beredd att öka investeringarna igen.

På försommaren 1979 såg det ljust ut i den japanska ekono
min. Dåvarande premiärminister Ohira kunde förbereda sig 
för att berätta för sina kollegor vid sommarens toppmöte i 
Tokyo att den japanska utrikeshandeln var på god väg mot 
balans, att inflationstakten var knappt tre procent, att 
arbetslösheten var på väg nedåt, att konsumenterna började 
återfå sin köplust och att industrin visade planer på att



öka investeringarna. Kort sagt. Japans ekonomi skulle växa 
i hygglig takt och - framför allt - tillväxten skulle 
ledas av inhemsk, privat efterfrågan - inte av exportöver
skott eller finanspolitiska injektioner.

Vid ett OECD-möte den sommaren i Tokyo fick den japanska 
utvecklingen beteckningen "a text book case".

Allt frid och fröjd, alltså. I det läget klipper OPEC till 
igen. Oljechock nummer två är ett faktum. Den direkta 
effekten för Japans del är given. Bytesbalansunderskottet 
för 1979 blev 8,7 miljarder dollar. Det steg 1980 till 
10,7 miljarder. Yenen började sjunka i värde gentemot 
dollarn, och exportvolymerna började åter stiga (att by
tesbalansunderskottet ändå blev så stort 1979-80 beror på 
att de stigande exportvolymerna slår igenom först med viss 
eftersläpning). Höjda energi- och råvarupriser i kombina
tion med yenens depreciering sätter press uppåt på infla
tionen som från slutet av 1979 är uppe i en takt på åtta 
procent. Den inhemska efterfrågan (dock, lustigt nog, med 
undantag av industriinvesteringarna) började slakna och 
importvolymen minska. Sommarens sol gick i moln och det är 
nu åter exportnettot, som fungerar som drivkraft bakom den 
BNP-tillväxt som 1979-80 trots allt höll sig kring fempro
cent strecke t .

Den japanska regeringen intog ungefär samma attityd som 
övriga OECD-länder i frågan om hur den andra oljechocken 
lämpligen borde mötas. I ett första skede inriktade man 
sig helt på att bekämpa de primära effekterna på valuta
kurs, bytesbalans och inflation. Vad som speciellt oroade 
den japanska regeringen var yen-deprecieringens hot mot 
prisstabiliteten och risken för överhettning på grund av 
inflationsförväntningar. På ett år - från april 1979 till 
mars 1980 - höjde Bank of Japan diskontot fem gånger, från 
3,5 procent till för Japans del rekordhöga 9 procent. 
Diskontohöjningarna åtföljdes av direkta kreditrestriktio-



ner. Den strama penningpolitiken stöddes av en lika kärv 
finanspolitik. Under 1979 gav till exempel de offentliga 
investeringarna ett negativt bidrag till BNP-til1växten.

I motsats till tveksamheten och osäkerheten efter första 
oljechocken agerade den japanska regeringen nu med syfte 
att "stämma i bäcken". I hög grad har man också lyckats 
med detta. Den hemmagjorda inflationen blev så gott som 
obefintlig och prisstegringarna kunde begränsas till im- 
portprisernas effekter. Från mitten av 1980 ansåg sig 
japanerna i stort sett ha inflationen under kontroll. Det 
bekräftas av utvecklingen. Från 8 procent 1980 och 4,9 
procent 1981 minskade inflationen 1982 till 2,7 procent, 
det vill säga den lägsta prisökningen i hela OECD-området. 
Detta trots det låga värdet på yenen. Förutom den strama 
efterfrågepolitiken och kreditpolitiken var det en lugn 
och produktivitetsanpassad löneutveckling (lönekostnaden 
per producerad enhet till och med sjönk ett slag) vilket 
förklarar varför inflationen så snabbt kunde fås under 
kontroll. Konkurrensen och marknadsmekanismerna fungerade 
osedvanligt väl. Konsumenterna reagerade till exempel 
blixtsnabbt genom att flytta över sina köp till de produk
ter som steg långsammast i pris. Marknaderna tvingade de 
olika handelsleden att neutralisera de höjda import- och 
producentpriserna med rationaliseringar och handelns på- 
slag ökade inte, med följd att de snabbt stigande import
priserna spred sig mycket trögt genom förädlingsleden fram 
till konsumenterna.

Den japanska industrins relativa konkurrenskraft ökade 
snabbt. Det var delvis ett resultat av omstruktureringar, 
rationaliseringar och produktivitetsökningar, men till 
stor del ökade konkurrenskraften tack vare det sjunkande 
värdet på yenen. De stora bytesbalansunderskotten under 
1979-80 förbyttes snart i överskott. Det blev 4,8 miljar
der dollar 1981, och 1982 hade det ökat till 6,9 miljar
der. Utvecklingen i framtiden av det japanska överskotts-



problemet hänger naturligtvis nära samman med vad som 
kommer att hända med yenens förhållande till dollarn. En 
av de tyngsta punkterna i anklagelseakterna mot Japan för 
"unfair trade practices" brukar just vara påståendet att 
japanerna systematiskt driver en politik för undervärde
ring av yenen. Det är ett påstående som knappast är be
lagt, inte heller trovärdigt. Det ligger inte i japanernas 
intresse att yenen är undervärderad på det sätt som den nu 
är. I den mån japanerna överhuvudtaget kan sägas bedriva 
någon aktiv valutakurspolitik syftar den till att främja 
en utveckling som avspeglar sådana fundamentala faktorer 
som inflation och relativ konkurrenskraft. Det man i sam
manhanget kan kritisera Japan för är den långsamma och 
motvilliga liberaliseringen av kapitalrörelserna. Men till 
största delen torde problemet med den undervärderade yenen 
vara en spegling av problemet med den övervärderade dol
larn. Utvecklingen av den japanska utrikeshandeln blir i 
stor utsträckning beroende av vilken penningpolitik som 
kommer att föras i Washington. Det verkar ju numera som om 
valutakurserna till stor del styrs av räntor och kapital
rörelser och bara till en liten del av handeln mellan 
olika länder.

Tack vare att hästkuren efter oljechock nummer två gav ett 
så pass snabbt resultat i form av en stabil prisutveckling 
kunde japanerna ganska snart inrikta sig på att börja 
bekämpa de sekundära effekterna, det vill säga recessions- 
tendenserna. Redan i början av hösten 1980 aviserades den 
första kursändringen av stabiliseringspolitiken i riktning 
mot en försiktig stimulans av ekonomin. Flera stimulanspa
ket har följt, men man kan inte precis säga att japanerna 
fört en kraftfull expansiv politik för att få fart på den 
inhemska efterfrågan. Det kan de för övrigt inte. Liksom i 
alla andra länder innebär ekonomisk politik i Japan att gå 
balansgång och den japanska bommen är inte bredare än i 
andra länder. Det japanska dilemmat beskrevs på ett talan
de sätt i OECD-rapporten för 1983. Där underströks att det



med tanke på den svaga efterfrågeutvecklingen vore önsk
värt med en kraftig räntesänkning. Detta måste emellertid 
vägas mot risken för en utlösning av en ny period av 
svaghet för yenen. Och den japanska valutan borde ju 
snarast stärkas med tanke på problemet med överskotten i 
utrikeshandeln. I samma rapport underströk också OECD att 
den rådande situationen - låg inflation, stort och ökande 
handelsöverskott, svag efterfrågan och stora privata spar
medel - borde föranleda en mer expansiv finanspolitik. Där 
sätts emellertid gränsen av behovet att minska det statli
ga budgetunderskottet som är cirka fyra procent av BNP. 
Statsskulden har stigit snabbt det senaste decenniet och 
ränteutgifterna har blivit en betungande post i budgeten.

Den offentliga sektorn i Japan är förhållandevis liten, 
cirka 30 procent av BNP inklusive transfereringar. Utgif
terna har emellertid under det senaste decenniet växt 
snabbt, främst beroende på pensionsreformer och ett ökat 
antal pensionärer. Många av de tidigare fattade politiska 
beslut som nu bestämmer utgifterna fattades under en pe
riod då den snabba tillväxten föreföll vara någonting som 
skulle vara i all evighet. Automatiken i utgiftsökningarna 
är därför besvärande i en tid då tillväxten mer än halve
rats. En stor del av det japanska budgetunderskottet är 
strukturellt - det vill säga det försvinner inte automa
tiskt med en konjunkturuppgång - och den delen av under
skottet synes japanerna vara mycket fast beslutna att 
eliminera. Politiskt sett är det svårt för den japanska 
regeringen att lösa problemet med skattehöjningar. Skatte- 
motståndet hos allmänheten tycks - trots, eller kanske 
tack vare, det låga skattetrycket - vara väldigt starkt, 
och de politiker som på senare tid har försökt höja gamla 
skatter och/eller införa nya har bränt sig ordentligt, 
återstår alltså bara besparingar och administrativa ratio
naliseringar med tanke på den obönhörliga automatiken i 
sådana tunga poster som ränteutgifter och pensioner - 
Japan är på väg att bli det land i världen som har den



största andelen pensionärer av befolkningen - blir det 
inte så mycket kvar att bedriva aktiv finanspolitik med. I 
all synnerhet som USA ständigt pressar på för att förmå 
japanerna att öka sina försvarsutgifter.

För en svensk, med i detta sammanhang exklusiva vanor, 
synes det japanska budgetunderskottet inte oroande stort. 
Särskilt inte om man beaktar det flitiga sparandet i 
landet. Japanerna har emellertid inga planer på att ta 
över den svenska underskottsmodellen. En orsak till detta 
är att man vill komma ifrån den låsta situation man har 
idag. Man vill skapa ett utrymme för att i framtiden kunna 
ha möjlighet att bedriva den finanspolitik som konjunktur
situationen kräver. En annan viktig orsak är den statliga 
upplåningens störande effekter på kapitalmarknaden, som är 
organiserad för att förse näringslivet med kapital, inte 
för att finansiera statliga budgetunderskott.

Japanerna är som synes inte utan problem. Trots detta 
måste man säga att de har klarat anpassningen efter olje- 
chockerna på ett smidigt sätt. Följande sammanfattning 
bekräftar väl en sådan bedömning:

Real BNP-tillväxt, %
Bytesbalans 
(miljarder dollar)
Industriproduktion (index) 
Arbetslöshet, %
Reallöner (index) 
Inflation, %

1980 1981 1982
4,8 3,8 3,0

10,8 00 6,9

100 101 101,3
2,0 2,2 2,4

100 100,4 102,1
8,0 4,9 2,7

Den japanska utvecklingen står sig bra vid en internatio
nell jämförelse. Tar man dessutom hänsyn till ländernas 
olika förutsättningar inför oljechockanpassningen räcker 
det kanske inte med ett sådant omdöme. Japan var ett av



världens mest olje- och råvaruberoende länder, den japans
ka ekonomin och industrin var extremt til 1växtorienterad 
och det senaste decenniet har för Japans del inte bara 
inneburit ett krav på ekonomisk anpassning till lägre 
tillväxt utan japanerna har samtidigt haft att möta starka 
krav på en snabb upprustning av miljöskyddet och social
försäkringssystemet. Detta är frågor som andra länder haft 
betydligt längre tid på sig för att lösa.

Mot den här bakgrunden kan man fråga sig om det är den 
snabba ekonomiska och industriella tillväxten under fem
tio- och sextiotalen som i första hand bör förknippas med 
beteckningen "det japanska undret". Det åstadkoms ju trots 
allt under en period då omständigheterna var gynnsamma. 
Frågan är om inte den flexibilitet och anpassningsförmåga 
som japanerna gett prov på under det senaste decenniets 
svåra omställning i ännu högre grad förtjänar beteckningen 
"det japanska undret". Alla de som med hänvisning till 
kommande förändringar i de ekonomiska förutsättningarna 
har spått kris och förfall i den japanska ekonomin, tycks 
ha förbisett att det just är förmågan att anpassa sig till 
förändringar som är ett av de främsta kännetecknen på den 
japanska modellen.
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av Kurt Borg, f d ekonomisk attaché i Tokyo

VARFÖR LYCKAS JAPANERNA?

Det torde knappast finnas ett universal svar på en sådan 
fråga. Förra kapitlets skildring av utvecklingen under 
efterkrigstiden rymmer till exempel i sig en mängd olika 
förklaringar av ekonomiska och ekonomisk-politisk natur. 
Det finns också en rad politiska och sociala faktorer som 
är viktiga att ha i minnet om man vill försöka förstå 
varför Japan på så många områden har lyckats bättre än 
övriga industriländer. Ett försök till listning av sådana 
faktorer skulle kanske vinna på en uppdelning i sådana som 
har att göra med Japans internationella beroende och såda
na som är inhemska till sin karaktär.

INTERNATIONELLA FAKTORER

Den japanska efterkrigsindustrin är en planta som satts 
och fått växa sig stark i ett drivhus. Ljuset och värmen 
kom inte bara från den egna regeringen och det japanska 
folket. Under efterkrigstidens två första decennier erbjöd 
också den internationella politiska och ekonomiska miljön 
ett drivhusklimat. Detta var ju en tid då västvärldens 
industriländer - även om de inte kom upp i japansk takt - 
åtnjöt en välståndsutveckling som, i termer av ekonomisk 
tillväxt, knappast har någon historisk motsvarighet. Det 
var en tid då industriländerna kunde räkna med årliga BNP- 
ökningar på i genomsnitt 4-5 procent och då världshandels- 
volymen växte med 7-8 procent varje år. Det var en tid då



politikerna i väst ägnade sig åt att skapa institutionella 
ramar för att underlätta den fria handeln över gränserna 
och för att knyta länderna närmare varandra - ekonomiskt, 
industriellt och politiskt. Konferensen i Bretton Woods 
hade fött GATT, IMF och ett fast växelkurssystem. Med 
bildandet av EEC tog det europeiska samarbetet ett steg 
framåt och etableringen av EFTA speglade en vilja att 
främja frihandel och ekonomiskt samarbete även när förut
sättningarna var för klena för ett närmare politiskt sam
arbete. Kort sagt, det här var en tid då frihandelsidéer 
och tanken på internationalisering genomsyrade det poli
tiska klimatet i den västliga industrivärIden. Ekonomisk 
tillväxt, stabilitet och full sysselsättning underlättade 
raserandet av tullar och andra handelshinder. Samtidigt 
stimulerades tillväxten av frihandel, vilket i sin tur 
skapade ännu bättre förutsättningar för öppenhet och gene
rositet. Det var den goda cirkeln som fungerade.

Från en kvantitativ synpunkt synes Japan inte vara sär
skilt beroende av den internationella ekonomiska utveck
lingen. Japanerna är till exempel tillräckligt många för 
att utgöra underlag för marknader som är stora nog att 
tillåta både konkurrens och storskalig massproduktion. 
Japans utrikeshandel är heller inte särskilt stor i för
hållande till den totala ekonomin om man jämför med de 
europeiska länderna. De flesta européer exporterar tre 
eller fyra gånger så mycket som varje japan. Trots detta 
är Japan i mycket hög grad beroende av den internationella 
miljön. Det hänger naturligtvis samman med bristen på egna 
resurser på många vitala områden. Så för Japans del var 
den internationella drivhusmiljön under femtio- och sex
tiotalen av den allra största betydelse.

a) Den innebar, för det första, att japanerna kunde 
trygga tillgången till energi och andra råvaror till 
relativt låga och stabila priser. Detta betydde na
turligtvis mycket med tanke på att Japan vad gäller



naturresurser är ett av de fattiga länderna i värl
den. Japanerna är i själva verket så gott som helt 
beroende av import, något som också gäller viktiga 
delar av livsmedelsförsörjningen. Liksom många andra 
länder - fast i högre grad än de flesta - har japa
nerna byggt upp sin ekonomi på basis av den billiga 
olja som fram till sjuttiotalet flödade över världen. 
Före kriget importerade japanerna omkring 20 procent 
av sin energi, i början av femtiotalet hade importan
delen sjunkit till 10 procent, men vid tidpunkten för 
den första oljechocken hade Japan till 90 procent 
gjort sig beroende av oljeimporten.

b) Det öppna och generösa internationella klimatet be
tydde, för det andra, att Japan fullt ut kunde grunda 
sin ekonomiska återhämtning på västerländsk teknolo
gi. Japanerna tvekade inte att utnyttja det know-how 
som erbjöds dem, ofta till låga priser. Inte heller 
föraktade man de västerländska kunskaper och erfaren
heter som fanns att köpa - eller bara ta för sig - på 
sådana områden som industriell organisation, före
tagsledning och ekonomi. Från början av femtiotalet 
har de japanska företagen - därtill hjälpta och upp
muntrade av regeringspolitiken - varit starkt engage
rade i uppgiften att dammsuga världen på idéer och 
kunskaper. Japan var en senkomling inom olika produk
tionsområden och på olika marknader. Genom att ta 
västvärldens erfarenheter på allvar - och verkligen 
lära sig av dem - kunde man utnyttja detta till sin 
fördel.

I detta sammanhang är det emellertid viktigt att 
komma ihåg att japanerna inte vunnit sina framgångar 
enbart genom att kopiera och efterapa västerländsk 
teknologi. De importerade kunskaperna har utvecklats 
och anpassats till japanska förhållanden och förut
sättningar. Särskilt viktigt att observera är den



marknadsanpassning som tycks prägla allt japanerna 
företar sig. Detta hade de aldrig kunnat göra så 
skickligt om de inte haft en egen teknologi och egna 
kunskaper att bygga på. Under kriget hade japanerna 
gjort stora militära investeringar och de hade ut
vecklat avancerade teknologier, särskilt inom den 
tunga krigsindustrin. Tillsammans med förkrigserfa
renheterna gav detta en kunskapsbas utifrån vilken 
japanerna kunde utnyttja världsmarknadens erbjudanden 
på ett effektivt sätt.

c) Det internationella drivhusklimatet tillät, för det 
tredje. Japan att utveckla sin egen strategi för 
landets deltagande i den internationella arbetsför
delningen. En av de viktigaste uppgifterna i återupp- 
byggnaden var att skapa en exportindustri så att 
valuta kunde tjänas in för att betala den nödvändiga 
importen. Tack vare den ekonomiska tillväxten och den 
fulla sysselsättningen i väst kunde japanerna göra 
detta, om inte helt obemärkt så åtminstone relativt 
ostört. Japan ökade sin andel av världsmarknaden 
från två, tre procent under femtiotalet till sex, sju 
procent i början av sjuttiotalet. Under nästan två 
decennier kunde de japanska företagen penetrera de 
allt öppnare västerländska marknaderna samtidigt som 
den inhemska marknaden skyddades av en hög och bred 
mur av handels- och investeringshinder. Genom en 
stenhård importreglering kunde den japanska regering
en styra exportintäkterna så att det bara investera
des i import av strategiska varor.

Lustigt nog tycks det ha varit öppenheten och fri- 
handelssidan i västvärlden som gjorde det möjligt för 
Japan att genomföra sin ekonomiska och industriella 
ef terkrigsuppbyggnad under stark protektioni sm. Det 
fanns visserligen en press på Japan att öppna landet 
för utländsk konkurrens - och den internationella



opinionen ledde också till en liberaliseringsprocess 
- men den pressen var inte starkare än att japanerna 
kunde genomföra liberaliseringen i sin egen takt. 
Japan var, trots allt, en relativt liten nykomling 
och de snabbt växande marknaderna tycktes utan all
varligare störningar kunna svälja den stigande ja
panska exporten. Trots en del "varningar" uppfattades 
Japan tydligen inte som ett verkligt hot mot den 
västerländska industrin och mot sysselsättningen.

Många av drivkrafterna i den japanska tillväxtprocessen 
förvandlades under chockernas sjuttiotal till bromskraf
ter. Det gäller inte minst den internationella miljön. 
Stabiliteten och tryggheten vad gäller tillgången till 
billig energi och andra råvaror var nu inte lika given. 
Att oljepriserna hade en avgörande inverkan på den japans
ka ekonomin är självklart när man betänker att energiför
sörjningen till 90 procent var beroende av oljeimporten. 
Teknologi och kunskaper fanns fortfarande att tillgå på 
världsmarknaden. Det vara bara det att nu hade japanerna 
själva blivit så avancerade att det blev allt mindre 
lönsamt för dem att hålla på och dammsuga världen på 
kunskaper. Nu började i stället strömmen vända så att det 
i allt högre grad blev väst som kom till Japan för att 
köpa licenser och anlita konsulter. Även på marknadssidan 
började det kärva, så kallade nyindustrialiserade länder - 
Korea, Hongkong, Singapore etc - började överta Japans 
roll på vissa områden. Det stora hotet var emellertid 
värIdsdepressionen i oljechockernas skugga. Den ekonomiska 
tillväxten, industriinvesteringarna, marknaderna och han
deln mellan länderna började stagnera. Den fulla syssel
sättningen - och i grunden är det sysselsättningen som 
bestämmer graden av öppenhet och generositet i den inter
nationella handeln - förbyttes i arbetslöshetstal som 
tangerade det tvåsiffriga i både USA och Europa. Stelhet 
och trögheter i de västliga politiska och ekonomiska sys
temen gjorde att industrin i väst endast långsamt och



under stor vånda började anpassa sig till de nya förut
sättningarna. Femtio- och sextiotalens öppenhet och fri
handel förvandlades till krav på protektioni sm, krav som 
växer sig allt starkare. Drivhusjorden förvandlades till 
kalljord.

Att den japanska utrikeshandeln uppvisar stora bilaterala 
obalanser är naturligt. Det hänger samman med landets 
råvarufattigdom. Den speglas både i importens varustruktur 
och i dess ländersammansättning, som får sin prägel av det 
faktum att en mycket stor del av importen (vanligen cirka 
tre fjärdedelar) består av mat och råvaror, av vilka 
japanerna är helt beroende för sin överlevnad och för sin 
ekonomiska utveckling. 1982 svarade de minerala bränslena 
för hälften av den japanska importen i dollar. Sydostasien 
och Mellanöstern levererar hälften av det japanerna impor
terar, och USA - som ju också har både mat och råvaror att 
sälja - står för ungefär en femtedel.

Japan har ingenting annat än färdigprodukter att sälja. 
Ett problem är att det japanska exportsortimentet är rela
tivt begränsat, vilket gör att det på vissa marknader kan 
uppstå störningar till följd av att de japanska volymerna 
blir så stora. Specialiseringen har under det senaste 
decenniet ökat i takt med stigande kostnadsläge och snabb 
industriell strukturomvandling. Redan för tio år sedan 
hade verkstadsindustrin ökat sin andel av den totala ex
porten till cirka 50 procent, och i dag utgör verkstads- 
produkterna två tredjedelar av exportsortimentet. Enbart 
bilar utgör en femtedel av totalexporten. Koncentrationen 
av exportansträngningarna har också lett till att vissa 
enskilda företag och branscher har blivit mycket exportbe
roende och -känsliga.

Med tanke på exportsortimentets sammansättning och den 
höga japanska teknologiska nivån blir marknadsbilden gi-



ven. Japan kan knappast för den bilaterala balansens skull 
leverera större delen av sina sofistikerade produkter till 
Sydostasien eller Mellanöstern. Det är de avancerade in
dustriländerna i väst som vill ha och som kan köpa de 
japanska produkterna. USA och EG dominerar därför mark
nadsbilden. Intressant är dock att notera att den mest 
dynamiska tillväxtmarknaden för japansk export under se
nare tid varken är USA eller EG. Det är Mellanöstern. Dit 
gick för tio år sedan inte mer än fyra procent av den 
japanska totalexporten. Idag tar länderna i Mellanöstern 
emot mer än tio procent av den japanska exporten. Och 
cirka en fjärdedel av Japans export går fortfarande till 
Sydostasien.

Det bilaterala perspektiv på handeln som brukar anläggas 
av Japans handelspolitiska diskussionspartners, är knap
past meningsfullt som utgångspunkt för en bedömning av 
kritiken mot Japan för att inte följa världsekonomins 
spelregler. Det synsättet strider ju mot hela idéen med 
internationell arbetsfördelning genom fri handel över 
gränserna. Det borde i stället vara två huvudkrav som 
ställs på Japan vad gäller landets deltagande i det inter
nationella hande 1 sumgänget. Det ena är att Japan i sin 
ekonomiska politik ska sträva efter en balanserad ekono
misk tillväxt, sett över ett något längre tidsperspektiv. 
En tillväxt som bygger på den inhemska efterfrågan. Ut
rikeshandeln ska vara ett instrument för att höja produk
tiviteten i samhällsekonomin genom utnyttjande av förde
larna med den internationella arbetsfördelningen, inte ett 
sätt att genom ackumulering av exportöverskott öka den 
egna tillväxten. Det andra är att Japan i sin handelspoli
tik och sitt ekonomiska handlande inte bara ska följa 
reglerna i GATT och andra institutioner utan också aktivt 
verka för att andan i frihandelsavtalen upprätthålls.

Av den tidigare skildringen av Japans ekonomiska efter- 
krigsutveckling framgår att japanerna under vissa år -



särskilt under perioder av oljechocksanpassning - haft 
stora överskott i bytesbalansen. Det är också så att 
exportnettot under vissa perioder av sjuttio- och åttiota
len givit stora bidrag till den reala BNP-ti11växten. 
Detta betyder emellertid inte att den japanska regeringen 
med sin ekonomiska politik skulle ha syftat till att 
åstadkomma en sådan ordning. Målet för den ekonomiska 
politiken har varit att komma till rätta med de struktu
rella obalanser som förorsakat exportöverskotten. Det har 
emellertid varit fråga om en svår balansgång och den 
ekonomiska politiken i Japan har som i alla andra länder 
sina begränsningar och restriktioner. Det är inte så lätt 
att se vilka ekonomisk-politiska alternativ som snabbare 
än de som praktiserats skulle ha lett in den japanska 
ekonominm i ett balanserat tillväxtmönster. Möjligen kan 
man säga att japanerna efter den andra oljechocken varit 
väldigt försiktiga i sin efterfrågepolitik. Det beror 
emellertid - som ovan diskuterats - på att man velat komma 
till rätta med de underskott i statsbudgeten som delvis är 
en följd av att man inte var särskilt försiktig i efter- 
frågepolitiken under 1976-78.

Mot den här bakgrunden förefaller det förhastat att be
skylla japanerna för att genom att bedriva en politik som 
lett till exportkampanjer ha försökt att exportera arbets
löshet till andra länder.

Som tidigare beskrivits kunde Japan under femtiotalet och 
delvis under sextiotalet bygga upp sin industri under 
stark protektionism. Pressen på Japan att libéralisera kom 
i slutet av femtiotalet i samband med att de västeuropeis
ka länderna gjorde sig av med en rad importrestriktioner 
mot USA. 1960 tog också den japanska regeringen ett pro
gram för handelsliberalisering och ett löfte att genomföra 
lättnader i valutakontrollen. I april 1964 accepterades 
Japan som medlem av OECD och fick artikel 8-status i IMF. 
Japan har sedan aktivt deltagit i både Kennedy- och Tokyo-



rundorna, och de internationella handelsförpliktelser som 
Japan nu åtagit sig är lika omfattande som för något annat 
land. Under senare år - då de protektionistiska tendenser
na alltmer börjat breda ut sig i väst - har Japan ensidigt 
i flera omgångar genomfört åtgärder både vad beträffar 
tullar och andra handelshinder med syfte att ytterligare 
öppna den japanska marknaden.

Liksom i andra länder finns det inslag av protektionism i 
Japan, till exempel när det gäller jordbrukspolitiken, den 
statliga upphandlingen och kapitalrörelserna. Det finns 
också inslag i den japanska industripolitiken som kanske 
kan sägas vara konkurrenssnedvridande. Och liksom i andra 
länder kan företag som vill in på marknaden möta en rad 
svårigheter som ibland kan tolkas som osynliga handelshin
der. Det är emellertid svårt att hävda att Japan idag 
skulle vara mera protektionistiskt än något annat land. 
Den kritik som riktas mot Japan skiljer ofta dåligt på 
sådana svårigheter på den japanska marknaden som har att 
göra med kulturella, sociala och språkliga barriärer: 
sådana som helt enkelt beror på dålig kunskap hos utländ
ska affärsmän om japansk lagstiftning, administration och 
marknad; och sådana som skulle kunna vara medvetet krångel 
för att försvåra import.

Under femtio- och sextiotalen var protektionismen utbredd 
i Japan. Då var kritiken från väst inte så högröstad som 
den varit under sjuttio- och åttiotalen, då Japan i stort 
sett hade gjort sig av med sin protektionistiska politik. 
Detta antyder möjligen att kritiken mot Japan kanske bätt
re speglar situationen i västvärlden än förhållandena i 
Japan.



INHEMSKA FAKTOBER

Den främsta drivkraften bakom den snabba tillväxten under 
femtio- och sextiotalen var det tidigare diskuterade "in- 
vesteringsloppet". I en miljö som präglades av stabilitet 
och tillväxtförväntningar kännetecknades de japanska före
tagens planering av långsiktighet och offensivt tänkande. 
De kortsiktiga strategierna gick oftast ut på att nästan 
till varje pris roffa åt sig marknadsandelar. Detta bete
ende har många gånger - särskilt av amerikanska observatö
rer - tolkats så att målet för de japanska företagen inte 
var att skapa största möjliga vinst och att det därför var 
i det närmaste omöjligt att konkurrera med dem. Japanernas 
inriktning på att maximera marknadsandelar har framställts 
som en motsats till västerländska företags inriktning på 
att maximera vinsten. Det bör i detta sammanhang observe
ras att långsiktigheten i den japanska planeringen inga
lunda var något självändamål. Den var snarast ett led i en 
vinstmaximeringsstrategi. Den fruktansvärda kampen om 
marknadsandelar var nödvändig för att skapa ett volymun
derlag för att kunna organisera produktionen så att man 
kunde få del av kostnadsfördelarna med stordrift och långa 
serier. De japanska företagen var ju nykomlingar på de 
flesta områden, och de kunde utnyttja de kunskaper om hur 
kostnadskurvorna såg ut i förhållande till olika volymer 
som de västerländska företagen vunnit. Därmed kunde de 
reducera en osäkerhetsfaktor och den ekonomiska miljö, som 
i övrigt var ganska stabil, blev ännu säkrare. Så för de 
japanska företagen var långsiktigheten, kampen om mark
nadsandelar och volymtänkandet helt enkelt det mest ratio
nella och lönsamma beteendet. Det var en del i - eller 
samma sak som - en vinstmaximeringsstrategi.

Under chockernas sjuttiotal förändrades den yttre miljön 
och förutsättningarna kanske mer radikalt för de japanska 
företagen än för de västerländska. Det gick inte längre 
att planera med stor säkerhet. Farligt vore det emellertid



för en konkurrent att tro att de japanska företagen skulle 
sitta så fast i sina tidigare strategier att de inte 
skulle kunna anpassa sig till den nya situationen. Tvärt
om. Som antytts i ovanstående skildring av efterkrigsti
dens ekonomiska utveckling var det inte tröghet utan 
flexibilitet som kännetecknade de japanska företagen när 
de konfronterades med en ny situation efter oljechockerna. 
Den process av omstrukturering och kapacitetsanpassning 
som var nödvändig i det nya läget gick i Japan både snab
bare och smidigare än i de flesta västländer. Detta trots 
att förutsättningarna för Japans del var väl så svåra som 
på andra håll.

HÄRD KONKURRENS PÂ HEMMAMARKNADEN

En av de viktigaste förklaringarna till japanernas flexi
bilitet och anpassningsförmåga är förmodligen det faktum 
att de japanska företagen under två decennier hade vant 
sig vid att arbeta i ett stenhårt konkurrensklimat. Även 
om den totala efterfrågan under högtillväxtperioden hela 
tiden ökade både snabbt och stabilt, tvingades företagen 
av konkurrensen och kampen om marknadsandelar att alltid 
vara på bettet när det gällde att anpassa sina produkter 
och sin produktion till kundernas preferenser. Och konsu
menternas önskemål förändrades hela tiden både snabbt och 
nyckfullt. De japanska företagen har blivit berömda för en 
mängd saker; för sin teknologiska nivå, för sin organisa
tion, för sin förmåga att ta tillvara de mänskliga resur
serna, för sina kvalitetscirklar och för sin effektiva 
produktion. Deras flexibilitet och förmåga till marknads
anpassning har inte uppmärksammats i lika hög grad. Bland 
alla de delegationer från väst som åker till Japan för att 
studera både det ena och det andra, är det ytterst få som 
har som syfte att studera japanernas marknadsföringskonst- 
er. Ändå är frågan om det inte är det systematiska - och 
odogmatiska - marknadstänkandet som varit och är den



främsta japanska tillgången i konkurrensen på världsmark
naden.

Stora grupper japanska konsumenter tycks vara mycket ny
fikna och pigga på att pröva nyheter. De synes emellertid 
framför allt vara mycket kvalitets- och prismedvetna. De 
har enormt många valmöjligheter och nog förefaller det som 
om både de och företagen är väl medvetna om detta. Den 
höga utbildningsnivån - framför allt på den tekniska sidan 
- och ett starkt intresse för prylar gör dem också till 
kunniga konsumenter. Och utan att göra något inlägg i 
jämställdhetsdebatten kan man konstatera att den japanska 
familjebildningen - det är ännu inte så vanligt att hela 
familjen förvärvsarbetar - innebär att det finns en stor 
grupp människor - hemmafruarna - som har tid, och inte 
minst erfarenhet och kunskaper, att handla dagligvaror. På 
det området har de flesta japanska familjer åtminstone en 
professionell inköpare. Det fanns kanske en tid då många 
japaner kunde falla för en vara bara för att den var 
västerländsk och medförde status. Men, även om man fortfa
rande kan se hur till exempel TV-reklamen ibland använder 
ordet Amerika som säljargument, måste man vara mycket 
medveten om att det för marknadsframgångar krävs att man 
också kan konkurrera med inhemska producenter vad gäller 
både pris, kvalitet och design. Och det räcker inte med 
marknadsundersökningar i USA eller Europa för att komma 
underfund med de japanska konsumenternas smak och önske
mål .

En fungerande marknad kräver kunniga och aktiva konsumen
ter. Det tycks finnas tillräckligt många sådana i Japan 
för att konkurrensen ska fungera. I många västländer har 
konsumenterna inte längre tid att spela en tillräckligt 
effektiv roll på marknaden. En svensk företagare klagade 
en gång på att "allting i Japan var alldeles för kommer
sialiserat”. Det kanske är symptomatiskt.



Det finns i Japan en hel del regler och bestämmelser som 
kommit till för att skapa en battre produktsäkerhet, för 
att höja trafiksäkerheten, för att skydda miljön, för att 
värna om människors hälsa etc. Bortsett från sådana gene
rella regler är den grundläggande attityden från myndighe
ternas sida att konsumenterna vet bäst själva vad de har 
för behov och hur de vill tillfredsställa dessa. Kommuni
kationerna mellan företag och konsumenter sker irite via 
något konsumentverk - det finns också dåligt med frivilli
ga konsumentorganisationer - utan på marknaden, främst 
genom signalerna i prissystemet. Regering och myndigheter 
förefaller ha ett effektivt system för övervakning av 
prisrörelserna. Det förekommer då och då hot om priskon
troll om inte konkurrensen fungerar tillräckligt effektivt 
som prispressare, men det stannar vid hot. Prisregleringar 
omfattas inte med förtjusning av japanska politiker eller 
byråkrater. Man tycks lita mer på marknaden. Som antyddes 
i avsnittet om investeringsekonomin under högtillväxtepo- 
ken har det funnits - det finns fortfarande - inslag i den 
japanska politiken - recessionskarteller, investeringssam
ordning - som kortsiktigt varit konkurrensbegränsade. 
Dessa åtgärders effekt på lång sikt har emellertid snarast 
betytt en skärpning av konkurrensen. Inte heller tycks den 
koncentration inom näringslivet som började återuppstå 
sedan ockupationsmakten hade mjukat upp decentraliserings- 
politiken förta intrycket att de flesta varu- och tjänste
marknaderna i Japan kännetecknas av ett högt konkurrens
tryck. Undantagen gäller främst de områden som berörs av 
jordbrukspolitiken (högprislinje med importkvoteringar), 
den offentliga prissättningen inom en del tjänsteområden, 
den statliga och halvstatliga upphandlingen (åtminstone 
hittills) och stora delar av kapitalmarknaden.

Den ekonomiska politiken i Japan brukar ofta framhållas 
som ett bra exempel på så kallad utbudspolitik. Och nog 
kan man hitta många inslag i utvecklingen, särskilt under 
högtillväxtepoken, som synes ge stöd åt uppfattningen att



bara man håller nere skattetrycket och ser till att det är 
full fart på produktionsapparaten så blir det också en 
tillräcklig efterfrågan i landet. Som beskrivits i det 
föregående var den japanska ekonomin under två decennier 
en självgående tillväxtmaskin. Näringslivets investeringar 
födde ny efterfrågan i form av ett ständigt ökande behov 
av maskiner och byggnader. Samtidigt gav den snabba till
växten och de låga skatterna ett stort utrymme, inte bara 
för enskilt sparande utan också för en snabb ökning av den 
privata konsumtionen. Och det är privat konsumtion som 
utgör den främsta grunden för den efterfrågan som riktas 
mot industrin. Någon keynesiansk efterfrågepolitik behöv
des knappast. Konjunktursvängningarna kunde i princip 
klaras av penningpolitiken. Den ekonomiska politiken i 
övrigt inriktades på att öka produktionen. Kapitalmarkna
den organiserades för att på effektivast möjliga sätt 
slussa hushål 1 ssparande till industriinvesteringar. Re
sursallokering via kapitalmarknaden skedde efter stränga 
effektivitetskriterier. Företagsbeskattningen stimulerade 
investeringarna inom lönsamma tillväxtbranscher. De inci
tament som byggdes in i politiken var inriktade på att 
främja effektivitet och produktivitet.

Av debatten om utbuds- kontra efterfrågepolitiken får man 
ibland ett intryck av att det hela är en fråga om det ena 
eller det andra. Vad de japanska erfarenheterna påminner 
oss om är vikten av harmoni mellan utbud och efterfrågan. 
Under högtillväxtepoken fördes ingen keynesiansk efterfrå- 
gepolitik därför att det inte behövdes. Men när den priva
ta efterfrågan kom av sig efter första oljechocken, gjorde 
regeringen stora insatser i form av offentliga investe
ringar med syfte att dra igång den totala efterfrågan i 
landet. Och inte heller nonchalerade japanerna efterfråge- 
sidan under högtil lväxtepoken. Det låga skattetrycket var 
inte bara en följd av ett starkt skattemotstånd hos den 
japanska allmänheten (mätt i inställning till den offent
liga sektorn är de "lojala, auktoritetsbundna, gruppsoli



dariska och kollektivistiska" japanerna industrivärldens 
mest egoistiska, osolidariska och gruppfientliga folk), 
det var också ett uttryck för en styrning av efterfrågan 
till privat konsumtion. Det var där de stora omedelbara 
behoven fanns, och det var den privata konsumtionen som 
kunde ge efterfrågeunderlaget för den industriella utveck
ling som också skulle ge landet den valuta som behövdes 
för importen.

Ett inslag i den japanska "utbudspolitiken" som rönt stor 
uppmärksamhet i utlandet - särskilt i USA - är den statli
ga planeringen och industripolitiken. Inte heller här 
tycks emellertid japanerna ha glömt bort att produktion - 
hur effektiv den än är - inte är meningsfull om den inte 
syftar till att tillfredsställa en efterfrågan. Det som i 
själva verket är det främsta kännetecknet på japansk in
dustripolitik och industripolitisk planering är att den 
hela tiden sker med och inte mot marknaden. Det har inte 
varit lika vanligt i Japan som i Västeuropa - inte minst 
Sverige - att realistiska marknadsanalyser har fått ersät
tas av politiska förhoppningar, grundade på önskedrömmar 
som pressats fram av lokala opinionsyttringar i trängda 
sysselsättningslägen. När japanska staten bedriver stödpo
litik till krisföretag eller -branscher sker det inom 
ramen för ett program som syftar till att underlätta - 
eventuellt tvinga fram - en omstrukturering.

Ett bra exempel på en politik som förefaller vara helt 
inriktad på produktionen, men som i själva verket är högst 
marknadsinriktad, är den branschprioritering som sker inom 
ramen för den japanska industripolitiken. Den förekommer 
fortfarande i viss utsträckning - och föranleder kritik 
för så kallad targeting - men var mest aktuell under 
högtillväxtperioden då staten deltog mer aktivt för att 
driva på den industriella utvecklingen. De branscher som 
utsågs till de strategiska blev de främsta mottagarna av 
industripolitiska stödåtgärder, vilka dock - med denna



begränsning - var av generell karaktär. De viktigaste 
åtgärderna var de som låg inom ramen för kapitalmarknads- 
och skattepolitiken. Det mest intressanta i detta samman
hang är de värderingar och kriterier som användes som 
underlag för de industripolitiska prioriteringarna. Det 
ger en bra illustration till den filosofi som genomsyrade 
politiken. De ledande kriterierna var att produkterna 
skulle kunna säljas världen över på grundval av komparati
va fördelar även om de på kort sikt kunde behöva skydd på 
den inhemska marknaden, att man kunde visa på expansiva 
efterfrågeprognoser, att man hade kostnadsfördelar och att 
skalekonomi kunde tillämpas. De industripolitiska åtgär
derna koncentrerades alltså till områden som marknaden 
pekade ut, och de flesta japanska ekonomer synes tämligen 
ense om att den effekt industripolitiken haft är att den 
möjligen kan ha förstärkt och påskyndat en utveckling som 
bestämts av marknadskrafterna.

En sak är värd att notera i sammanhanget. Japansk plane
ring är i högsta grad indikativ. Och de marknadsbedömning
ar som låg till grund för industripolitiken gjordes i 
princip av företagen själva. De sammanställdes visserligen 
av byråkraterna på MITI (Ministry of International Trade 
and Industry) och de genomgick en politisk process, men 
det var företagens planer och bedömningar som låg i bot
ten. Även om det i japansk efterkrigspolitik finns exempel 
på uppslitande konflikter mellan stat och företag - främst 
då det gäller företags ovilja att genomföra fusioner som 
politikerna fått för sig borde genomföras - kan man nog 
säga att det relativt goda samarbetsk 1 imat som rått och 
råder mellan staten och näringslivet till stor del beror 
på att de japanska politikerna och byråkraterna på MITI 
förstått och förstår att begränsa sina ambitioner till att 
genomföra generella regler och allmänna ramar syftande 
till att skapa ett gott klimat för det enskilda näringsli
vet.



Jämfört med väst tycks japanerna under efterkrigstiden ha 
omfattat det ekonomiska tillväxtmålet mera helhjärtat - 
eller, om man så vill, mera okritiskt - än de flesta andra 
länder. Och bortsett från vissa stimulanser till småföre
tagandet och vissa regionalpolitiska insatser verkar det 
som om effektiviteten varit den enda industripolitiska 
ledstjärnan. Politiken har ställt stora krav på rörlighet 
på arbetsmarknaden. Den rörligheten finns också; dels 
allmänt genom den arbetskraftsreserv som daglönarna utgör, 
dels inom företagen där de anställda får vara beredda på 
förflyttningar både geografiskt och yrkesmässigt. Livs- 
tidsanställning i Japan betyder förvisso inte livstid på 
samma jobb eller samma plats. Vidare slås man av den 
pragmatiska och odogmatiska inställningen till industriell 
utveckling. Man tycks snabbt acceptera marknadens finger
visningar (se till exempel på videoområdet) och anpassar 
produktionen efter dessa. Inte heller tycks japanerna 
särskilt intresserade av stora, dyra och olönsamma natio
nella prestigeprojekt. Det är till exempel svårt att före
ställa sig de "nationalistiska" japanerna utveckla en 
sådan nationalromantik och nationalistisk yra som de "ra
tionella" svenskarna kunde ge prov på i samband med pla
nerna på Stålverk 80.

Av stor betydelse för den japanska anpassningsförmågan är 
förmodligen det faktum att den japanska beslutsprocessen 
är mer decentraliserad än i väst. Den offentliga sektorn 
är, som framgått av det tidigare, i Japan förhållandevis 
liten i relation till den totala japanska ekonomin. Det 
betyder att många konsumtions- och investeringsbeslut, som 
i västländer fattas av politiker med röstmaximeringsmålet 
i tankarna, i Japan fattas av enskilda personer och före
tag som själva får ta det ekonomiska ansvaret. Det är 
uppenbart att de japanska besluten under sådana omständig
heter blir mera anpassade till de ekonomiska realiteterna. 
De japanska politikerna har - även om skattemotståndet är 
större och förtroendet för det offentliga synes vara mind-



re i Japan Sn i väst - liknande svårigheter som sina 
västliga kollegor, vilket den strukturella delen av bud
getunderskottet antyder, men eftersom en större del av den 
japanska anpassningen skett på marknaden, har den också 
gått betydligt snabbare och smidigare än i väst. Japanerna 
förefaller också högst medvetna om att framväxten av en 
för stor offentlig sektor i många västländer varit en av 
de främsta orsakerna till den brist på dynamik, de stagna
tionsproblem, de anpassningssvårigheter och den arbetslös
het som kännetecknat utvecklingen inte minst i Europa 
efter sjuttiotalets oljechocker. Det tycks inte i första 
hand bli de europeiska modellerna som kommer att stå som 
förebild för utvecklingen av det japanska välfärdssamhäl
let .

Även lönebildningen sker decentraliserat. En viss typ av 
samordning förekommer eftersom olika branschavtal brukar 
få fungera som något slags riktkarl, men det är en betyd
ligt lösare form av samordning än den som till exempel i 
Sverige sker via den solidariska lönepolitiken och av 
centralorganisationerna även efter det att de förbundsvisa 
förhandlingarna åter börjat göra sitt intåg på LO/SAF- 
området. Dels är de japanska fackföreningarna företags- 
knutna och de centrala organisationerna svaga och delvis 
splittrade, dels är organisationsgraden i Japan lägre. Det 
sistnämnda gäller inte minst på småföretagssidan. Dessutom 
har de japanska företagen ett större utrymme för flexibi
litet på grund av löneformerna. Senioritetsprincipen - det 
vill säga lönen stiger automatiskt med åldern - innebär 
till exempel att ju störrre andel unga människor som är 
anställda i ett företag, desto lägre blir lönekostnaderna. 
Ett japanskt företag kan dessutom hålla nere antalet fast 
anställda och i topparna fylla på med daglönare till lägre 
kostnader. Vidare innehåller det japanska lönesystemet en 
bonusdel som varierar med företagets vinst. Allt detta 
tillsammans gör att det finns ett utrymme för ett japanskt 
företag - trots systemet med livstidsanställning - att



anpassa lönekostnaderna efter bärkraft i olika situatio
ner. Det är så att den japanska lönebildningen i ganska 
hög grad styrs av marknadskrafterna.

Bland annat lönebildningen - men också en rad andra fakto
rer - har bidragit till att skapa den duala struktur som 
är ett av de främsta kännetecknen på den japanska ekono
min. Samtidigt med en hypermodern, storskalig och högtek- 
nologisk industrisektor lever och utvecklas en småföre- 
tagssektor inom varu- och tjänsteindustrin som till en del 
består av moderna, effektiva och dynamiska företag, men 
som också rymmer en mängd både omoderna och arbetskrafts- 
intensiva företag. Många av dessa företag inom den lågpro
duktiva sektorn är familjeföretag inom handels- och servi
ceområdena, men de finns också representerade inom till
verkningsindustrin. Det är en sektor som inte erbjuder 
samma löner, anställningsvillkor och trygghet som storfö
retagen eller den offentliga förvaltningen kan göra. Den 
erbjuder däremot många arbetstillfällen och ett stort 
utrymme för privata initiativ. De japanska myndigheterna 
och politikerna rynkar inte på näsan åt denna del av 
landets näringsliv. Tvärtom, de är angelägna om den och 
försöker föra en politik, som syftar till att behålla och 
förbättra förutsättningarna för att den lågproduktiva 
sektorn ska kunna leva vidare. De vet att alternativet är 
en stark ökning av arbetslösheten och/eller ökade kostna
der för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är förekom
sten av den lågproduktiva sektorn som till stor del för
klarar hur japanerna kunnat klara det senaste decenniets 
anpassning med en officiell arbetslöshetssiffra som pend
lar mellan 2 och 2,5 procent.

Under två efterkrigsdecennier har Japan lyckats hålla en 
real ekonomisk tillväxttakt på i genomsnitt tio procent 
per år. Det är en imponerande prestation även om omstän
digheterna var gynnsamma. Mihst lika imponerande är den 
flexibilitet och anpassningsförmåga som japanerna gett



prov på under det senaste decenniets svåra omställning. I 
bägge fallen beror de japanska framgångarna främst på att 
japanerna har förstått att ta tillvara den dynamik och 
flexibilitet som en decentraliserad marknadsekonomi kan 
erbjuda. Västvärlden har idag säkerligen en hel del att 
lära av Japan när det gäller teknologi och produktionstek
nik, när det gäller informationsbehandling och förmåga att 
tillvarata mänskliga resurser. Förmodligen är det dock så 
att den bästa present Japan skulle kunna ge väst, det är 
en lektion i marknadsekonomi.

MYTEN OM "AB JAPAN"

"Japan is a country of workaholics who live in what West
erners would regard as little more than rabbit hutches, 
where senior executives give up their home to a cause, as 
they feel the company needs their efforts and where a 
strike can be called off, when strikers are told that they 
are injuring the image of Japan."

Detta nu snart klassiska citat - som sägs vara från en 
"hemlig" EG-promemoria från 1979 - är ett exempel på den 
moderna versionen av "gula faran". Det är populärt att 
beskriva japanerna som robotar och arbetsmaskiner utan 
egen vilja och mänskliga känslor. I den utländska littera
turen om Japan kan man finna många försök att förklara 
landets ekonomiska utveckling genom att framhålla vad som 
anses vara speciella drag i den japanska nationalkaraktä- 
ren och/eller de kulturella traditionerna. Vad som väckt 
störst intresse är den arbetsvilja, arbetsmoral och före- 
tagslojalitet som sägs känneteckna den japanske arbetaren 
eller tjänstemannen. Beskrivningarna av japanerna som 
"workaholics" eller "economic animals" sammankopplas gärna 
med påståenden om att den japanska samhä11 straditionen 
inte ger något utrymme för individuellt handlande eller 
ens tänkande. Japanerna sägs kunna fungera väl endast i



kollektiv. Inga beslut kan fattas av enskilda människor 
utan de måste växa fram i en lång samrådsprocess som måste 
leda till konsensus. Gruppgemenskapen, som för de flesta 
japaner representeras av skola och arbetsplats, sägs vara 
viktigare än privatlivet och familjen. Bilden kompletteras 
ibland med påståendet att japanerna är osedvanligt aukto- 
ritetsbundna och med den vanliga misstanken om att de i 
grund och botten är starkt nationalistiska.

Sammantaget ger allt det här lätt ett intryck av Japan som 
ett mot omvärlden slutet samhälle trots allt det västliga 
inflytandet och trots all internationalisering som skett 
under ett och ett kvarts sekel. Ett samhälle som till 
yttermera visso egentligen fortfarande befinner sig i 
ständigt krig med världen utanför öarna. Det har inte 
varit ovanligt att man kunnat få läsa och höra att den 
höga arbetsmoralen i japanska företag bottnar i en djupt 
grundad revanschvilja för andra världskrigets förödmjukel
ser .

Det går att statistiskt konstatera att japanerna arbetar 
mycket. Det är också lätt att observera företeelser i det 
japanska arbetslivet som tyder på en säregen arbetsmoral 
och en stark företagslojalitet hos de anställda. Och det 
är utan tvekan så att japanerna bedriver en mängd aktivi
teter i grupp - särskilt små grupper - och att besluts
gången i ett japanskt företag ofta syftar till att förank
ra en idé hos de berörda innan formellt beslut fattas. 
Allt det här ingår emellertid som delar av en företagsled- 
ningsteknik och -filosofi och det är inte så lätt att veta 
i vad mån olika betenden och företeelser i det japanska 
arbetslivet kan hänföras till speciellt japanska traditio
ner. Man kan kanske säga att det idag finns en japansk 
företagsledningsstil - eller tradition - men den går inte 
särskilt långt tillbaka i tiden och dessutom är den i hög 
grad influerad av amerikanska konsulter. Vad man kan kon
statera är dock att de styrande i Japan inte tycks ha



någon större tilltro till att någon slags nationalkaraktär 
automatiskt skulle skapa sådana kvaliteter som arbetsvil
ja, arbetsmoral, lojalitet eller förmåga att arbeta i 
grupp. De tycks lita mer på de rena ekonomiska incitamen
ten och därför finns också en lång rad sådana inbyggda i 
både den ekonomiska politiken och i systemen för företags
ledning och lönebildning. Det viktigaste är naturligtvis 
det låga skattetrycket. För en japansk arbetare eller 
tjänsteman lönar det sig att arbeta. Det lönar sig inte 
minst att göra en extra insats. Skattesystemet är ett 
uttryck för en attityd i samhället, nämligen den att hårt 
arbete är någonting fint och bör belönas. Den så kallade 
livstidsanställningen, vars principer många företag försö
ker ansluta sig till, har som ett syfte att skapa trygghet 
och därmed lojalitet hos de anställda, liksom den mycket 
aktiva sociala verksamhet som många företag bedriver. 
Belöningssystem i form av individuella vinstandelar (bo
nus), trygghet och karriärstegar har nog större betydelse 
för arbetsmoralen än samurajfilmerna på TV eller någon 
slags allmän nationell stolthet över att slå amerikaner på 
världsmarknaden.

Uttrycket "Japan, Inc." eller "AB Japan" har myntats i 
väst, men det har med förtjusning anammats av många japa
ner som fått lära sig av sina europeiska eller amerikanska 
vänner hur konstiga de är. Det är ett uttryck som tydligen 
ursprungligen avsågs att illustrera något som uppfattades 
som ett ovanligt nära och förtroendefullt samarbete mellan 
näringslivet och staten. Begreppet har emellertid i allt 
högre grad kommit att bli en sammanfattning av en rad 
föreställningar om Japan som det slutna samhället och om 
japanerna som ett alldeles speciellt folk, helt präglat av 
feodaltidens värderingar, sociala struktur och beteenden. 
I begreppet "AB Japan" ligger en misstanke om att den 
japanska ekonomin egentligen - fast det inte syns på ytan 
- är centralstyrd, att det i grund och botten är byråkra
terna på MITI som dirigerar, och att det till grund för



företagens beteenden inte i första hand ligger företags
ekonomiska bedömningar utan några slags övergripande na
tionella avväganden. Och i botten på systemet finns konsu
menter som inte gör sina val främst för att tillfredsstäl
la sina egna behov utan som hela tiden sneglar på natio
nens bästa när de gör sina inköp.

Bilden av "AB Japan" är inte en särskilt träffande karika
tyr. Visst hade regeringen - och då speciellt MITI - ett 
inflytande över företagens handlande under den tid - 
främst femtiotalet - då man delade ut importlicenser. Det 
var emellertid redan då ett inflytande som var begränsat 
av marknadskrafterna och under senare decennier har MXTIs 
möjligheter att påverka företagens investeringsmöjligheter 
minskat i takt med ekonomins liberalisering. Betydelsen av 
MITIs beryktade "administrativa riktlinjer" är i stort 
sett begränsad till den övertalningsförmåga ministeriet 
kan ha i kraft av kunskaper och översikt. Det finns emel
lertid ingen VD i något "AB Japan” som sitter och rycker i 
tåtar för att dirigera investeringarna. Det finns inte ens 
någon exportchef på MITI som sitter och trycker på knappar 
för att öka eller minska den japanska exporten. De japans
ka företagen beter sig precis som i vilken annan decentra
liserad marknadsekonomi som helst. Ja, som hävdades i 
föregående avsnitt, är de i själva verket mer marknads- 
styrda än företagen i de flesta västländer. Vill den 
japanska regeringen att investeringarna ska öka, får man 
så gott man kan försöka föra en generell ekonomisk politik 
så att de företagsekonomiska förutsättningarna skapas för 
att investeringsviljan bland beslutsfattarna ute på före
tagen ska öka. Det har, som framgått av det tidigare, de 
japanska regeringarna ofta - men inte alltid - lyckats 
med.

De japanska företagen investerar, producerar, exporterar 
och importerar för att det är lönsamt; inte för att rege



ringen eller kejsaren har sagt åt dem att det ligger i 
nationens intresse. Inte heller förefaller företagen och 
deras organisationer speciellt medgörliga eller flata i 
förhållande till myndigheterna och regeringspolitiken. Det 
är till exempel inte särskilt svårt att föreställa sig 
vilka våldsamma protester de japanska företagen skulle 
skrika ut om de hade utsatts för liknande pålagor och 
administrativa plikter som nu åläggs de svenska företagen. 
Och när de japanska bilfabrikanterna till synes frivilligt 
går med på att begränsa bilexporten till USA, gör de det 
därför att de bedömer det som troligt att det i annat fall 
införs importrestriktioner i USA, inte för att "rädda 
ansiktet" på nationen. Likväl var exportbegränsningen en 
kontroversiell fråga och den genomfördes inte utan en 
våldsam debatt.

Den "harmoni" som synes råda i relationerna mellan nä
ringslivet och statsmakterna i Japan torde snarast vara 
ett uttryck för att de japanska regeringarna i stort sett 
under efterkrigstiden fört en ekonomisk politik, mot vil
ken det inte funnits så stor anledning för näringslivet 
att protestera. Den ekonomiska politiken har varit mycket 
tillväxt- och närings 1 ivsorienterad. Det har den varit, 
inte för att i första hand garantera fortsatt företagsfi
nansiering av regeringspartiets valkampanjer utan därför 
att det ekonomiska tillväxtmålet haft en så bred och djup 
förankring i det japanska samhället. Kanske är det så att 
japanerna i allmänhet i mindre grad än i västländerna tar 
det materiella välståndet och den ekonomiska och sociala 
tryggheten för given. För är det någonting som skulle 
kunna sättas som etikett på en eventuell japansk national- 
karaktär så är det just tilliten till den ekonomiska 
tillväxten. Det finns inte så väldigt mycket i det feodala 
kulturarvet som talar för att just japaner skulle vara 
speciellt ägnade åt att bedriva tillväxtpolitik genom att 
ta tillvara dynamiken i en marknadsekonomi. Det gör däre
mot deras förmåga att uppskatta de frukter som tillväxten



kan ge, antingen det är i form av mindre arbetslöshet, 
bättre bostäder, social trygghet eller flera elektroniska 
leksaker.





5Försäljning av teknik i Japan
av Rolf Bodh, f d teknisk-vetenskaplig attaché 
i Tokyo, f n attaché i Singapore

EN TEKNIKKÖPANDE NATION

På 120 år har den japanska nationen utvecklats från ett 
feodalt bondesamhälle till en modern industrination, nume
ra styrd med managementprinciper och samverkansmetoder, 
vilka röner stort intresse över hela världen. Förändringen 
från 1800-talets slutna och isolerade Öland till dagens 
internationellt arbetande högteknologiska samhälle har 
säkert i många avseenden varit betydligt mera omvälvande 
än den utveckling vi sett i Sverige under motsvarande 
tidsperiod. Den snabba tekniska utvecklingen i Japan har i 
stor utsträckning kunnat genomföras tack vare den positiva 
nyfikenhet som det japanska folket visat inför nya tekno
logiska landvinningar. Jämfört med Sverige och andra väst
länder har det alltid varit lätt att införa och utveckla 
ny teknik i Japan. Den teknikfientlighet och misstänksam
het mot ny teknik, som olika grupper gett uttryck för i 
västerlandet - speciellt under 1970-talet, har lyst med 
sin frånvaro i Japan. Det verkar också som om japanska 
företag i förhållande till västerländska haft och fortfa
rande har lättare för att acceptera användning av teknik, 
som tagits fram i utlandet eller hos andra japanska före
tag.

Den snabba utvecklingen av den japanska industrin efter 
andra världskriget har möjliggjorts tack vare en massiv 
import av teknik utifrån. Åtminstone hälften av den inköp



ta tekniken har kommit från USA, men de europeiska länder
na har också fungerat som stora tekniksäljare till Japan. 
De japanska företagen har insett, att det lönar sig att 
köpa teknik i stället för att utveckla den själv. Vid 
teknikförsäljning, till exempel i samband med licens
eller know-howavtal, är det ytterst sällan som det säljan
de företaget lyckas inkassera en försäljningssumma, som 
ens ligger i närheten av den utvecklingskostnad, som man 
haft för den aktuella processen eller produkten.

Japanska företag nöjer sig sällan med att direkt kopiera 
den inköpta tekniken. Ofta utgör teknikköpet ett välplane- 
rat steg i en utvecklingsprocess där den främmande tekni
ken utgör ett komplement till redan tillgänglig teknik 
eller know-how. I de flesta fall kan man vara säker på att 
den teknik man sålt till ett japanskt företag kontinuer
ligt förbättras och efter en tid funnit en form som i 
stora stycken skiljer sig avsevärt från det man en gång 
sålde. Japanernas iver att hela tiden förbättra och för
ändra den inköpta tekniken bör naturligtvis utnyttjas av 
det säljande företaget.

Det är viktigt, att man i avtalet försäkrar sig om rätten 
att utnyttja dessa framtida teknikförbättringar. Om man 
får en bra kontakt med det japanska företaget och hittar 
rätt köpare kan den fortsatta utvecklingen av den sålda 
tekniken vara minst lika intressant som den ekonomiska 
ersättning man kommit överens om. I detta sammanhang gäl
ler det för det svenska företaget att hålla avtalet levan
de genom att bland annat vårda de personliga relationer, 
som man har etablerat med köparen. I Japan bygger goda 
företagsrelationer till stor del på de personliga kontak
ter, som skapas mellan företagens representanter. Det tar 
ofta lång tid att bygga upp dessa personkontakter och den 
ömsesidiga respekt som krävs för att företagsrelationerna 
skall fungera väl. Â andra sidan är dessa personkontakter 
mycket värdefulla att ha i kritiska situationer och vid



tidpunkter, då affärerna går dåligt. Vid sådana tillfällen 
är japanerna oftast mycket trogna sina gamla vänner, och 
man byter ogärna partner, även om detta ur ekonomisk 
synpunkt skulle vara fördelaktigt.

Japan befinner sig idag på frontlinjen inom många högtek
nologiska områden. Satsningen på forskning och utveckling 
ökar för varje år. 1983 användes cirka 2,5 procent av 
landets BNP för forskning och utveckling och år 1990 
räknar man med att denna siffra skall ha stigit till 3 
procent. I dag svarar den japanska forskningen för mer än 
10 procent av världens totala. Den japanska industrins 
framtid avgörs enligt en samlad japansk uppfattning av om 
Japan förmår ligga på den tekniska frontlinjen inom sådana 
teknikområden som

nya material
elektronik
informationsteknik
bioteknik
rymd och flyg
havsresursutnyttjande
energiteknik

Internationellt samarbete och inköp av teknik utifrån är 
och kommer även i fortsättningen att vara mycket viktiga 
komplement till den egna forskningen. Japan köper därför 
fortfarande stora mängder teknik från andra länder. De 
japanska teknikköpen koncentreras självklart mot avancerad 
teknik och det är USA och de största industriländerna i 
Europa, som är Japans primära inköpsområden.

Japanerna brukar själva framhålla, att man i dag säljer 
mer teknik än vad man köper. Detta är i och för sig rik
tigt. Om man studerar de senaste årens siffror för Japans 
teknikhandelsbalans, finner man beträffande nytecknade 
kontrakt att Japan har ett överskott i sin handel med



omvärlden. Vid ett närmare studium av de affärer som görs, 
finner man emellertid en markant skillnad i den tekniska 
nivån på det som säljs respektive köps. Rent generellt kan 
man säga, att japanerna köper avancerad högteknologisk 
know-how från västerlandet medan man säljer mindre avance
rad och relativt gammal teknik till nic-länderna och andra 
mindre utvecklade länder i Asien och Afrika. Om man där
emot räknar in royalties även för gamla kontrakt, visar 
det sig, att den japanska teknikhandelsbalansen fortfaran
de är kraftigt negativ. Under budgetåret 1982-83, som 
sträckte sig fram till 1984-03-31, betalade japanska före
tag 283 miljarder yen för importerad teknik. Denna siffra 
är 9 procent högre än föregående år. Under samma budgetår 
erhöll man 185 miljarder yen för teknik, som sålts till 
utlandet, vilket är en ökning med 5,5 procent. Dessa 
siffror inkluderar också royalties för gamla kontrakt. 
Dessa fakta belägger vad som tidigare sagts om Japans 
intresse för fortsatta teknikköp från utlandet.

Sverige, som i stort sett bidrar med 1 procent av världens 
samlade FoU, tilldrar sig också japanernas intresse. 
Japanska företag har länge varit flitiga köpare av svensk 
teknik. Under de senaste åren har 30-40 licenser per år 
funnit sin väg från Sverige till Japan. Svenska företag 
har dock varit mindre aktiva köpare av japansk teknik. 
Uppskattningsvis köps i dag endast 3 till 5 japanska 
licenser per år av svenska företag.

Japanska varor översvämmar i dag butiksdiskarna i nästan 
alla världens länder. Handelsbalansen mellan Japan och de 
flesta industriländerna i väst uppvisar stora överskott i 
japansk favör. Japanerna säljer alltså mer än de köper och 
klagomålen från de övriga industriländerna växer i samma 
takt. Protektionistiska åtgärder har börjat vidtagas från 
USAs och EGs sida - åtgärder som hittills koncentrerats 
mot kommersiella produkter, det vill säga varuhandeln. På 
senare tid har man emellertid också diskuterat möjlig



heterna att försvåra eller förhindra japanernas teknikköp 
för att därmed hindra den bumerangeffekt, som man nu kan 
observera i allt fler fall. Om teknikförsäljningen till 
Japan från USA och EG på ett eller annat sätt regleras, 
kommer naturligtvis japanernas teknikköpintresse att rik
tas mot andra länder som äger den avancerade teknik, som 
japanerna fortfarande är i väldigt stort behov av. Sverige 
och Schweiz är två länder som vid en sådan utveckling 
sannolikt kommer att få känna av ett ökat japanskt intres
se. Bumerangeffekten kommer naturligtvis att träffa de 
tekniksä1jande svenska företagen. Det är därför alltid 
viktigt för till exempel ett svenskt företag att tänka 
igenom de effekter en tekniköverföring kan ha i en framti
da konkurrenssituation. Vissa möjligheter att tillvarata 
vissa intressen finns självklart i samband med att man 
upprättar det avtal, som skall ligga till grund för tek
nik för säl jningen.

Teknikförsäljning och tekniköverföring kan ske på många 
olika sätt och i många olika former. I den fortsatta 
framställningen kommer jag att begränsa mig till licens
handel .

NÄR SKALL MAN SÄLJA SIN TEKNIK?

Av vad som sagts tidigare framgår att man inte enbart bör 
ställa frågan när man skall sälja sin teknik utan också om 
man bör göra det. Har man en bra produkt eller en väl 
fungerande industriell process, som dessutom kan vara 
skyddad genom bra patent, bör man i första hand undersöka 
möjligheterna att starta ett eget företag i Japan. Ett 
sådant engagemang är mycket kostsamt i inledningsskedet 
och man måste vara beredd på att klara åtskilliga förlust
år, innan produkten hunnit inarbetas på den japanska mark
naden. Även om den ekonomiska uppoffringen i inlednings
skedet kan verka avskräckande, bör man emellertid noga



tänka igenom möjligheterna av en egen etablering, då 
vinstmöjligheterna på längre sikt kan vara mycket goda.

Om egen tillverkning av olika anledningar är ett mindre 
attraktivt alternativ, kan man undersöka förutsättningarna 
för att bygga upp en egen marknadsorganisation i Japan. 
Produkten skulle då kunna tillverkas i Sverige och säljas 
genom egna kanaler i Japan. Man bör dock komma ihåg, att 
japanerna oftast är negativt inställda mot denna typ av 
försäljning. Man frågar sig hur det är med produktens 
kvalitet, med reservdelar och servicemöjligheter. För att 
nå en tillfredsställande försäljningsvolym, krävs därför 
bland annat att man kan visa upp en väl fungerande service 
och att reservdelslager finns tillgängligt i Japan. För en 
bra produkt kan emellertid en egen marknadsföringsorgani- 
sation vara första steget på vägen mot etablering och 
tillverkning i Japan.

Ett enklare och billigare sätt att komma in på den japans
ka marknaden med tillverkning är att gå in i ett joint- 
venture med en japansk partner. Man bör i ett sådant fall 
ge sig god tid att undersöka marknaden och leta efter det 
rätta företaget. Om man en gång har gett sig in i ett 
samarbete med ett japanskt företag, är det väldigt svårt 
att avsluta ett sådant förhållande och finna en ny part
ner. Man måste alltså hitta rätt från början.

Det allra vanligaste sättet att sälja sina produkter i 
Japan torde kanske vara att utnyttja en agent. Även här 
gäller det att man söker noga, innan man bestämmer sig för 
vem man skall anlita som representant. Det finns exempel 
på hur ett sådant agentförhållande så småningom utvecklats 
till jointventure med gemensam tillverkning.

Om alla ovanstående alternativ för en etablering eller 
försäljning i Japan förkastas, återstår således alternati
vet att sälja sin teknik till ett japanskt företag. Om vi



ser tillbaka på den tidigare omnämnda bumerangeffekten, 
finns naturligtvis ytterligare en möjlighet, nämligen att 
avstå helt från den japanska marknaden. Att man skulle 
komma fram till ett sådant beslut, verkar dock föga kon
struktivt. Jag är övertygad om att man i de allra flesta 
fall avtalsvägen kan komma fram till en överenskommelse, 
som skyddar de egna intressena även beträffande marknader 
utanför Japan. Man bör komma ihåg, att den japanska mark
naden i sig själv är utomordentligt stor och att den 
totala japanska exporten endast upptar cirka 11 procent av 
BNP.

När man så till slut kommit fram till att en licensför
säljning är den lämpligaste metoden för den japanska mark
naden, måste man vara beredd att visa upp referenser. 
Referenser till kommersiella anläggningar och färdigut
vecklade produkter är alltid viktiga för japanska företag. 
Ide och halvfädiga produkter är därmed oftast ointres
santa. Det är utomordentligt svårt att övertyga en japan 
om värdet av en halvfärdig teknik utom i sådana fall, där 
denne själv identifierat tekniken. Rent generellt kan man 
därför utgå ifrån att ett japanskt företag köper endast 
etablerad teknik och produkter, som visat sig fungera i 
praktiken.

En seriös satsning på Japan innebär som tidigare nämnts, 
att man måste kalkylera med höga initialkostnader. Detta 
gäller naturligtvis även en licensförsäljning och det 
gäller att se till att man får ut en down payment och en 
royalty, som väl täcker de gjorda uppoffringarna. För att 
nå framgång krävs att man har en produkt med hög kvalitet, 
anpassad till japanska förhållanden, ett konkurrenskraf
tigt pris och en väl fungerande serviceorganisation. Har 
man en produkt, som inte uppfyller dessa villkor, vill jag 
direkt avråda från ett försök att satsa på den japanska 
marknaden.



I de fall, där de japanska företagen är något tveksamma 
beträffande den svenska produktens konkurrensförmåga, 
föreslår man ofta att produkten inledningsvis säljs via 
ett agentförhållande. Man vill sedan via agentförhål landet 
arbeta sig fram till en mér fast affärsförbindelse - till 
exempel ett licensköp. Innan det japanska företaget binder 
sig för ekonomiska utlägg, vill man lära känna både pro
dukten och den svenska motparten. Först efter det att man 
har sett att produkten går att sälja på den japanska 
marknaden och att kontakterna fungerar bra med det svenska 
företaget, kan samarbetet ta fart på allvar.

Det svenska företaget bör därför redan vid agentsökningen 
föreslå ett förlopp, som så småningom leder till ett 
licensövertagande. Beroende på produktens eller processens 
komplexitet och tekniska nivå bör man i detta skede låta 
den japanska motparten underteckna en sekretessförbindelse 
för att på så sätt skydda den egna produkten. Ett sådant 
sekretessavtal kan vara relativt kort och allmänt i sin 
utformning. Japanerna är i allmänhet starka motståndare 
till långa juridiska avtalstexter. Oviljan mot långa och 
invecklade avtal har bland annat historisk bakgrund - än i 
dag lär det förekomma att miljonaffärer görs upp mellan 
japanska företag utan att skriftliga avtal tecknas.

VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN LYCKAD LICENSFÖRSÄLJNING

För att nå ett bra ekonomiskt resultat vid sin licensför
säljning, krävs naturligtvis att man hittar rätt företag 
som mottagare till tekniken. Som tidigare nämnts, är det 
utomordentligt viktigt, att man ger sig god tid i sökandet 
efter en lämplig partner. I den stenhårda japanska konkur
rensen är det många företag som söker nya produkter och 
nya kontakter. Ett svenskt företag med en intressant tek
nik till salu kan därför vänta sig ett stort antal ivriga



och hugade spekulanter, som inte drar sig för att bjuda 
över varandra i attraktiva marknadsplaner och imponerande 
försäljningsvolymer. Vissa allmänna grundregler kan vara 
bra att komma ihåg i detta sammanhang.

Köparen måste ha teknisk kompetens som står i nivå 
med det egna företagets.

Kontrollera noga, att motparten har säljare med till
räcklig kompetens för att kunna marknadsföra produk
ten eller processen.

Det är oftast en fördel om det köpande och det sälj
ande företaget är ungefär lika stora speciellt om 
tvist skulle uppstå.

Den produkt man säljer bör givetvis passa in i det 
köpande företagets tidigare struktur och produktsor
timent .

Försök kontrollera köparens intresse för den svenska 
produkten. Är övriga i företaget lika entusiastiska 
som den eller de personer man förhandlar med?

Så kallad korslicensiering förekommer nu i allt stör
re utsträckning i den internationella licenshandeln. 
Det är både säkrare och mer intressant för båda 
parter, om man kan bygga upp ett samarbete på byte av 
teknik i stället för tekniköverföring i enbart en 
riktning. Om man vid sin licensförsäljning i Japan 
lyckas finna en partner, som kan erbjuda en intres
sant teknik i byte, är detta ett tillfälle som bör 
utnyttjas.

Japanska företag är i allmänhet ytterligt noggranna i 
sina affärskontakter. Den dokumentation, som krävs av 
japanerna i samband med tekniköverföring, är långt



mer detaljerad än vad vi normalt är vana vid. Räkna 
därför med att det tar åtminstone dubbelt så lång tid 
att nå en uppgörelse med ett japanskt företag som det 
skulle ta att göra ett motsvarande avtal med till 
exempel ett tyskt eller amerikanskt företag. De de
tal jkrav, som japanerna har, leder till många möten 
med långa och tålamodskrävande diskussioner. Avtals
förhandlingarna kan således innebära kostnader för 
båda parter. Implementeringen av den nya tekniken kan 
dessutom ta lång tid, vilket medför att royalty- 
intäkterna kan dröja. Samarbetet brukar emellertid 
flyta snabbt och bra och i det närmaste problemfritt 
den dag man väl kommit överens.

Vid teknikhandel med japanska företag bör man komma 
ihåg att den grundläggande strategin för teknikköp 
kan vara annorlunda i Japan än i Sverige. Lätt gene
raliserat kan man säga, att svenska företag vid tek
nikförnyelse ofta utgår från de förutsättningar man 
har i tillgängliga produktionsfaktorer. Maskiner och 
annan utrustning, lokaler och personalens kompetens 
ger ramarna för vilka tekniker man anser sig kunna 
satsa på. I japanska företag kan man naturligtvis 
inte bortse från dessa faktorer, men marknadens behov 
tycks spela en långt viktigare roll. Saknas något 
produktionsmedel för att kunna tillverka en intres
sant produkt med stor marknadspotential, så tvekar 
man inte att komplettera sin utrustning. Japanska 
företag är ofta intresserade av att diversifiera sin 
verksamhet, vilket kan vara på både gott och ont. Det 
finns många exempel på hur japanska företag gått i 
konkurs efter misslyckade nysatsningar, men det finns 
också många fall som uppvisar framgångsrika inbryt
ningar på nya teknikområden.

Då ny utländsk teknik introduceras i Japan av ett 
japanskt företag, är det naturligt att konkurrenterna



söker identifiera liknande teknik på annat håll. Om 
man går in i Japan som tredje eller fjärde licensgi
vare för ungefär samma produkt eller samma teknik, är 
möjligheterna till en gynnsam affärsutveckling syn
nerligen begränsade - speciellt om andra företag haft 
tid att etablera sig. Det är tillrådligt att göra en 
ordentlig bransch- och marknadsundersökning innan man 
ger sig in på den japanska marknaden. Om en sådan 
marknadsundersökning görs något så när grundligt, kan 
den också ge tips om vilka företag, som är mest 
lämpade som köpare, eller omvänt: vilka man bör und
vika.

En introduktion av en ny produkt i Japan är en dyrbar 
och tålamodsprövande process även för det japanska 
företaget. Vid de diskussioner man har med olika 
tänkbara kandidater är det därför viktigt att ta reda 
på hur 1 icenstagaren tänkt sig att bygga upp till
verkningsprocess och försäljningskanaler. Investe
ringsf rågorna för den nya produkten bör diskuteras 
ingående med det japanska företaget. Är man som säl
jare intresserad av en mycket snabb introduktion, kan 
det vara en fördel att i inledningsskedet hjälpa till 
med investeringar och försäljningsstöd. Ett sådant 
stöd kan ju vara speciellt motiverat, om man i ett 
senare skede vill gå in som delägare i ett jointven- 
ture med det japanska företaget. Det är naturligtvis 
viktigt att en överenskommelse härom görs medan man 
fortfarande har trumf på hand, det vill säga innan 
man har lämnat över tekniken till det japanska före
taget. Det är ganska vanligt, att utländska företag 
fungerar både som delägare i ett japanskt bolag och 
som licensgivare till samma bolag. Royalty-intäkter 
överförs sedan på vanligt sätt från det delägda före
taget till moderbolaget i Sverige.



De planer man har för andra exportmarknader än Japan 
måste givetvis penetreras med den japanske licensta- 
garen. Om det japanska företaget ges ett större geo
grafiskt marknadsområde än Japan, bör man genom obe
roende kanaler undersöka företagets möjligheter att 
sälja på de aktuella marknaderna.

Banker och speciella kreditupplysningsinstitut kan ge 
information om det japanska företagets finansiella 
situation. En rad andra viktiga upplysningar kan 
också erhållas via konsulter, till exempel rörande 
personal, serviceorganisation, rykte etc. Avtalsdis- 
kussionerna kan, som vi vet, dra ut långt på tiden. 
För att komma ut på marknaden och säkra vissa mark
nadsandelar, vill ofta de japanska företagen börja 
sälja produkten omgående. Det är därför ganska van
ligt att man, vilket nämnts tidigare, i ett över
gångsskede gör upp ett agentavtal som en inledning 
till ett licensförhållande. Detta avtal bör hanteras 
helt separat och inte blandas in i licensavtalet.

Vid försäljning av licenser i Japan skall MITI, det 
japanska handels- och industridepartementet, fortfa
rande formellt godkänna de uppgjorda avtalen. Denna 
hantering är numera ytterst enkel och man kontrolle
rar egentligen bara att avtalet inte strider mot de 
riktlinjer för licensavtal som Fair Trade Commission 
har gett ut. - Man bör dock lägga på minnet att 
licensförsäljningen registreras och att de viktigaste 
villkoren i avtalet kan lämnas ut efter en officiell 
begäran härom. Denna informationskälla kan naturligt
vis utnyttjas för att få fram information om konkur
rentföretags licensavtal med japanska företag. På 
samma sätt får man finna sig i risken att själv bli 
kontrollerad av sina konkurrenter.



FÖRSÄLJNINGS- OCH KONTAKTKANALER

Det är sannolikt så, att de flesta svenska företag som 
sålt teknik till Japan inledningsvis blivit kontaktade av 
japanska intressenter. Det har således inte varit nödvän
digt med någon aktiv försäljning från de svenska företa
gens sida. De stora japanska handelshusen finkammar noga 
olika teknikområden i främmande länder och förmedlar där
efter en kontakt mellan till exempel ett svenskt företag 
och en lämplig japansk motpart. Representanter från han
delshuset - som ofta talar mycket god engelska - hjälper 
sedan till i kommunikationen mellan de båda parterna. 
Handelshuset påtar sig en utåt sett något märklig medlar
roll, där man försöker jämka samman de båda parterna. Det 
stöd som ges är naturligtvis inte helt ideellt. Från 
handelshusets sida ser man säkert till att parterna på ett 
eller annat sätt får betala för de tjänster som utförs. 
Blir man uppsökt av ett japanskt företag på detta sätt bör 
man vara något försiktig i sina fortsatta kontakter. Det 
är långt ifrån säkert, att vad som föreslås är det rätta 
för det svenska företagets produkt. I detta fall är en 
marknadsundersökning verkligen på sin plats. Det kan ju 
tänkas att man vill komma åt den svenska tekniken bara för 
att hindra den från att få en spridning i Japan eller på 
andra marknader.

Hur skall man då bete sig, om man aktivt vill gå ut och 
sälja sin teknik? En kraftig begränsning för aktiviteterna 
i Japan är kommunikationsproblemen. För företag och repre
sentanter, som inte tidigare vant sig vid den japanska 
miljön, gäller det att hitta ett lämpligt stöd för sina 
kontakter i Japan. Ett definitivt krav på mellanhand måste 
vara, dels mycket god kännedom om japansk industri, dels 
lång erfarenhet av Japan. Vidare bör organisationen ha 
goda ekonomiska och personella resurser samt åtnjuta ett 
gott rykte i japanska affärskretsar. Jag skall här nedan 
ge några exempel på sådana kanaler.



1. Svenska handelshus, bland vilka Gadelius är det störs
ta. De svenska handelshusen är ofta relativt hårt specia
liserade, vilket innebär, att man inte åtar sig att mark
nadsföra vilken produkt som helst.

2. Japanska handelshus. Det finns en stor mängd handelshus 
i Japan. Storleken och kompetensen varierar också oerhört. 
Här kan man hitta allt från enmansbolag upp till det 
största Mitsubishi Corporation med en omsättning på över 
500 miljarder SEK per år.

De stora handelshusen är bekväma ur den synpunkten, att 
man hos dem alltid kan träffa representanter, som talar 
god engelska. Vidare är kontaktnät och kompetens utomor
dentligt bra. Det finns emellertid också nackdelar. De 
stora handelshusen är oftast inte intresserade av småaffä
rer. En produkt med en begränsad marknadspotential för
svinner lätt i hanteringen av alla miljardprojekt. De 
arvoden som tas ut av de stora handelshusen kan dessutom 
uppgå till ganska stora belopp. I många fall skulle kanske 
ett specialiserat medelstort eller mindre handelshus kunna 
fungera bra som kontaktorgan. Problemet är emellertid, att 
dessa företag ofta inte har internationell erfarenhet och 
därför knappast kan kommunicera på engelska. Undantag 
finns emellertid och man bör inte utan vidare förkasta 
möjligheten av att utnyttja ett handelshus.

3. Om det svenska företaget känner till den japanska 
marknaden tillräckligt väl, kan man naturligtvis vända sig 
direkt till det eller de företag som bedöms vara intresse
rade av den svenska tekniken.

4. Att delta i en mässa, särskilt i de specialmässor som 
blir allt vanligare, kan vara ett bra sätt att skapa 
kontakt med intresserade köpare. Om man skall presentera 
sin teknik på en japansk mässa, bör man emellertid komma



ihåg, att 95 procent av besökarna knappast kan tillgodogö
ra sig information som inte är skriven på japanska. Japa
nerna är emellertid flitiga mässbesökare även utomlands 
och man kan säkert nå intresserade japanska spekulanter på 
mässor till exempel i USA, England eller Tyskland. Det är 
dock enklare att nå japanerna på deras hemmaplan. Export
rådet kan hjälpa till med anvisningar, råd och översätt
ningar .

5. Personkontakter är utomordentligt viktiga i Japan. Om 
man genom tidigare aktiviteter har gamla etablerade kon
takter kan man ofta använda dessa för att bli introducerad 
hos tredje person.

6. Japan External Trade Organization, JETRO, motsvarar i 
princip Sveriges Exportråd. JETRO, som är nära knutet till 
MITI, det japanska handels- och industriministeriet, arbe
tar numera med att förbättra handeln i båda riktningarna. 
Det kan därför löna sig att i ett initialskede ta kontakt 
med JETROs Stockholmskontor för att få vägledning och 
information.

7. Genom att publicera sig i facktidskrifter och delta i 
internationella symposier kan man göra sin teknik känd så 
att japanerna blir intresserade. Japanerna tillhör dess
utom de allra flitigaste besökarna på det svenska patent
verket. Har man patenterat sin teknik är sannolikheten 
stor för att den redan är känd i Japan.

8. Vid den svenska ambassaden i Tokyo kan man mot en 
rimlig ersättning erhålla fullständig service för att 
hitta en lämplig licenstagare. Handelskontoret vid ambas
saden kan ge god hjälp i sökprocessen och även bistå vid 
förhandlingar och praktiska arrangemang. Vid det tekniska 
attachékontoret kan man till exempel få den egna tekniken 
jämförd med aktuell japansk, samt en bedömning av teknik
utvecklingen på lite längre sikt. Vid båda kontoren finns



kompetent japansk personal tillgänglig, som bland annat 
kan fungera som tolkar vid kommunikationen med de japanska 
företagen.

9. Utöver de organisationer som nämnts ovan, finns en stor 
mängd svenska, japanska och internationella konsultföretag 
med varierande storlek och kompetens, vilka erbjuder sina 
tjänster i samband med en licensförsäljning. Väljer man 
att gå via ett sådant konsultföretag bör man först, genom 
en förfrågan på ambassaden, förvissa sig om att företaget 
uppfyller de krav som man måste ställa i sammanhanget.

10. I Japan finns ett stort antal branschsammanslutningar. 
Aktivitetsnivån kan vara mycket varierande mellan de olika 
föreningarna, men många av dem har goda kontakter med sina 
medlemsföretag och kan vara till stor hjälp när det gäller 
att identifiera företag som kan vara intressanta som agen
ter eller licenstagare.

11. Såväl japanska som utländska banker kan medverka till 
att en licensförsäljning kommer till stånd. För närvarande 
finns Skandinaviska Enskilda Banken och Svenska Handels
banken representerade i Tokyo.

FÖRHANDLINGAR

Vi förutsätter nu att det svenska företaget genom någon av 
de kanaler som nämnts tidigare lyckats identifiera ett 
mindre antal japanska företag som är intresserade av den 
svenska tekniken. Nästa steg blir en direktkontakt mellan 
det svenska företaget och de japanska intressenterna. 
Sådana kontakter kan naturligtvis ske i Sverige, men det 
vanligaste är nog att man träffas i Japan. Japanerna drar 
sig av olika skäl att resa utomlands och det faller sig

därför ofta naturligt att det svenska företaget i stället



besöker Japan.

Resan till Japan måste planeras noga. För det första måste 
man ge sig god tid och inte jäkta igenom ett program. För 
de japanska företagen är personrelationerna minst lika 
viktiga som förhandlingarna och man måste räkna med ett 
stort mått av social samvaro. Man bör vidare se till att 
de företag man ska besöka är väl informerade om det svens
ka företaget, den grupp som kommer på besök samt de frågor 
som ska avhandlas. Information i form av frågelistor och 
broschyrer bör sändas över i god tid innan man anländer. 
Sänd aldrig svenskt material. Engelska går bra men det är 
ändå bättre, om man har möjlighet att översätta åtminstone 
delar av materialet till japanska. Den information man 
lämnar cirkulerar sedan inom det japanska företaget och 
man bör komma ihåg att många av dem som får materialet i 
sin hand varken förstår svenska eller engelska.

Vid vistelsen i Japan bör man ha valt ett hotell med hög 
status. Japanerna lägger alltid stor vikt vid de yttre 
formerna. Ett välrenommerat företag bör enligt japanskt 
sätt att se det röra sig i en miljö som motsvarar företa
gets status.

Den svenska förhandlingsdelegationen bör bestå av flera 
personer. Den person, som leder den svenska gruppen, bör 
vidare ha en sådan position i företaget att han kan fatta 
beslut. Vid förhandlingarna kommer också rent tekniska 
frågor att tas upp. Det är därför nästan alltid nödvändigt 
att en teknisk specialist deltar i förhandlingsgruppen. 
Även om det japanska företaget erbjuder sig att ställa en 
japansk tolk till förfogande vid förhandlingarna, bör man 
själv se till att ha med en japan som förstår vad som sägs 
på japanska. Branschkunniga tolkar finns att tillgå och i 
Tokyo finns ett stort antal servicebyråer som hyr ut 
tolkar. Kostnaden för en professionell tolk är för närva
rande två à tre tusen SEK per dag. När man kommer in i



rena avtal sdiskussioner bör man också tänka på att få stöd 
från ett juridiskt ombud. Innan man skriver på avtalet är 
det tillrådligt att kontrollera innehållet med både en 
svensk och en japansk jurist. Samma sak gäller också 
beträffande betalningsfrågor, valutafrågor och eventuella 
skattefrågor, där bland annat de svenska bankrepresentan
terna kan hjälpa till med råd och anvisningar.

Den japanske motparten kommer ofta till förhandlingsbordet 
med stora delegationer. Experter i tekniska, ekonomiska 
och juridiska frågor avlöser varandra allt eftersom man 
diskuterar avtalet. Diskussionerna - speciellt de tekniska 
- är ofta ytterst detaljerade och drar ut på tiden. Det 
gäller för de svenska förhandlarna att förse sig med ett 
stort mått av tålamod och inte bli irriterade av den 
långsamma hanteringen. Japanerna är mycket skickliga för
handlare. Genom segdragna diskussioner tvingar man motpar
ten att bitvis ge upp den ena forhandlingspositionen efter 
den andra, men man är i sådana situationer också beredd 
att släppa lite på sina egna krav. För japanerna är det 
utomordentligt viktigt att kunna uppnå något med förhand
lingarna. Man bör därför från svensk sida tänka på att 
lägga utgångsbudet så att man har en god förhandlingsmar
ginal. Att vara flexibel vid förhandlingsbordet är väldigt 
viktigt. Man ska kunna ge och ta, vilket innebär att en 
eftergift också kan ge tillfälle att ställa ett motsvaran
de krav på motparten.

Erfarna svenska förhandlare anser att det är besvärligare 
att förhandla i Japan jämfört med i Europa eller USA. Det 
största problemet ligger i kommunikationen. Det är framför 
allt språkkunskaperna som är otillräckliga. Även om läget 
härvidlag blir allt bättre för varje år som går i Japan, 
är det fortfarande svårt att hitta personer i ledande 
ställning som kan tala obehindrat på engelska. På motsva
rande sätt är de svenskar som kan föra ett affärssamtal på 
japanska mycket lätt räknade. Att tala via tolk innebär



bland annat att forhandlingstakten blir mycket långsam och 
ibland irriterande för oss svenskar. Om inte tekniken är 
bra, kan det också uppstå en hel del missförstånd, vilka 
självfallet bör rättas till så tidigt som möjligt. Den 
japanska förhandlingsmil jön är också annorlunda jämfört 
med vad vi normalt är vana vid. De problem som ibland 
skildras i det sociala umgänget med japaner har emellertid 
ofta överdrivits. Om man uppför sig på ett korrekt sätt 
enligt svenska normer, är detta säkert tillräckligt för 
att man ska bli accepterad av japanerna. Man bör emeller
tid försöka undvika att bli otålig och ta oplanerade 
initiativ. Som besökare och gäst hos ett japanskt företag 
är det alltid lämpligast att låta värden bestämma.

PRAKTISKA FRÅGOR EFTER LICENSAVTALETS TECKNANDE

Betalning

Vid licensförsäljning är betalningen av primär betydelse.
Den kan erhållas på olika sätt:

1. Vanligen begär man en initialsumma kontant vid kon
traktets tecknande eller kort tid därefter. Man kal
lar denna för

initial payment 
down payment 
know-how payment

2. Då royalty är medtagen utgår den med viss procentsats 
räknad antingen på försäljningsvärdet (fakturerade 
beloppet) eller på ett tillverkningsvärde - speciellt 
om licensen gäller en komponent i en större enhet. 
Royaltyn utgår under viss fastställd tid, till exem
pel löptiden för patentet, men ibland under kortare 
tid. För att inte den köpta licensen ska kunna läggas



på is och för att garantera viss årlig intäkt stipu
leras ofta en årlig minimiroyalty.

3. 1 avtalet ingår dessutom föreskrifter om vilken part 
som betalar resor, traktamenten och övriga kostnader 
i samband med överförandet av teknologin. Var noga 
med att specificera dessa insatser.

4. Dessutom ingår ett antal klausuler om vem som betalar 
och vad som ska betalas om man råkar ut för patent
tvist samt, beroende på vad licensen avser, kanske 
även överenskommelser beträffande garanterad produk
tion, kvalitet etc samt vissa garantisummor i samband 
med detta.

Innan avtalet ingås, kan betalningar för erhållandet av 
optionstid samt deposition i samband med beskrivning av 
förfarandet (disclosure fee) förekomma.

Man måste också ta hänsyn till skattefrågorna. Vid betal
ning av royalty från Japan till Sverige utgår i Japan 10- 
procentig källskatt. Man kan enligt japansk lag ej stipu
lera i avtalet, att denna betalas av 1icenstagaren, men 
man kan i stället sätta royalty-beloppet med hänsyn här
till. Det bör också observeras, att denna i Japan betalda 
källskatt (withholding tax) vanligen är avdragsgill i 
Sverige. Licensgivaren kan i avtalet taga med en passus, 
att han betingar sig en till sin förmån av bank i licens
givarens hemland (Sverige) utfärdad garanti som säkerhet 
för licenstagarens betalningsskyldigheter enligt ifrågava
rande avtal. I praktiken tillgår detta så, att licensgi
varen begär av sin licenstagare, att denne arrangerar en 
bankgaranti genom sin bank i Japan. Den japanska banken 
vänder sig i sin tur (efter att ha fått säkerhet samt viss 
avgift, provision, på garantibeloppet) till en svensk bank 
och begär, att denna utfärdar en bankgaranti till förmån 
för licensgivaren i Sverige. I detta fall begär den svens



ka banken i allmänhet ingen ytterligare säkerhet men där
emot utgår normalt viss avgift (provision) räknad på ga
rantibeloppet. Ovanstående är en förhandiingsfråga och 
hanteras ofta utanför avtalet.

En viktig faktor är också fastställandet av i vilken 
valuta betalningarna skall ske. Därvid kommer man in på så 
kallade terminsaffärer. Om man väljer svenska kronor som 
valuta, slipper licensgivaren i princip alla valutabekym
mer. Väljes annan valuta, blir licensgivarens fordran inte 
exakt bestämd till sitt värde i svenska kronor förrän 
kursen för själva valutatransaktionen fastställs och detta 
sker ej förrän på den överenskomna betalningsdagen. 
Licensgivaren tar alltså en risk fram till denna dag. En 
terminsaff fär i den aktuella utländska valutan innebär, 
att kursen genast fastställes för tillämpning på betal
ningsdagen. Därigenom har man kurssäkrat valutan. Genom 
att göra en terminsaffär säkrar man sig mot:

- upp- eller nedskrivning av valutor

- ändringar i rådande system för internationella betal
ningar

- kurssvängningar.

En terminsaffär är ett avtal med bank om köp eller för
säljning av viss valuta för leverans i framtiden. I avta
let bestäms:

- valutaslag

- kurs

- leveransdag



Betalningen för valutan sker på den överenskomna leverans
dagen då motvärdet av den utländska valutan erlägges till 
betalningsmottagaren.

Licensavtalens långa löptid påkal lar vissa allmänna ställ
ningstaganden. Vilken valuta skall man sålunda välja som 
kontraktsvaluta? Om den svenska försäljaren väljer kronor, 
så slipper han alla valutabekymmer. Skall han välja yen 
som kontrakts valuta? Det är en bedömningsf råga. Tror man 
på yen som stark valuta, en eventuell revalveringskandi- 
dat, så skall han göra upp affären i yen. Man kan också 
välja andra valutor, till exempel US$, men även här finns 
förstås kursrisker.

Teknologiöverföringen i praktiken

När man slutligen nått fram till ett underskrivet kon
trakt, återstår en mycket viktig del som ibland försummas, 
nämligen det praktiska överförandet av teknologin från 
Sverige till Japan. Huvudproblemet är här att den tekniska 
dokumentationen för teknologin i fråga ofta är ganska 
bristfällig i Sverige (till skillnad från till exempel 
USA). Man blir därvid tvungen att komplettera den dokumen
tation som finns med att låta företagets specialister 
personligen överföra teknologin genom att lära japanerna 
densamma.

I avtalet bör man noga specificera vilka ritningar, tek
niska rapporter etc som skall överlämnas. Svenska hand
lingar duger inte och avgifterna för översättning till 
engelska eller japanska bör också regleras i avtalet.

Beträffande teknologiöverföring i samband med licensför
säljning och tillverkning i Japan betonar erfarna perso
ner, bland annat på ett svensk företag i Japan, följande



alternativ för ett lyckosamt genomförande av teknologi
överföringen :

Alternativ A: Svensk specialist lär japanerna tekniken i 
Japan . Denne specialist lär sig samtidigt 
en hel del om den speciella problematik, 
som råder i landet, och kan sedan lära 
hemmakontoret detta. Ofta har japanerna 
erfarenhet från tidigare licensköp och 
teknologiöverföring medan det för det 
svenska företaget kan vara första affären 
med Japan.

Alternativ B: Japaner tas emot i Sverige och utbildas
där.

Bäst torde vara en kombination av A och B, men glöm inte 
de dryga kostnaderna. Av avtalet bör klart framgå hur 
många arbetstimmar som det japanska företaget kan utnyttja 
de svenska specialisterna i tekniköverföringen. Om japa
nerna skulle behöva ytterligare stöd utöver den i avtalet 
stipulerade insatsen, kan man till exempel ta ut ett 
konsultarvode. Dessa utgifter liksom övriga kostnader för 
den praktiska hanteringen av teknikförsäljningen får inte 
tillåtas ta alltför stor del av intäkterna. Försäljningen 
skall naturligtvis ge en ordentlig vinst som ersättning 
för den överförda tekniken.

NÅGRA RÅD TILL DEN SVENSKE AFFÄRSMANNEN

Det kan inte tillräckligt noga påpekas, hur viktigt det är 
att hitta den rätta partnern i Japan. Ge Dig god tid och 
sök länge innan Du bestämmer Dig. Utnyttja alla tänkbara 
kanaler för att få en bra information om de kandidater, 
som sållats fram i slutskedet.



Räkna med att Du behöver många möten och långa diskussio
ner för att komma till ett avslut. Japanerna kräver ofta 
mycket detaljerad och - som vi ser det - irrelevant infor
mation, speciellt för att i detalj kunna förstå den teknik 
man skall köpa.

Den personliga kontakten är mycket viktig i Japan. Japa
nerna vill lära känna den människa man förhandlar med. 
Fritidsintressen och familjeförhållanden är sådant som man 
ofta får dela med sig av till japanerna. Försök att redan 
från början bygga upp en förtrolig atmosfär.

Öppna konflikter förekommer väldigt sällan i Japan. Att 
brusa upp och med hög röst försöka genomdriva sina argu
ment biter inte på japanerna. Från japansk sida konstate
rar man i stället, att den svenska motparten brister i 
självdisciplin och de personliga aktierna sjunker i mot
svarande grad.

I samband med förhandlingar händer det fortfarande, att 
japanska företag hänvisar till MITI beträffande storlek av 
down payment och royalties. Man säger, att MITI inte 
kommer att godkänna en så hög summa eller procentsats. Som 
tidgare nämnts, är emellertid MITIs hantering endast for
mell och man lägger sig från statens sida inte i de ekono
miska överenskommelser som nås mellan privata företag.

Japanerna är mycket flitiga användare av visitkort. I det 
hierarkiska japanska samhället identifieras de anställda 
med det företag de arbetar för. Visitkortet skall informe
ra om företagets namn och adress. Vidare skall klart 
framgå vilken position visitkortets ägare har i det aktu
ella företaget. Det är inte nödvändigt men en fördel, om 
man kan trycka japansk text på baksidan av det engelska 
visitkortet.



I Sverige ställer vi ofta frågor med negation. På sådana 
frågor svarar japanerna logiskt, vilket innebär att det 
japanska svaret är omvänt mot det man skulle ha fått i 
Sverige. När man umgås med japaner bör man därför alltid 
ställa raka frågor utan negation - en enkel regel som kan 
göra att man undviker många besvärande missförstånd.

Det japanska siffersystemet är baserat på fyra 10-poten- 
ser, det vill säga 10 000, 10 000 000 och så vidare. För 
att vara säker på att undvika missförstånd med större 
belopp, bör man alltid ange det aktuella talet i siffror, 
så att alla kan läsa det.

Handläggningen av ett avtal tar ofta väldigt lång tid för 
den japanska parten. För att hanteringen inte skall dra ut 
i all oändlighet, bör man eventuellt lägga in en straff
klausul i avtalet. Man kan till exempel stipulera, att en 
viss del av down payment skall förfalla till betalning vid 
en viss tidpunkt, antingen man nått en överenskommelse 
eller ej.

Augusti är en olämplig månad att besöka Japan i affärssyf- 
te. De korta semestrar som japanerna har, förläggs ofta 
till denna månad. Vidare är det japanska klimatet knappast 
attraktivt för en svensk från tiden från midsommar fram 
till början av september. De sista dagarna i april och den 
första veckan i maj är också en olämplig besökstidpunkt. 
Då inträffar den så kallade golden week, som vid sidan av 
nyårshelgen utgör en långhelg, då japanerna tar ledigt 
från arbetet. Man bör också komma ihåg, att de japanska 
helgdagarna skiljer sig helt och hållet från våra svenska. 
Kontrollera därför i samband med reseplaneringen, att 
besöket inte kolliderar med en sådan helgdag.

Det hör till spelets regler vid japanska förhandlingar, 
att diskussioner och avgöranden skall ta lite tid. Det kan 
därför ibland vara olämpligt att vid sittande bord lösa



alla de förhandiingsfrågor, som dyker upp. Man bör ge sig 
själv och motparten god tid att tänka över de förslag och 
krav som ställs under förhandlingarna.

Flexibilitet är ett mycket viktigt japanskt begrepp. Japa
nerna vill alltid både under förhandlingarna och i det 
slutliga avtalet inkludera en viss flexibilitet som kan 
tas till i oväntade situationer. Det är därför direkt 
olämpligt att ställa ett ultimatum i en förhandlingssitua
tion. Japanerna vill inte känna sig pressade och gör allt 
för att undvika en konfliktsituation. Förhandlingsbuden 
bör vara sådana att jämkning kan medges åt det ena eller 
andra hållet.

Som poängterats tidigare i detta kapitel, kan ett förtro
ligt förhållande till motparten vara viktigare än ett 
detaljerat kontrakt. Det är för övrigt så, att om förut
sättningarna för ett ingånget avtal förändras, så är det - 
enligt japanskt sätt att se det - naturligt att avtalet 
också revideras, sådana förändringar av tidigare ingångna 
överenskommelser löses nästan alltid kompromissvägen och 
utan inblandning av tredje part. Att envist hålla fast vid 
texten i avtal sparagraferna löser inte en problemsituation 
i Japan. Man måste komma överens om att nya villkor skall 
gälla. Båda parter måste i en sådan situation ta ansvaret 
för att de gemensamma affärsintressena utvecklats i en 
negativ riktning. De japanska förhandlarna vill därför 
ofta ha in en så kallad "sincerity clause" i avtalet. Den 
är oftast mycket kort och kan lyda enligt följande:

When a dispute arises concerning this contract, the
two parties will talk it over with sincerity.

En annan detalj, som man bör tänka på att få in i avtalet 
är en överenskommelse om besök och informationsutbyte. Man 
bör inte heller glömma att i avtalet lägga in en uppgörel
se om att få ta del av den framtida utveckling och för



bättring, som produkten eller processen kan genomgå när 
den övertagits av japanerna. En sådan överenskommelse blir 
säkert mycket mera livaktig och intressant, om den är 
ömsesidig. Man får naturligtvis inte heller glömma att 
reglera sådana frågor som patenträttigheter, försäljnings
rätter och skattefrågor.





Att sälja utländska konsumentvaror 
i Japan — fallet Electrolux
av Gunnar Kniberg, Electrolux (Japan) Ltd

MARKNADEN

Den japanska marknaden för dammsugare var i praktiken 
mättad redan i början på sjuttiotalet. Flertalet hushåll 
har idag en eller flera dammsugare. Den årliga försälj
ningen har under de senaste tio åren pendlat mellan 3,5- 
3,6 miljoner enheter. Grundkonceptet har varit massför- 
säljning av slit och släng-produkter med kort livscykel i 
prisklassen 300-400 SEK. Senaste åren har dock konsumen
tens intresse inriktats mot mer sofistikerad utrustning i 
takt med ökad användning av mattor.

Fortfarande sker massförsäljning av lågprismodeller i 
rabattområden typ Akihabara i Tokyo, oftast som lockvara 
för andra produkter med låga marginaler för återförsäljar
na. Produkten har varit anpassad till genomsnitts japanens 
levnadsmönster. Tatami-stråmattor utgör fortfarande ett 
mått på rumsstorlek.

Med ökat inslag av västerländskt boende, det vill säga 
ökad användning av textilier och mattor har japanska damm
sugare blivit mer avancerade. Tillbehören har fått ökad 
betydelse.

Importen av dammsugare har alltid varit blygsam. Hoover 
etablerade som begrepp efter kriget och dominerade impor
ten (5-10 000 enheter per år för hemmabruk). Under 80-



talet har importen ökat till över 50 000 varav Electrolux 
står för en övervägande del.

Låt oss följa utvecklingen för Elextrolux sedan början på 
sjuttiotalet i detta "getingbo".

ELECTROLUX MARKNADSPOSITION 1970 - 1972

I början på sjuttiotalet såldes Electrolux dammsugare i 
Japan på "traditionellt" sätt, det vill säga via importör/ 
agent, grossist (en eller flera) samt via varuhus. Trots 
distribution via flertalet berömda varuhus lyckades vi 
aldrig nå större volym än 300-400 enheter per år. Det stod 
klart för oss att distributionsformen var omöjlig. Våra 
produkter erhöll en hög men alltför marginell prestige
image. Varuhusen tjänstgjorde som dyrbara skyltfönster med 
begränsad exponering mot konsument. Försök till aggressiv 
prissättning absorberades av mellanleden.

Samtidigt var vi utestängda från flertalet andra kanaler. 
De inhemska producenterna sålde sina produkter via egna 
butiker. Vi saknade dessutom produkter i populära prisseg
ment lämpliga för till exempel försäljning i rabattområ
den. Där skulle vi dessutom drunknat i mängden och lätt 
erhållit en negativ image.

Namnet Electrolux var i det närmaste okänt.

MÅLSÄTTNING 1973 - 1975

I samband med etablering av eget representationskontor 
började vi experimentera med Elextrolux traditionella 
hemförsäljning. Produkterna drogs bort från varuhusen. Vi 
kände oss ännu inte mogna för att starta en försäljnings
organisation i egen regi. Framför allt mot bakgrund av



förväntade svårigheter att anställa och leda japansk per
sonal. I stället etablerade vi samarbete med ett fåtal 
mindre agenter. Dessa hade erfarenhet av hemförsäljning 
från andra områden. En specialist från Electrolux statio
nerades i Japan för att ge säljstöd.

Vi inriktade försäljningen direkt mot ett köpstarkt mark
nadssegment med större boendeytor. Produkt- och prisstruk
tur anpassades till de marknadsförutsättningar som vi nu 
praktiskt lärde känna. Vi lyckades öka försäljningen till 
några tusen enheter per år. En olönsam nivå både för oss 
och våra samarbetspartner. Det stod klart att en större 
satsning i egen regi var nödvändig för att penetrera 
marknaden och nå lönsam volym. Vi upplevde att våra agen
ter hade svårt att skaffa förtroende både hos konsument 
och personal. Samtidigt upplevde vi positiv acceptans för 
våra produkter trots svårigheter att genomföra produktan
passningen .

START AV FÖRSÄLJNING I EGEN REGI 1976

Efter förberedelser 1975 var vi färdiga att börja med egen 
direktförsäljning av dammsugare från 1976. Målsättningen 
formulerades enligt följande:

Steg 1 1976-1977 Uppstartande

a) Koncentration till Stor-Tokyo området
b) Satsning på högpris/högkvalitetsstädsystem för att 

etablera en Electrolux-profil.
c) Uppbyggnad av ledningskapacitet för försäljning, admi

nistration, teknisk service som bas för expansion.



d) Fortsatt inriktning mot ett selektivt marknadssegment 
huvudsakligen i villaförorter med viss boendeprofil. 
Aktiv marknadsföring genom egna säljare mot denna mål
grupp .

e) Bekräftelse av lönsamhets"nycklar".

Steg 2 1978-1980 Expansion storstadsområden

a) Etablering i Osaka området. Expansion i städer belägna 
nära Osaka samt Tokyo.

b) Produktanpassning för volymförsäljning.
c) Identifiering och introduktion av nya produkter lämpli

ga för direktförsäljning.
d) Identifiering och utbildning av personal lämplig för 

transferering till nya affärsområden/säljdivisioner.
e) Nå lönsamhet.

Steg 3 1980 Rikstäckande försäljning

a) Stegvis etablering i städer med över 300 000 invånare. 
Finna etablering för att täcka in landsorten.

b) Introducera dammsugare och andra produkter via fackhan
deln.

c) Ökad satsning på övergripande PR-åtgärder.
d) Genom kvalitativ personal/utbildning tillgodose ett

långsiktigt rekryteringsbehov inom och utom direktförsälj- 
ningsavdelningarna.

GENOMFÖRANDE

Under 1984 hade Electrolux direktförsäljningsavdelning en 
omsättning över 180 MSEK, fördelad på produktlinjerna 
dammsugare, symaskiner, hushålIsassistenter. Gräsklippare



och vattenrenare introduceras 1985. Tyngdpunkten ligger på 
dammsugare eller snarare kompletta städsystem. Dessa säljs 
genom 380 säljare och 29 filialkontor över hela landet.

Övriga produktlinjer kommer stegvis att etablera "egna" 
filialer men säljs initialt till gamla kunder. Dessa över
stiger 130 000 stycken.

Vi märker ökad acceptans på marknaden för Electrolux hus
hål 1 sprodukter generellt. Detta är säkert som en följd av 
vår satsning på teknisk service och direktkontakt med 
cirka två miljoner hushåll.

Vi har sedan 1976 i stort lyckats genomföra vår ursprung
liga målsättning med både positiva och negativa inslag som 
sammanfattas nedan:

Positiva överraskningar

Hemmafrun kontrollerar ekonomin och bestämmer inköp för 
hushållet. Belopp på upp till 10 000 kronor, som gärna 
slås ut på två-tre år av "bekvämlighetsskäl.

Nöjda kunder informerar gärna grannar och bekanta. Detta 
innebär att fortsatt goda relationer med gamla kunder är 
väsentlig.

För en högkvalitetsprodukt som säljs med denna image blir 
priset för företaget/säljaren sällan ett problem. Sverige 
har en positiv image av frisk natur, hög kvalitet/hygien 
och hälsa, som utnyttjas i vår marknadsföring.

60 till 80 procent av säljarkåren är universitetsutbil- 
dade.

Efter åtskilliga krisperioder har vi lyckats nå en hög



kvalitet på säljpersonal och sälj ledning med utomordent
ligt hög motivation och lojalitet till företaget. Detta 
har skett genom internrekrytering och tagit längre tid än 
beräknat.

Steg 3 förskjöts från 1980 och 1982 på grund av allmän 
växtvärk, ökat behov av utbildning och ledningsproblem. 
Försäljningen stagnerade men har därefter ökat kraftigt.

Negativa överraskningar

Det var utomordentligt svårt att rekrytera folk under 
uppstartningsperioden. Vi mötte också en högre kostnadsni
vå än förväntat. Vidare leder japanernas höga kvalitets
krav till specifika produktanpassningsproblem. Electrolux 
dammsugare poleras till exempel idag både i fabrik och 
före leverans till kund.

En skeptisk inställning från både anställda och kunder 
till Electorlux vilja att satsa långsiktigt kunde skönjas 
initialt. Detta har kunnat överbryggas genom visad "seg
het" att övervinna problem och temporära motgångar.

NÅGRA AVSLUTANDE RÂD

Den procedur en svensk konsumentvaruleverantör bör följa 
beror på tidigare Japanerfarenhet. Är det fråga om att 
upparbeta en helt ny marknad eller har man redan har fått 
ut produkten på marknaden.

1. I första fallet är det uppenbarligen väsentligt att 
personligen besöka marknaden, uppleva den japanska 
miljön och samla in grunddata. Lär elementära eti
kettsfrågor i förväg, se till att man både på engels
ka och japanska kan klargöra sin ställning i företa
get. Preparera en prestigebetonad presentation av



ditt företag och dina produkter, gärna med en samman
fattning på japanska.

2. Res runt i landet och samla intryck. Japan är inte 
bara Tokyo. Besök varuhus, massdistributionsområden, 
och kvartersbutiker för att få ett grepp om konkur
rensen innan diskussionerna börjar med till exempel 
tänkbara agenter.

3. Det japanska distributionssystemet är komplicerat men 
inte ogenomträngligt. Nyckeln att finna ut kalkylen 
från "listprice" till "costprice" brukar gå snabbt 
men varierar förstås mellan branscherna. Marginalerna 
verkar alltid höga men de många mellanleden är svåra 
att komma förbi.

4. Var inriktad på produktanpassning och betydligt högre 
kvalitets- och servicekrav än vi är vana vid i väs
terlandet. Vi polerar till exempel våra dammsugare 
före leverans. Minsta "skråma" innebär att kunden 
inte tar emot produkten.

5. Marknadsdata finns i överflöd men kan vara svårtill
gängligt genom språkproblem. Handelskontor, bransch
organisationer och kontakt med etablerade svenska 
affärsmän bör ge en kompletterande bild av grundför
utsättningarna. Om dessa bedöms positiva är det vä
sentligt att förankra en japansk strategi hos egna 
ledningen. I många fall kan det räcka med att konsta
tera att marknaden är tillräckligt stor för egna 
målsättningen och koncentrera sig på distributions- 
problematiken. Vi vet till exempel att den lokala 
marknaden för symaskiner är cirka en miljon enheter 
och importen från västvärlden färre än 5.000 enheter. 
Liknande relationer finns på många områden.



Det hindrar inte att nästa steg kan vara en mer 
djupgående marknadsundersökning. Denna bör inriktas 
mot olika etableringsformer och samarbetspartner. 
Själv förordar jag en mjukstart med ett "representa
tive office" för att etablera en egen profil och 
därefter gå in i olika distributionsformer. Det blir 
givetvis en fråga om resurser. Valet bör - i priori
tetsordning - stå mellan eget försäljningsbolag, 
joint venture, agent, licensavtal eller för ett stör
re företag ett flertal kombinationer för olika pro
dukter. Historiskt sett har många företag följt om
vända kedjan från licensavtal till eget säljbolag. 
Idag är förutsättningarna större att gå direkt till 
någon form av säljbolag. Det finns möjlighet att 
knyta till sig kvalificerade japaner i en helt annan 
omfattning än vad som var fallet bara för några år 
sedan.

7. För importerade konsumentprodukter gäller det nästan 
alltid att identifiera lämplig "nisch" som grund för 
en satsning. Det kan även gälla distributionsform. 
Där nya distributionskanaler dyker upp, till exempel 
"super stores" och "Do-it-yourse 1f shops", kan det 
ibland vara möjligt för ett utländskt företag att gå 
"rakt in" medan japanska konkurrenter är uppbundna av 
tidigare åtaganden genom komplexa distributionskana
ler .

8. När den egna strategin fastställts är personalfrågor 
klart övergripande och avgörande för framgång. Det 
gäller för huvudkontoret att avdela en hemma-ansvarig 
som förstår vikten av snabb uppföljning. En sådan 
exportchef måste ha tålamod och förmåga att etablera 
personrelationer ner i de japanska organisationerna 
för att samarbetet med exempelvis en agent ska lyc
kas. Dunk-i-ryggen-mentalitet går inte hem. Var gene
rös med Sverigebesök och attraktioner som kan för-



stärka personkontakter vid sidan av business.

Nästa steg kan vara att utse en svensk representant 
för stationering i Japan framför allt i ett uppbygg
nadsskede. Det är oftast bäst att sända ut en repre
sentant som bar flerårig erfarenhet i det egna före
taget och en upparbetad kontaktyta på hemmafronten. 
Vikten av personlighetsfaktorn kvarstår plus att 
denna bör vara en "innovator" inriktad på en tre
till femårsstationering.

9. Alternativt finns ett antal svenskar med Japanerfa
renhet verksamma både i Sverige och Japan. Tiden kan 
kortas om man är lyckosam med den japanska rekryte
ringen. Hittills har framför allt mindre utländska 
företag tvingats rekrytera från andra utländska före
tag via "headhunters" och kvaliteten är sällan den 
bästa. Nu har rörligheten ökat och det är mer socialt 
accepterat att byta arbete. Kvinnor går ut i arbets
livet även efter giftermål och söker sig gärna till 
utländska företag för mer kvalificerat arbete. En rad 
framgångsrika ventureföretag har bildats genom ut
brytning från välkända företag. Fyrtioårs-genera- 
tionen ser traditionella befordringsmöj1igheter brom
sas i de stora handelshusen som en följd av "baby
boomen" efter kriget och lägre tillväxt. Vissa han
delshus har etablerat separata personalbolag för att 
underlätta personal förflyttningar även av yngre mana
gement. - Det är fortfarande svårt men fullt möjligt 
och snabbare än förut att få kvalitet på en egen 
organisation.

10. Mycket av det jag berört gäller även för företag som 
har en begränsad verksamhet i Japan men som vill 
satsa hårdare. Om läroperioden är avklarad blir det 
mera fråga om framtidsinriktningen. Genom samarbete, 
joint venture eller överföring av nyckelpersoner till



egen verksamhet underlättas rekryteringsproblemati- 
ken. Möjlighet till lyckosamma företagsköp är i idag 
begränsade. Men även här kan en framtida 
omvärdering bli möjlig, några nyligen uppmärksammade 
fall gäller högteknologiföretag med produktion i 
Japan.

11. Om man tvingas starta från noll kommer det troligtvis 
att gå långsamt. Electrolux bedömning var att vi 
såsom "latecomers" inte skulle arbeta långsamt när vi 
väl bildat det egna bolaget utan i stället dra igång 
ganska kraftigt. Detta innebar mycket "blod och tå
rar" eftersom det senare visade sig att vi inte 
alltid var mogna för expansionen. Det knakade i orga
nisationen. Uppkörningsperioden kom att bli litet av 
vilda västern om man ska vara ärlig. Detta tillväga
gångssätt kan inte rekommenderas alla företag. Bättre 
att köra igång försiktigare och avsätta tre till fem 
år att få även en mindre basorganisation att mogna. I 
fallet Electrolux var vi aktiva på väldigt många 
områden samtidigt, vilket gick ut över lönsamheten. 
Det har vi emellertid igen nu när verksamheten stabi
liserats. Vi passerar halvmiljard omsättning totalt 
för Electrolux Japan 1985 och är med en ökningstakt 
av cirka 30 procent inriktade mot miljardstrecket 
1988-89 exklusive eventuella företagsköp.



Att starta tillverkning i joint venture form
av Lennart Hedman, Kanthal-Gadelius K.K.

GADELIUS BLEV AGENT PÂ 30—TALET

I mars månad 1934 kom dåvarande Kanthal och Gadelius, 
Stockholm, överens om att Gadelius skulle ansvara för 
"försäljning av motståndstråd i Japan". Det här agentavta
let var skrivet på svenska och den enda formella vittnes
börden ända fram till 1981 kring denna trådagentur. 
Gadelius Stockholm köpte motståndstråden i fast räkning 
och transporterade den till Tokyo. - Allt eftersom åren 
och decennierna gick kom även Kanthals molybdendisi1icid- 
produkt, som är ett annat exempel på gammal god ingenjörs
konst - produkten kallas "superelement" - att också av 
Gadelius säljas på den japanska marknaden.

Försäljningsvolymen ökade stadigt, kvaliteterna hos de två 
produkterna förbättrades också och Fjärran Östern kom för 
Kanthal att bli en region att räkna med under 70-talet. - 
Försäljningen uppgick under slutet av detta decennium till 
20-25 miljoner svenska kronor per år. Verksamheten var ett 
gott exempel på ett samarbete som var lyckosamt för både 
agent och huvudman.

Agenten, Gadelius, tjänade naturligtvis också pengar på 
Kanthals produkter. Gadelius affärsidé - som nog är typisk 
för agenturverksamhet - innebär att Gadelius valde i kraft 
av sin överlägsna marknadskännedom ut de produkter ur 
Kanthals sortiment som man med väl avvägda insatser kunde 
räkna med skulle ge den största framgången på marknaden.



Det liar traditionellt inte tillhört "agentens" ambitioner 
och planer att göra egna eller stimulera andra till att 
göra investeringar i produktionsanläggningar, såvida det 
inte funnits klara lokala fördelar - ökad volym och vinst. 
Gadelius har gjort flera investeringar - egna såväl som 
delägda - och kan därför sägas ha ett dokumenterat intres
se i en lokal utvidgning av verksamheten i Japan, vilket 
bidragit till ett gemensamt synsätt på utvecklingen.

För Kanthal har under slutet av 70-talet och början av 80- 
talet önskan vuxit att få del i den lokala lönsamheten och 
att få etablera sig själva starkare i en viktig marknad.

Det finns alltid hindrande krafter i Sverige inför övervä
ganden om utländska investeringar. Det lokala svenska 
facket har naturligtvis synpunkter på sådan produktion, 
som har engagerat många människor, om den ska läggas över 
på annan plats. Här kan nämnas de förseningar som till 
exempel Alfa Laval i Tumba åsamkades av sin fackklubb, som 
inte omedelbart "släppte" marinseparatorproduktionen till 
Japan. Detta skedde under slutet av sjuttiotalet. Andra 
företag har också haft svårigheter med hemmaorganisationen 
för att i Japan få tillverka den typ av produkt som mark
naden här ute har krävt. Det kan gälla produkter som är 
unika - applikationen finns bara här - eller produkter som 
av konkurrensskäl måste framställas i Japan.

AGENT VERSUS JOINT VENTURE

När agenten en gång valts, så omsorgsfullt som detta nu 
kan göras, är det viktigt att se till att han tjänar 
ordentligt med pengar. Ju frikostigare man är - desto 
naturligare blir det att man får vara med i agentens 
affärsutveckling. Det förekommer ibland en viss förmyndar- 
attityd hos svenska företag gentemot sina agenter, vilket



oftast får till följd att affärerna utvecklas långsamt 
eller inte alls.

I fallet Kanthal och Japan är det joint venture, som så 
småningom kom att bildas, ett uttryck för att både agenten 
och huvudmannen har lyckats.

Det är lätt för en japan och ett japanskt företag, inklu
sive japansk agent för ett svenskt företag, att "falla in 
i marknaden", det vill säga acceptera att "kunden är 
kung". Här finns en risk för meningsskiljaktigheter om 
styrelsen i det svenska bolaget har en klart markerad 
linje - ett slags strategi för hur affärsutvecklingen ska 
gå till i landet - och "marknaden" har en annan. Det här 
kan utgöra en drivkraft för att överväga ett joint venture 
i det fall meningsskiljaktigheterna är avsevärda. (Alter
nativet eget bolag leker säkerligen också i hågen.)

Styrelsen i det svenska bolaget, som har en rad ambitioner 
att prova nya aktiviteter och testa nya idéer, måste 
naturligtvis i sådana fall organisera sig lite annorlunda 
på den utländska marknaden. I det fall man väljer ett 
joint venture, så räknar nog den svenska styrelsen ändå 
med att joint ventureledningen vederbörligen ska iaktta 
dess intressen gentemot japanerna (partner och anställda) 
och genomföra dess program utan större kompromisser med 
avseende på all den lojalitet gentemot olika intressegrup
per som så starkt präglar Japan.

JAPANSKA DRIVKRAFTER

Det är naturligtvis väsentligt att man ordentligt förstår 
vilka motiv som ligger bakom en japansk agents eller 
tänkbar partners sätt att närma sig det svenska företaget, 
respektive hans mer allmänna drivkrafter och sätt att göra 
affärer. För japaner är det väsentligt att etablera ett



ömsesidigt beroende där man inte alltid kikar på vinsten, 
igår, idag samt i morgon. Det är viktigt att känna inle
velse man och man emellan. Möjligheterna att tillfreds
ställa sådaria behov kan vara större om verksamheten drivs 
i joint venture-form.

KANTHALS ERFARENHETER ATT BYGGA UTLÄNDSK STRUKTUR

Genom åren har en rad utländska rörelser, sälj- och pro
duktionsbolag utvecklats, som en följd av bolagets påtag
liga exportinriktning. Den nuvarande verkställande led
ningen har aktivt uttalat sig för en satsning på Fjärran 
Östern med tanke på den relativt starka ekonomiska till
växt som sannolikt kommer att karaktärisera området.

JOINT VENTURE KAN HA FÖRDELAR

En viktig frågeställning för många svenska företag är 
vilket som passar bäst - joint venture eller helägt dot
terbolag. På den japanska marknaden är denna fråga av 
utomordentlig kritisk betydelse.

Ett samägandeförhållande innebär att man utnyttjar en 
existerande plattform, som den japanska partnern byggt 
upp. Att ha relationer med kunder är speciellt mödosamt i 
Japan i jämförelse med många andra länder.

Goda kontakter med japanska banker och myndigheter är 
väsentliga men tidsödande att upparbeta. Ett joint venture 
underlättar starkt förutsättningarna för detta.

Det finns bättre möjligheter att skaffa personal i inled
ningsskedet, enligt joint ventureformen. En mycket spe
ciell egenskap bland japanska arbetstagare, som nog är 
besvärlig att riktigt förstå vidden av såsom svensk, är



att den enskilde arbetstagaren väljer arbetsgivare mycket 
omsorgsfullt. Att byta arbetsgivare är otänkbart för en 
seriös japansk medborgare mer än en gång i livet. Att göra 
så flera gånger ger upphov till ett dåligt rykte, som inte 
bara drabbar en själv utan kanske också familjen och 
släkten.

Att över huvud taget starta något nytt är naturligtvis en 
starkt hindrande faktor i sig, det vill säga försvårar 
möjligheten att skaffa ny personal. Man ska inte som 
västerländsk företagare tro att man kan bryta mönster och 
beteenden alltför snabbt. Det finns en enorm respekt för 
"det etablerade".

I förhållande till att starta ett hundraprocentigt nytt 
dotterbolag, så kan ett joint venture vara ett realistiskt 
alternativ som kan byggas upp med begränsad budget. Det 
finns nämligen en tendens att kraftigt underskatta inlär- 
ningskostnaderna - dels hos ledningen i ett nystartat 
dotterbolag i Japan, dels hos de ledande personerna i det 
svenska moderbolaget. Det finns exempel på företag som 
lärt sig det hårda sättet - gått den långa vägen - och som 
först efter kanske ett decenniums hårt arbete äntligen kan 
räknas som en lönsam etablering i egen regi. Tidsperspek
tivet, kostnaderna och risken för felaktiga prognoser 
marknadsmässigt, men i ännu högre grad beroende på interna 
störningar, får väl avgöra om man från början vågar gå sin 
egen väg.

NACKDELAR MED JOINT VENTURE

"Less independence" betyder självklart att det är fråga om 
att ge och ta. Huruvida man i det dagliga arbetet ska 
klara det operationella beslutsfattandet beror helt på hur 
mycket man pratat ihop sig, innan man bestämt sig för 
samägandet.



Det kan finnas begränsade möjligheter att ta in nya pro
dukter. Ett svenskt moderbolag med flera divisioner kan ha 
intresse av att pröva även nya varor via sitt joint ven
ture på den nya marknaden. Om man har ett eget dotterbolag 
så kan man naturligtvis "bygga på" i den takt man önskar.

Exempelvis har Kanthals division "Kanthal casting" intres
se av att agera på den japanska marknaden. Det är nog 
möjligt att ägarna i detta fall ser oss inom vårt joint 
venture med andra ögon, än om vi varit ett bolag helt ägt 
av Kanthal.

Möjligheterna att ensidigt fördela tillgängliga vinster 
begränsas naturligtvis om man har en annan partner att ta 
hänsyn till. Japanerna är mästare i att ta reda på hur 
saker och ting ligger till, därför bör även vinstfördel- 
ningsproblematiken ordentligt gås igenom innan man bestäm
mer sig för ett sådant samägande. Ett långsiktigt perspek
tiv med hänsyn tagen till anställda, kunder och banker bör 
råda.

JOINT VENTUREBILDANDET OCH AVTALSPAKETET

Den första juli 1981 skapades Kanthal-Gadelius K.K. Från 
"Annual Report 1981" för Gadelius citeras:

Kanthal-Gadelius K.K., Tokyo, owned by Kanthal AB, 
Sweden (50%) and Gadelius K.K., Japan (50%) has been 
in operation since July 1st, 1981. Through partial 
local manufacture of Kanthal Super Elements in a 
variety of sizes the company will offer customers in 
Japan speedier and better service. A manufacturing 
plant has been set up at Shinagawa, Tokyo, and a 
network of sales agents has been established. The 
company has had a successful start. Sales of Super 
Elements and Electric Resistance Material reached 606 
MYEN. Earnings before taxes were 119,1 MYEN and after 
taxes 29,6 MYEN. (Avser första halvåret. - OBSI 
Skattesatsen är speciellt hög första verksamhets
året. )



I vårt fall var det en styrka att samarbeta med en partner 
- Gadelius - som skapat tre tidigare joint ventures, ej 
alltför olika vårt gemensamma. Detta joint venture inklu
derar i själva verket en rad skilda överenskommelser, där 
"the joint venture agreement" är det väsentliga; men det 
finns också ett distributionsavtal, ett licensavtal samt 
en transfereringsöverenskommelse i paketet. I figuren 
nedan sammanfattas typen av överenskommelser och mellan 
vilka parter som de ingåtts.

Kanthal AB

joint-
venture
avtal

licens
avtal

distributions
avtal

Kanthal -- 
Gadelius K. K. 
(KGKK)transfererings

överenskommelseGadelius K. K.

Distributionsavtalet liksom licensavtalet mellan Kanthal 
AB och KGKK är av relativt traditionell typ och ska här 
inte vidare penetreras. Däremot listas här nedan några 
principiella punkter för ett joint venture-avtal.



Suitable headings to be included in a Joint Venture (JV) 
Agreement

1. Establishment of Corporation
Capital amount and details on shares to be issued.

2. Articles of Incorporation and Business Objectives
To specify.

3. Major Policy Decisions
To specify for what areas unanimous decision by 
shareholders is required.

4. Management and Management Responsibility
To specify Board of Directors, its responsibilities, 
rotational procedures, etc.

5. Transfer of Assets and Business
To specify rules for transfer of inventories, 
business, etc. Separate detailed agreement may be 
required.

6. Transfer of non-tangible assets, good will, custom 
register, dealer network etc.

7. Incorporation Costs
To identify such costs and define rules for 
distribution of same.

8. Price and Terms for Purchase of Goods from either 
shareholder
To define principles for pricing of goods that is 
essential for operation and profit of the JV-Company.

9. Accounting Records
An outside auditor should be specified.



1O. Dividends
Dividend policy to be outlined.

11. Control by Third Parties
Possibility for one shareholder to buy other party's 
shares in case third party enters.

12. Termination
Specifying reasons that may cause a termination, how 
to handle valuation of shares etc.

VAL AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR I JOINT VENTURE FÖRETAG

Gadelius har ingått joint ventures i Japan med ASEA, Atlas 
Copco samt det amerikanska Yarway Corporation (för till
verkning av ångfällor och speciella ventiler). Två av 
dessa joint ventures har fått japanska chefer (presidents) 
medan joint ventures med Atlas Copco och alltså Kanthal 
har skandinaviska ledare.

Det finns två starka skäl till att ha en VD som är relate
rad till det svenska bolaget: kännedom om produkten kan 
sannolikt garanteras i större grad om vederbörande kommer 
från Sverige. Det andra skälet rör den nye joint venture- 
ledarens möjligheter att få ut det han vill av det svenska 
moderbolaget. Om han har en rad informella kontakter sedan 
länge samt kunskap om det svenska bolagets organisation 
och arbetsssätt så kan han relativt snabbt ta reda på vad 
som är bolagets inställning i skilda frågor. - Möjligen 
kan tilläggas att det svenska bolaget kan känna större 
svårigheter att få sina intentioner förverkligade på mark
naden om joint venturebolaget har en japansk chef. Mot 
detta ska då ställas alla de uppenbara fördelar som en 
inhemsk chef alltid erbjuder, han förstår trots allt mark
naden bäst och kan själv agera direkt gentemot kund och 
myndigheter. Som exempel kan nämnas att japanska IBM med



cirka 15 000 anställda har en japansk president.

ATT HA RÄTTA BANKKONTAKTER

Vår erfarenhet är att man av konkurrensskäl bör ha minst 
två goda bankforbindelser. Naturligtvis ska man utnyttja 
och få hjälp av den existerande partnern vid utveckling av 
dessa kontakter. Möjligen behåller man den eller de banker 
som agenten tidigare arbetat med.

Det är inte bara klokt utan ofta betydligt mera ekonomiskt 
att ha en japansk bank och i så fall utnyttja den japanska 
partnerns bankkontakter. Ett kriterium bör vidare vara 
vilken eller vilka bank/banker kunderna huvudsakligen 
arbetar med. Det är inte självklart att ett utländskt 
bolag blir accepterat av en japansk bank och får förmånli
ga villkor. Då återstår utländska banker som måste operera 
med andra räntesatser.

När det gäller internationella transaktioner kan det vara 
förståndigt att ha en utländsk bank, som i vissa avseenden 
- till exempel nyupplåningar - kan vara smidigare. Överhu
vudtaget ska man mot bakgrund av koncerndirektiven välja 
de bankforbindelser som man tror man kommer att trivas 
med.

Det är viktigt att inse att en japansk bank ställer en 
lång rad frågor inför ett investeringsbeslut, när man bett 
banken om finansieringshjälp. Det har till och med kommit 
att bli så att flera japanska företag överhuvudtaget inte 
vill ha med en bank att göra, utan hellre ser till att 
skaffa bättre soliditet, det vill säga skjuter på investe
ringar, så att de inte behöver ta banklån. En japansk bank 
ska alltid ha lite information till. Här är en bank som en 
myndighet och har på något vis en självklar auktoritet och 
rätt att fråga.



REKRYTERING

Det är överhuvudtaget svårt att skaffa personal till icke
japanska företag, oavsett om de är helsvenska eller joint 
venturebolag med svenskt ägande. Detta håller möjligen på 
att ändras, men takten är mycket långsam.

Inledningsvis är det naturligtvis lättare att skaffa per
sonal till ett joint venture, eftersom det finns en ja
pansk partner och därmed också en igångvarande verksamhet. 
Den japanske partnern kan också spela en viktig roll vid 
nyrekrytering genom att inkludera behovet av personal i 
JV-bolaget i sitt totala personalrekryteringsprogram. 
Plattformen är naturlig och kan bilda en god bas för ett 
hyggligt rekryteringsunderlag.

Förutsatt att vi jämför de två antagna fallen, dels ett 
joint venture och dels ett helägt dotterbolag som båda har 
passerat igångkörningsperioden, är det möjligen lättare 
för det helägda dotterbolaget att rekrytera bra folk ef
tersom den arbetssökande tvingas ta ställning till om han 
helt ska ge upp möjligheten att få arbeta i ett japanskt 
bolag. Att ta anställning i ett joint venture innebär 
visserligen en japansk ägare, men en uppenbar risk att 
parterna inte alltid håller sams, vilket den japanska 
arbetsmarknaden väl känner till. Men det finns även exem
pel på att den kontinuerliga personalförsörjningen till 
ett joint venturebolag kan vara oproblematisk.

CUSTOMER CODE

Kanthals verksamhet i Japan har ökat från 20-25 miljoner 
SEK i slutet av 70-talet till en omsättning 1983 på om
kring det dubbla. Det har inneburit att utveckla nya 
kunder, vilket trots allt är en relativt långsam procedur



jämfört med Sverige. Specifikt för japanskt beteendemöns
ter är "customer code", vilket innebär att bli formellt 
erkänd såsom leverantör hos större kunder. Det här är 
alltså ett hinder för oss innan vi uppnått volym hos den 
enskilde kunden. Vi kommer helt enkelt inte in i deras 
dator, i deras register samt reskontra tillräckligt 
snabbt. I det enklaste fallet är vi säkra på att om vi 
uppnår en viss minsta volym så får vi automatiskt formellt 
erkännande som leverantör.

Det vanliga är dock att vi hänvisas till ett särskilt 
handelsbolag eller mindre "dealer". Här måste man vara 
vaksam. Det är så att de stora erkända bolagen "slussar" 
anställda över till dessa närstående, relaterade, bolag 
när dom blir äldre och när dom uppnår pensionsåldern, men 
vill arbeta vidare. I Japan får den anställde en summa 
pengar vid uppnådd pensionsålder. Det är alltså inte som i 
Sverige, där man ofta slutar (pensionsåldern är klart 
mycket lägre i Japan) utan den anställde börjar alltså i 
ett "relaterat bolag" eller börjar arbeta som "konsult". 
Vi kan då bli hänvisade till något av dessa "relaterade 
bolag", vilket ibland kan vara ett stort hinder för vidare 
växt. Stundtals kan ifrågasättas om en "dealer" som man 
blir hänvisad till försvårar möjligheterna att öka för
säljningen till den slutliga kunden. Samarbetet med en 
lokal partner underlättar problemet med denna så kallade 
"customer code".

RAPPORTSYSTEM

Vårt joint venture konsolideras inom Kanthals rapportsys
tem. Detta betyder att vi är etablerade som dotterbolag i 
det svenska bolagets koncernredovisning trots att det här 
är ett 50/50-bolag.



Vi rapporterar alltså till Kanthal med kopior till 
Gadelius K.K. I övrigt utnyttjar vi väsentligen Mekanför- 
bundets etablerade kontoplan. Risken finns att ett joint 
venturebolag kan bli belastat med för mycket rapportering 
och affärerna blir lidande om partnerna var för sig insis
terar på "sina" rutiner. I vårt fall gäller i stort samma 
rutiner och klassificeringar hos båda ägarna.

NÅGRA DRAG I JOINT VENTURERÖRELSEN

Före 1981 fanns ett separat lager, där de två produkterna 
motståndstråden och superelementet förvarades i Gadelius 
K.K.s regi.

Idag, omkring två år efter starten (juni 1983) baseras 
rörelsen på två verksamhetsgrenar: den första verksamhe
ten, som utgör 50 procent av försäljningen, är helimport 
av motståndstråd. Denna skeppas per container till Tokyo 
hamn och går sedan med lastbil till vårt lager fem kilome
ter från hamnen i Shinagawa.

Vår andra verksamhet, tillverkning av superelement, base
ras på att vi importerar halvfabrikat (stavar) från 
Hallstahammar. Denna senare tillverkning ska bibehållas i 
Sverige av sekretess-skäl. I nästa fas skärs stavarna till 
i lämpliga längder allteftersom order till försäljnings
kontoret flutit in. Slutligen böjs och svetsas stavarna 
samman till färdiga element. För denna produktion ansvarar 
två personer jämte en förman. Denne ansvarar även för 
lagret där det också arbetar två lagerarbetare. Totalt 
arbetar fem personer på produktionssidan. Resten är säl
jare och administrativ personal - drygt ett tiotal perso
ner - som finns i centrala Tokyo. Dessutom finns ett 
försäljningskontor nere i Osaka (fyra personer). Totalt 
finns 21 personer anställda.



De två produkttyperna vänder sig väsentligen till samma 
kunder, ugnsbyggare. Motståndstråden är en relativt mogen 
produkt medan superelementet kan karaktäriseras som en 
mera unik produkt, ett "högeffektelement" med lång livs
längd i höga arbetstemperaturers max 1800 grader Celsius.

Försäljningen sker på två sätt, dels direktförsäljning som 
motsvarar 70 procent av omsättningen, dels via "dealers", 
de återstående 30 procenten.

UTGÅNGSPUNKTERNA för kanthal-gadelius k.k. var goda

1. Vi började från en bra bas med igångvarande verksam
het och inklusive ett antal kunder. Inlärningen blev 
därmed ej så krånglig, långsam och kostsam som många 
andra svenska företag fått erfara.

2. Personalfrågan löstes genom att erbjudande ingick i 
den totala överenskommelsen om att tidigare säljare 
av motståndstråd och superelement skulle gå över till 
det nya samägda bolaget. Personalen erbjöds vissa 
förmåner för detta.

3. Officiellt startade bolaget den första juli 1981, men 
under sex månader drevs rörelsen inom Gadelius. Detta 
kom att ses som en övergångsperiod för skapande av 
administrativa rutiner innan vi tog oss ut på egna 
ben. På detta sätt kunde överraskningar undvikas.

4. Tillverkning och lager finns i en fastighet med cirka 
600 kvadratmeters yta ganska nära Tokyos hamn. Vi 
hade tur som så snabbt fann den här lokalen.

5. Det finns mängder av exempel på mindre lyckade joint 
ventures mellan utländska och japanska företag. Denna 
statistik behöver ej avskräcka för att betrakta joint



ventureformen som ett gångbart alternativ, men den är 
en varning inför de problem som tydligen kan uppstå.





Anpassning av produkt och organisation 
för den japanska marknaden
av Gunnar Fineman, Svenska Handelskammaren, 
London; tidigare Hiab K.K. Tokyo

BRISTANDE PRODUKTANPASSNING SNARARE ÄN HANDELSHINDER LIG
GER BAKOM JAPANS LÂGA IMPORT

Det står helt klart att Japan idag gör mycket för att 
undanröja den många gånger berättigade kritiken beträffan
de osynliga handelshinder, såsom till exempel krångliga 
förfaranden för typgodkännanden. Men samtidigt som man 
visar en uppriktig vilja att underlätta och öka importen, 
har man inte underlåtit att försvara sig med att påpeka 
att många företag som vill exportera till Japan inte har 
ansträngt sig tillräckligt när det gäller strategier för 
att penetrera marknaden och framför allt ofta uraktlåtit 
att anpassa sina produkter till den japanska marknadens 
behov. Ett exempel är att amerikanska bilar avsedda för 
Japan, som har vänstertrafik, har ratten placerad på fel 
sida. Någon ändring härvidlag är förmodligen inte att 
förvänta.

Japan har under senare tid varit utsatt för stark press 
från i främsta hand USA och EG att öka sin import. Kriti
ken mot Japan har varit mycket hård. Trots att Japan med 
vissa undantag, främst vad beträffar jordbruksprodukter, i 
stor utsträckning har liberaliserat importen och dessutom 
tillämpar tullsatser som ofta är lägre än vad som överens- 
komraits i GATT-avtal, har man anklagats för att vara en



stängd marknad med ett antal icke-tariffära handelshinder.

Premiärminister Nakasone har i juni 1983 utfärdat instruk
tioner till berörda ministerier och organisationer att 
vidtaga åtgärder för att öka importen i syfte att minska 
de ökande handeIsöverskotten: "Vi måste visa världen att 
vi gör vårt bästa för att öka importen genom att vidtaga 
effektiva åtgärder för att komma till rätta med obalansen 
i handeln med flertalet av våra handelspartners."

Den japanska marknaden anses av många som oerhört svårbe
mästrad, men några påtagliga handelshinder förekommer 
knappast i realiteten. Däremot fordras kunskap om och 
förståelse för de speciella krav på marknadsanpassning som 
förekommer samt en vilja att hörsamma dessa krav. Har man 
denna vilja, har man också en möjlighet att erövra en viss 
marknadsandel. Man ska nämligen vara på det klara med att 
även en blygsam marknadsandel i Japan kan innebära mycket 
stor volym. Ett exempel på detta är marknaden för last- 
bilskranar, där den japanska årliga försäljningen ligger 
på över 20 000 kranar, vilket är i stort sett lika mycket 
som i hela Västeuropa. En marknadsandel på sex-sju procent 
innebär således 1200-1400 kranar per år, vilket för varje 
krantillverkare är en betydande volym.

Generellt kan man säga att ytterligt få utländska företag 
har några betydande marknadsandelar, låt oss säga 15 pro
cent eller mer. En bidragande faktor till detta förhållan
de är säkerligen bristen på förståelse för marknadens 
krav. Och har man inte någon fördel som till exempel 
patentskydd eller en unik produkt, kan det vara mycket 
svårt att öka sin marknadsandel i någon betydande ut
sträckning, om man inte är beredd att göra mycket stora 
eftergifter på priset, med åtföljande dålig lönsamhet - 
åtminstone på kort sikt. Detta är dock den väg japanerna 
många gånger valt i sina exportansträngningar: Man satsar 
på marknadsandelar snarare än vinst. Det gäller att över



huvud taget ta sig in på marknaden och bli kvar där. Ett 
västerländskt företag, å andra sidan, vill snabbt täcka 
sina kostnader för framtagning av produkterna, vilket 
påverkar prisbildningen. För ett svenskt företag är det 
möjligt att sätta ett högt pris först för att sedan, om 
det hela går bra, sänka. I Japan tänker man inte alls så 
här. Man kan inte gå ut med ett högt pris först eftersom 
detta blir en etisk fråga i de fall man sedan måste sänka. 
Man respekterar marknaden, eller snarare kunderna, som kan 
tänkas ställa frågan hur det är möjligt att sänka priset 
och varför det var så högt förut. Västerländska företag 
har vanligen en annan filosofi.

STÄNDIG PRODUKTFÖRBÄTTRING ÄR NYCKELN TILL JAPANSK EXPORT— 
FRAMGÅNG

Japanernas framgångar på olika marknader runtom i världen 
beror nu inte enbart, vilket fortfarande många tycks tro, 
på konkurrenskraftiga priser. Oerhört mycken möda läggs 
nämligen ned på att noggrannt studera den individuella 
tilltänkta exportmarknaden för att fastställa konsumenter
nas preferenser där och därefter att anpassa produkterna 
till de framkomna önskemålen. Ett exempel på detta är 
Toyotas Landcruiser, som blivit en framgång. Man började 
där med ett stort antal intervjuer bland användare i 
Afrika, som sedan länge haft brittiska LandRover och Range- 
Rover. Därefter utvecklades denna nya Landcruiser i enlig
het med de mest krävande användarnas erfarenheter.

Även den inhemska konkurrensen i Japan är, som säkert 
många känner till, mycket hård. Detta har till följd att 
företagen med täta mellanrum genomför modelländringar, 
vilka medför ständiga förbättringar av produkternas pres
tanda. Genom fortlöpande anpassning och förbättringar 
försöker man att hålla konkurrenterna stången och det 
gäller för det utländska företaget som vill lyckas på den



japanska marknaden att inte vara sämre. Självfallet är 
detta inte alla gånger så lätt, i synnerhet om det gäller 
verkstadsprodukter tillverkade i ett avlägset land som 
exempelvis Sverige. Kommunikationerna från representant 
eller dotterbolag med det tillverkande bolaget är ofta 
inte tillräckligt goda, även om den moderna tekniken har 
medfört enorma förbättringar härvidlag. Allvarligare är 
dock den attityd man ofta möter hos tillverkaren: "Den här 
produkten går ju bra att sälja på andra marknader - varför 
skulle det inte gå i Japan också?" Jag menar, att om 
japanerna resonerade på detta vis, skulle vi i väst säkert 
inte på samma sätt känna av den japanska konkurrensen.

Min egen erfarenhet, som främst berör lastbiIskranar, är 
att huvudorsaken till en vikande försäljning under de 
senaste två åren är att de japanska konkurrenterna stän
digt har infört förbättringar av produkten utan att nämn
värt ha höjt sina priser. Det visade sig svårt att förmå 
den svenska tillverkaren att tillräckligt snabbt genomföra 
de förändringar av produkten som krävdes för att bibehålla 
konkurrenskraften. Dessutom har kostnadsutvecklingen i 
Sverige nödvändiggjort prishöjningar, som man inte helt 
kan kompensera sig för på den japanska marknaden. I Japan 
bör nämligen en prishöjning kunna motiveras av en modell
ändring med därtill hörande, åtminstone fiktiva, förbätt
ringar.

Genom att starta legotillverkning i Japan av vissa delar 
eller vissa modeller kunde man kringgå stelbentheten och 
öka flexibiliteten. Man kunde dessutom på ganska kort tid 
ta fram en produkt, som var betydligt bättre anpassad till 
marknadens krav.

I vårt fall handlade det bland annat om lyftkran med två 
stödben, som enligt den ursprungliga modellen måste manöv
reras från båda sidorna av lastbilen. Våra japanska kon
kurrenter erbjöd modeller där bägge benen kunde manövreras



från valfri sida och föraren slapp därför springa runt 
bilen. Genom att vi åtgärdade detta kom vi att få en 
produkt som i detta avseende var lika bra som japanernas. 
- Ett annat exempel är en duplex cylinder med kedjestyrd 
utskjutningsanordning, som vi fick löfte om att själva 
anpassa i Japan och där vår lösning kom att väcka moderbo
lagets intresse.

Legotillverkning är mycket vanlig i Japan och kan rekom
menderas när det gäller att genomföra förändringar, som 
tillverkaren av olika skäl inte finner motiverade, men som 
kan vara av stor betydelse för att behålla eller förstärka 
sin ställning på den japanska marknaden.

Utöver den rena produktanpassningen kan det i vissa fall 
även vara motiverat att gå utanför det traditionella sor
timentet, vilket vi själva valde att göra. Den japanska 
marknaden för lastbi1smonterade kranar utgörs nämligen 
till 90 procent av stiff-kranar, medan vårt speciella 
område är ledade kranar. Vår idé var här att genom att ta 
upp en japansktil 1 verkad stel (stiff) kran på programmet 
kommma i kontakt med fler kunder och kanske även sälja 
dessa en ledad kran. Vi hade kunnande om svåra använd
ningsområden med våra ledade vikarmskranar och vi var även 
i stånd att rekommendera kunderna i vilka situationer det 
kunde vara lönande att lägga ned pengar på en sådan kran 
som de tidigare kanske inte känt till.

ANPASSNING AV ORGANISATIONEN

En av de svårigheter som möter ett utländskt företag som 
vill sälja sina produikter över hela Japan, är att bygga 
upp ett väl fungerande nät av återförsäljare. Detta nät 
måste dessutom vara ganska finmaskigt, om man syftar till 
att uppnå en rikstäckande organisation. Trots de relativt 
korta avstånden gör de förhållandevis dåliga kommunikatio-

WMf ' «S



nerna och den besvärliga trafiken att varje återförsäljare 
endast kan täcka ett mycket begränsat område.

Det är många gånger praktiskt taget omöjligt att förmå 
lämpliga återförsäljare att satsa på en okänd produkt, som 
dessutom inte är japansk och som kanske tillverkas på 
andra sidan jordklotet. "Hur ska man kunna försäkra sig om 
reservdelsförsörjning, hur behandlas reklamationer, vilka 
betalningsvillkor gäller och slutligen - kommer företaget 
att finnas kvar på marknaden om några år?" - är de frågor 
japanen ställer.

Många gånger återstår som enda alternativ för det utländ
ska företaget att bygga upp en egen försäljningsorganisa
tion med kontor utspridda på strategiska platser runt om i 
Japan. Detta kan säkert ha sina fördelar, såsom till 
exempel lättare styrning och bättre produktkännedom genom 
internutbildning. Nackdelen är dock att man drar på sig en 
avsevärd fast kostnad som kan bli mycket betungande i 
tider av vikande försäljning. I Japan är det, som i många 
andra länder, mycket svårt att avskeda personal och ja
panska företag tillämpar det som en absolut sista utväg. 
Omplaceringar av personal samt bonus- och lönereduktioner 
är däremot acceptabla åtgärder. Det utländska företaget 
bör därför nogsamt överväga andra alternativ än avskedan
den, om kostnadsreduceringar har blivit nödvändiga. Anse
endet tar skada och återanställningar/nyanställningar 
försvåras. Helt omöjligt är det naturligtvis inte att 
genomföra personalreduceringar.

Min egen erfarenhet berör anpassningen av en organisation 
till en lägre försäljningsvolym. Försäljningsnedgångens 
främsta orsaker var den allmänna ekonomiska recessionen, 
som även drabbade Japan i början av 1980-talet, parad med 
prishöjningar på från Sverige importerade produkter, allt
medan de japanska konkurrenterna genomförde produktför
bättringar utan att i nämnvärd grad höja sina priser.
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Företaget hade sitt huvudkontor i centrala Tokyo och 14 
egna försäljningskontor runt om i landet - således en 
ganska kostnadskrävande organisation- Eftersom prestigen 
inom denna speciella bransch inte krävde att huvudkontoret 
skulle ligga mitt i Tokyo med åtföljande höga hyreskostna
der beslöt man sig för att flytta det till den befintliga 
serviceverkstaden, cirka 15 kilometer söder om staden. 
Denna förflyttning skulle komma att visa sig medföra åt
skilliga fördelar, förutom en mycket betydande kostnadsin- 
besparing. Efter en mindre om- och tillbyggnad av verksta
den fick man ett helt acceptabelt kontor och dessutom hela 
verksamheten koncentrerad till ett och samma ställe. Tidi
gare fanns i verkstaden, förutom monteringsavdelning, även 
reservdelslager samt i nära anslutning lager av importe
rade lastbilskranar. Flyttningen från Tokyo hade till 
följd att ett mindre antal anställda på grund av kommuni- 
kationssvårigheter beslöt sig för att lämna företaget. 
Genom koncentrationen av verksamheten erbjöds emellertid 
en möjlighet till rationalisering och några ersättningsan- 
ställningar var aldrig aktuella. De interna kommunikatio
nerna förbättrades och kontrollmöjligheterna underlättades 
genom att hela personalen kom att arbeta i nära kontakt 
med produkterna. Tidskrävande resor mellan huvudkontoret 
och verkstaden/lagret eliminerades och missförstånden i 
telefonsamtal, vilka är vanliga i Japan på grund av språ
kets subtila karaktär, blev allt färre.

ETABLERING AV FRISTåEHDE "LOADER SALES COMPANIES"

Utflyttningen av huvudkontoret från Tokyo var ett led i 
den plan för rationalisering och kostnadsbesparing som 
bolagsledningen bestämt sig för. Det andra var att omorga
nisera den kostnadskrävande försäljningsorganisationen, 
samtidigt som man i görligaste mån önskade bibehålla för
sal jningskapaciteten. Då det i Japan inte är speciellt



vanligt eller populärt att sälja enbart på provision, 
beslöt man sig för att erbjuda ett antal av cheferna för 
de egna försäljningskontoren att bilda egna, fristående så 
kallade "loader sales companies". Under en tidsperiod av 
ett och ett halvt år bildades 16 sådana bolag, vars huvud
sakliga uppgift är att sälja företagets produkter som 
tidigare, men nu för egen räkning. Företaget var behjälp
ligt vid bolagsbildningen och den finansiella grundplåten 
var delvis det avgångsvederlag som bolaget betalade till 
varje före detta anställd, som nu beslutat sig för att 
starta eget. Ofta fanns även någon annan finansiär med i 
bilden, exempelvis den lokala serviceverkstad hos vilken 
det nybildade bolaget många gånger hyste in sig.

Dessa "loader sales companies", som är utpräglade fåmans- 
företag (1-3 anställda), åtnjuter bästa återförsäljarra- 
batter. Vidare kan lån på fördelaktiga villkor upptas inom 
ramen för myndigheternas stöd åt små och medelstora före
tag. Kreditriskerna har i viss utsträckning reducerats 
genom att betalning oftast sker genom växel, utställd av 
slutkund.

Erfarenheterna av denna omorganisation har i helt övervä
gande grad varit positiva, sett från såväl företagets som 
de före detta anställdas sida. Företaget har kunnat bibe
hålla sin*försäljningskapacitet praktiskt taget oföränd
rad. Man har dragit nytta av den erfarenhet, lokalkännedom 
och produktkunskap som fanns, medan de fasta kostnaderna 
för försäljningsorganisationen på ett drastiskt sätt redu
cerats. De nyblivna företagsledarna å sin sida har fått 
ytterligare motivation att på lönsammaste sätt driva sina 
bolag.

Det är fullt naturligt att försäl jningsansträngiy.ngarna 
har ökat, när de tidigare månadsavlönades inkomst nu är 
hilt beroende av försäljningsresultatet. Det har även 
visat sig att man nu i större utsträckning än tidigare är



benägen att klara ut eventuella problem på marknaden utan 
inblandning av huvudkontoret.

Utflyttningen av huvudkontoret från Tokyo och förändringen 
av försäljningsorganisationen i Japan har medfört en re
duktion av personalstyrkan från cirka 80 personer till 25. 
Även företagsledningen har minskats och ansvaret för bola
gets skötsel åvilar nu helt och hållet en japansk VD. 
Kostnaderna har halverats och god lönsamhet återställts, 
trots en lägre försäljningsvolym än under 1970-talets 
sista år. Beredskapen inför en konjunkturbetingad försälj- 
ningsuppgång är god och ska kunna hanteras med nuvarande 
organisation.





Hur tjäna på transporter till Japan?
av Göran Edman, ASG Japan K.K.

Alla svenska exportörer utnyttjar hjälp från speditör, 
åtminstone under något led som varan passerar under vägen 
från Sverige till Japan. I själva verket kan man tala om 
fem sådana led eller moment:

1) FOB transporten i Sverige, när en vara som tillverkas 
i till exempel Lycksele skall transporteras på något 
sätt till en båthamn eller flygplats.

2) Exportklarering vid hamnen, det vill säga ifyllande 
av dokument, bestämning av försäkring etc.

3) Översjötransport med flyg, båt eller järnväg.

4) Importklarering, det vill säga på motsvarande sätt 
som tidigare skall även vid framkomsten handlingar 
hanteras huvudsakligen så kal 1 ad"import- or custom 
clearance".

5) Därefter landtransporten till mottagarens lager.

De här stegen sammanfattas i nedanstående figur.
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Ex works FOB CIF

Det finns tre naturliga transportmedel att utnyttja vid 
varutransport till Japan, nämligen sjötransport, flyg
transport samt landvägen via trans-sibiriska järnvägen.

SJÖTRANSPORT

"Far Eastern Conference" är en organisation som inkluderar 
en rad rederier. Medlemmarna har fått söka och blivit 
accepterade av den så kallade konferensen, vilken “regle
rar" sjötransporten mellan Europa och Japan. Några rede
rier i konferensen är Maersk, ScanDutch samt NYK. De här 
företagen transporterar kundernas varor med hjälp av con
tainerfartyg, som följer reguljära tidtabeller och som 
därmed är mycket tillförlitliga. Man kan enkelt avläsa när 
fartygen från Sverige plus-minus ett par timmar anlöper 
någon av hamnarna i till exempel Tokyo, Yokohama eller 
Kobe.



Det enda containerfartyg - av konferensens medlemmar - 
vilket idag går direkt från Sverige tillhör ScanDutch, och 
lämnar Göteborg. ScanDutch har för övrigt en mycket stark 
ställning med avseende på relationen transporterat export
gods av svenskt ursprung till Japan.

Ett annat konferens-företag är det danskägda Maersk. En 
svensk exportör som anlitar detta rederi måste därvid 
utnyttja en feederservice ner till någon europeisk hamn, 
vanligen Hamburg. Trots detta är Maersk-fartygen de snab
baste, eftersom de anlöper ett mindre antal hamnar på 
vägen till Japan och går som de övriga konferensfartygen 
via Suez-kanalen.

Enligt konferens-reglerna skall priset vara lika för mot
svarande transporter inom de skilda konferensföretagen. 
Har man större volymer som exportör är det vanligt att 
diskutera direkt med rederierna, annars vänder man sig 
till någon av de svenska speditörerna som ofta har flera 
skilda transportlösningar. Fackmässigt skiljer man mellan 
FCL det vill säga "Full Container Load" och LCL "Less 
Container Load", vilket är liktydigt med styckegods. - De 
flesta svenska speditörer kan arrangera transporter av 
styckegods, vanligen med ScanDutch eller Maersk.

Vid sidan av konferens-fartygen finns den så kallade icke
konferensen, det vill säga fartyg och rederier som icke är 
anslutna eller icke beretts tillfälle till att arbeta inom 
konferensen. Det finns sådana rederier från bland annat 
Japan, Sovjet och Taiwan. Idag finns från Göteborg en 
containermöjlighet via BOL, "Baltic Orient Line", som dock 
inte går till Japan. BOL transporerar godset fram till 
Hongkong, där ett annat fartyg får ta hand om den sista 
biten av transporten.

Det finns alltså skilda sjö-kombinationer och man talar 
ibland om "first class service" det vill säga konferens-



Prismässigt är det svårt att uttala sig om tydliga skill
nader. Icke-konferens-fartyg är huvudsakligen inriktade på 
att ta fulla containers det vill säga icke "LCL". Ett 
allmänt omdöme tycks i branschen vara att icke-konferens- 
båtarna är 20-40 procent billigare, men stora variationer 
förekommer. Transportföretagen utanför konferensen utgör 
en blandad skara, där å ena sidan det finns några tämligen 
tillförlitliga företag men å den andra några stycken klart 
otillförlitliga. Med tillförlitlighet avses sannolikheten 
att fartygen följer tidtabellen. En annan til1 förlitlig- 
hetsaspekt är möjligheten för avsändaren eller mottagaren 
att ha kontroll över godset, det vill säga få svar på 
frågan var exakt transporten i varje ögonblick befinner 
sig.

Transporttiden för ett konferens-fartyg är mellan 31-36 
dagar till Kobe och därefter antingen till Tokyo eller 
Yokohama vilka utgör de vanliga anlöpningsrouterna.

Priset för en 20-fotscontainer varierar naturligtvis be
roende på vilken produkt som transporteras. Produkterna 
återfinns i klasser som är officiella och prissätts alltid 
i US-dollar. - Den billigaste containern på "sjödelen" (se 
de fem stegen ovan) mellan Göteborg och Tokyo ligger 
vanligtvis på mellan 1 700 och 3 200 US-dollar (det är 
billigare med trans-sibiriska järnvägen). Den teoretiska 
volymen av en 20-fotare är 30 kubikmeter, men i praktiken 
räknas en sådan container ofta som full då dets är packad 
upp till 21 kubikmeter. Men visst beror detta mått på hur 
man stuvar godset och vilken karaktär exportvarorna har.

Idag finns en mycket tät trafik mellan Sverige och Japan. 
Sålunda avseglar enbart konferens-företaget ScanDutch en 
gång per vecka från Göteborg. Av det totala flödet går den
övervägande volymen på sjö.



TRÄNS - fi I U f Rl SKA JÄRHV&GEE?

Efter transportmedlet sjö skall här naturligt nog den 
trans-sibiriska järnvägen nämnas, en konkurrent till sjö 
och ett transportmedel som för många exportörer*är mycket 
intressant. Det här sättet att transportera är särdeles 
lämpligt^för exportörer i norra Europa. Järnvägen är en
ligt vår bedömning betydligt säkrare och tillförlitligare 
än sitt rykte. Transporttiden ligger på mellan 40-47 dagar 
mellan Stockholm och Tokyo, Det finns naturligtvis en 
större osäkerhet därför att man inte kan säga exakt när 
godset kommer fram. Det händer dock ytterligt sällan att 
varor överhuvudtaget försvinner eller aldrig kommer fram. 
De kan däremot bli försenade. Det. kan nämnas att vid något 
tillfälle har varor från Stockholm nått Tokyo på under 30 
dagar, vilket är snabbare än den kvickaste båttransport. 
Det tar samma antal dagar att sända gods i båda riktning
arna .

Rent praktiskt går det till så att godset från Stockholm 
går med container. Containern sluts i Stockholm och öppnas 
aldrig i Sovjet. Containern går med båt från Stockholm 
till Tallin och därifrån vidare med tåg till Moskva. Där 
ansluter andra containers från mellan- och Sydeuropa. 
Därefter fraktas containerna på ett långt tåg till Sovjets 
ostkust i Nahodka. Där lyfts containerna över till båtar, 
som går till Kobe, Tokyo, Yokohama eller Hokkaido med 
flera destinationer.

Svårigheterna med den trans-sibiriska järnvägen är att man
inte kan kontrol lera när godset hunnit en bit på väg. De 
japanska kunderna hör ofta av sig och vill veta detaljer.

De har för övrigt ofta klart för sig de olika transportal
ternativen .

Rent praktiskt vänder man sig om man funderar på det här



transportmedlet till en speditör som eventuellt, liksom i 
fallet ASG, har en publicerad avseglingslista. Denna spe- 
ditör har en 20-fotare som går var fjortonde dag och tar 
styckegods, det vill säga enligt LCL-förfarandet.

Prismässigt försöker ryssarna lägga sig en bit under sjö
priserna.

FLYGTRAKSPORTER

Att utnyttja flyg innebär för den svenska exportören en 
lång rad skilda alternativ. Alla stora svenska speditörer 
har egna så kallade samlastningstrafiker till Japan. Detta 
innebär en kommersiell trafik där man kan räkna på lägre 
tariffer än de officiella IATA-tarifferna. Det här är 
publicerade samlastningstariffer och man vänder sig till 
sin speditör för att få hans priser. Därvid anges priset 
per kg mellan till exempel Stockholm och Tokyo eller 
Stockholm och Osaka. Priserna finns angivna i de här 
tabellerna och ligger normalt mellan 20 och 40 svenska 
kronor per kilo. IATÄ-priserna är ungefär dubbelt så höga.

Det finns ett antal avgångar, men vanligen anlitas SAS, 
Japan Airlines och ett fraktbolag som heter TMA (Trans- 
Mediter ranean Airways) som är Beirut-baserat.

Idag finns inga direkt ingående flyg mellan Sverige och 
Japan, utan transferering måste ske någonstans. Det vanli
gaste är endera av ställena Köpenhamn, Frankfurt eller 
Hamburg. Den så kallade Polar-rutten är enligt de flesta 
exportörer att föredra, eftersom den bara kräver en om
lastning. Det förekommer även en annan rutt - den så 
kallade Syd-rutten - vilken har en omlastningsstation i 
Sydostasien, vanligen Bangkok eller Singapore. Ibland kan 
det vara lägre pris som gör att svenska exportörer utnytt-



jar denna transportväg.

KOMBINERADE TRANSPORTER

Förutom dessa ovannämnda "rena“ transporter finns kombina
tioner av flyg och sjö. Det här innebär också ett mellan
ting, vad gäller såväl tider som priser. Transporttiden 
ligger på mellan 15-20 dagar. Här finns mänga skilda 
lösningar via Nordamerika eller via Sovjet. Varje exportör 
är ofta, eller bör vara, kunnig om dessa tre rena export
alternativ samt kombinationsmöjligheten. Han bör natur
ligtvis anpassa sitt godsflöde, det vill säga fördela det 
mellan skilda transportlosninger så att den sammanlagda 
transportkostnaden blir så låg som möjlig. Det finns en 
rad modeller och enklare tumregler att utnyttja vid kalky- 
lering kring val av sjö-, flyg- eller järnvägstransport. 
På senare tid har regeln varit till exempel att om pro
duktvärdet överstiger 300 svenska kronor per kilo så är 
det oftast motiverat att använda flygtransport. Men det 
måste direkt tilläggas att detta baseras på ett normalpris 
på sjö, på flyg samt på järnväg och även på en antagen 
normal lagerkostnad hos exportören.

SÖK SÄLJÄ CIF PÖR ATT ÖKA STYRBARHETEH

En mycket viktig observation man gör som speditör härute i 
Japan är att de japanska företagen vanligen köper FOB. Men 
däremot säljer man vanligen GIF. Idén bakom är naturligt
vis att man vill kontrol lera sin egen export så mycket som 
möjligt. - Ett allmänt råd till svenska företag är att i 
möjligaste mån, 1iksom japanerna, försöka sälja GIF och 
inte FOB. Det förefaller vara så att många svenskar trots 
allt går på FOB, därför att man inte har tid, ork eller 
kunskaper om transportdelens betydelse. Dessvärre tvingas 
man registrera erfarenheten som speditör härute, att många



svenska exportörer inte fäster tillräcklig uppmärksamhet 
vid transportdelen. Enligt våra bedömningar uppgår denna 
del till fem à tio procent av exportvärdet.

Det är naturligtvis mycket bekvämare att sälja "ex works" 
eller FOB (se fig. 1) och att. därvid överlåta åt köparen i 
det främmande landet att kontrollera transporten. Köparna 
lär sig ju därvid villkoren i Sverige och visst kan de 
japanska köparna tjäna pengar på transporten genom att 
rätt utnyttja denna kunskap. Â andra sidan kan den svenska 
exportören tjäna pengar genom att koordinera sitt trans
portflöde och arbeta fram bra avtal med speditören. Dess
utom kontrollerar han varans pris, det vill säga han vet 
på vilken nivå den sammanlagda varukostnaden hamnar, då 
varan väl är framme i Japan. Japanerna säljer ofta GIF, 
därför att man vill kontrollera transporterna? vara säker 
på att mottagaren får sin produkt och kunden därvid blir 
nöjd.

De stora svenska företagen kontrol lerar naturligtvis i 
högre grad än de små och medelstora företagen sina trans
porter. Men det är ändå anmärkningsvärt många som säljer 
FOB eller ex works, har vi erfarit här på ASG Tokyo. Den 
japanske köparen vänder sig gärna till oss och får då 
tillgång till en svensk speditör på hemmaplan med lokalt 
kunnande inom Skandinavien. Idag stipulerar våra japanska 
kunder till sina svenska säljare att "detta gods skall gå 
med ASG".

Det finns således mycket att vinna på att kontrollera 
frakterna, i synnerhet om volymen stegvis ökar, eftersom 
man då kan förhandla sig til 1 bättre priser.

DOKUMENT- OCH IMPORTPROCEDUREN

De enligt bestämmelserna gällande dokumenten skall alltid 
finnas med godset och vara korrekt ifyllda. Tyvärr har vi



som speditörer ofta upplevt problem, därför att den svens
ke exportören inte sänder med de begärda dokumenten och 
heller inte fyller i dessa korrekt. Det här leder natur
ligtvis till att papperen hamnar i tullen och försenar 
ankomsten. I Sverige finns en praktisk procedur med hem
tagning, ett tänkande som inte alls gäller i Japan. Tvärt
om är importproceduren mycket mer formaliserad än i 
Sverige. Därför blir följden av felaktig eller ofullstän
digt ifyllda dokument förseningar efter ankomsten till 
Japan. Står det att det skall vara 100 skruvar i en för
packning, så skall det vara 100 skruvar och inte 98 eller 
102, för då läggs det här ärendet sist i högen hos tjäns
temännen. På ett helt annat sätt än fallet är i Skandina
vien - har vi erfarit här på speditionskontoret - går man 
igenom godset. Myndigheterna öppnar förpackningar vid 
förtullningen och kontrollerar att allting stämmer med 
fakturan. Vi har ett bra exempel som visar de tråkiga 
konsekvenserna av att inte följa de japanska reglerna:

Det var en svensk montör som arbetade för ett svenskt 
företag och installerade ett antal dyrbara maskiner i 
Tokyo. Montören, som arbetade här i vintras, led av 
bekymret att ha för torra händer, vilket försvårade 
hans arbete. Det enda medlet som hjälpte var en 
speciell salva som fanns i Sverige. - Det svenska 
bolaget skulle sända över några special-verktyg till 
Japan och montören bad i telefon att några tuber av 
hudsalvan skulle slängas ned bland verktygen. Godset 
kom till flyghamnen i Narita och tullmännen upptäckte 
några tuber som inte fanns med i någon packlista och 
inte heller stod nämnda i fakturan. Speditören fick 
ett oerhört problem men vi lyckades efter avsevärda 
förseningar få igenom den här försändelsen. Procedu
ren kostade företaget massor med pengar, därför att 
montören ju väntade på verktygen samtidigt som tul
larna satt och blängde på hudsalvan och undrade vad 
det var för något som inte fanns registrerat någon
stans .

Det är en allmän regel att man bara inte får skicka med 
något som inte står på packinglist eller nämns i fakturan. 
Det här är ett minimikrav på alla skeppningar.



Efter ankomsten till Japan, till exempel till Tokyo, får 
godset lagras fritt ett begränsat antal dagar. På flygham
nen kan det ligga i tre dagar och några fler dagar om det 
kommer med båt. Därefter får vanligen importören betala 
och dessa kostnader är höga. Det är svårt att säga om man 
är noggrannare i Japan än i USA eller Sverige. Däremot kan 
lätt fastslås att det inte alls är samma lätta hantering 
som i Sverige. Det finns ingenting som tyder på att man 
skulle sträva mot att hindra utländska produkter att komma 
in i landet. De japanska tjänstemännen följer sina 
instruktioner, de arbetar "according to the book". Det 
finns ett antal regler och de följer man helt enkelt. 
Genvägar i Japan är ytterst ofta senvägar.

Det är viktigt att förstå att risken för missuppfattningar 
mellan de västliga länderna och Japan ständigt finns där. 
Enbart sättet att bygga upp språket utgör en källa till 
skiftande tolkningar. Detta utgör ett skäl i sig att 
verkligen anstränga sig såsom svensk exportör att fylla i 
formulären rätt. Följande lilla historia exemplifierar 
skillnader i utgångspunkter:

Då jag går omkring med mina japanska vänner i Tokyo 
och vi skall kliva över gatan och det blir grön 
gubbe, så brukar jag säga "nu måste vi gå för nu är 
det grönt". Mina japanska vänner säger då ofta "nu 
går jag för det är blå gubbe" och japanen har rätt 
därför att etymologiskt så relateras färgen enligt 
japanska till ett givet naturfenomen i det här fallet 
havsfärg. Havet är nu vanligen blått men kan för all 
del vara gröntl

Efter godsets framkomst till japansk hamn blir det normalt 
sett svårt att styra från Sverige. Normalt är det nu 
importörens arbete om varan har sänts CIF.

Kostnader inom Japan är ofta mycket stora. Den lokala 
hanteringen, det vill säga ifyllande av dokument, lokal 
transport från Narita in till Tokyo och så vidare finns 
prismässigt fastställd i officiella tariffer. Till dem



håller sig de olika inblandade aktörerna och det leder 
ofta till för importören höga kostnader. Om skeppningen 
inte är korrekt med exempelvis för dålig packning så att 
en del av innehållet har gått sönder eller att packnings- 
lista och faktura inte stämmer inbördes, då blir saker 
liggande och det blir dyrt för importören, som får betala 
mera pengar för att få in sina produkter i landet, vilket 
sänker hans vinst och därmed hans drivkraft • att sälja 
svenska varor i framtiden. Här har speditörens roll kommit 
att bli något av en "trouble shooter". Det kan alltså inte 
nog betonas hur kolossalt noggranna japanerna är.

TRANSPORTPLANERING

Om gods skall befordras till olika destinationer i Japan 
eller till och med inom Tokyo så kan det vara värt att 
dela upp transporten. Om en skeppning till exempel skall 
till Tokyo, en annan till Osaka, så är det på grund av den 
stora lokala transportkostnadskomponenten ofta värt att 
dela upp transporten redan hemma i Sverige. Givetvis beror 
det här på volymer och värde i godset. Om man har en 
båtfrakt, en 40-fotare, varav hälften ska till Tokyo och 
hälften till Osaka, så är det i det allmänna fallet bättre 
att skicka två 20-fots container. Det här hänger natur
ligtvis ihop med om man själv är ansvarig för transporten 
inom Japan eller inte.

Interntransporter är oväntat dyra. Det finns inga enkla 
tumregler eller brytpunkter här, men följande lilla exem
pel var aktuellt för en tid sedan:

Det gällde ett gods som vägde 50 kg som gick från en 
svensk inlandsfabrik till Narita. Det arbete och den 
kostnad som startade från Narita in till Tokyo cent
rum visade sig senare överstiga transporten från 
Sverige till Narita. I lokaltransporten ingick kost
nad för tullbehandling (men inte själva importtullen) 
samt kostnader för transportarbetet in till Tokyo.



En annan allmän regel rör möjligheten att hoppa över några 
led. Även om den formaliserade japanska tullproceduren 
förefaller seg är det aldrig någon idé att försöka hoppa 
över några steg i importrutinerna.

Men givetvis blir situationen något annorlunda om det 
börjar handla om reguljära sändningar. Den första sänd
ningen från Sverige analyseras och kontrolleras som van
ligt mycket noga. Återkommer dessa, det vill säga kommer 
gods som har likartat utseende eller utgör en exakt lika
dan sändning kanske månad efter månad, då kommer man in i 
en något förenklad rutin. "The import clearance agent" 
känner igen godset och även tullarna. Bestickning förekom
mer inte, enligt speditionskontorets vetskap, i Japan.

DOKUMENTEN

Förutom de två redan nämnda grunddokumenten krävs olika 
slags andra dokument till olika sändningar. Det är viktigt 
att genom till exempel Sveriges Exportråds tulltekniska 
avdelning ta reda på exakt vilka varor som är importregle- 
rade och vilka implikationer detta för med sig.

Bland gods som kräver speciella dokument finns matvaror 
samt medicinska produkter.

I samband med speciella produkter skall också nämnas att 
specialtransporter naturligtvis kan arrangeras. Såväl 
fartyg som flyg kan klara kyl- samt fryscontainer. Däremot 
inte transport via trans-sibiriska järnvägen. Det är 
tvärtom så att under några månader, i första hand under 
perioden januari-mars, så utsätts godset för extremt låga 
temperaturer ibland nedåt -40 grader Celsius. Det finns 
publicerade uppgifter som anger de temperaturer som expor



tören bör vara varse om i det fall han väljer denna trans
portväg .

NÄR SPEDITÖR SAMT NÅGOT OM FÖRSÄKRING OCH FÖRPACKNING

På frågan om i vilka situationer man skall vända sig till 
speditör respektive till transportföretag, är svaret en
kelt. Man bör alltid först vända sig till en eller flera 
speditörer eftersom transporterna till Japan ofta är 
komplicerade och kostnaderna inom Japan i allmänhet är 
mycket höga. Existerande alternativ är ofta flera. Normal
regeln är därför att exportören vänder sig till sin spedi
tör för att få så många trafiklösningar som möjligt pre
senterade .

Det finns exempel på svenska företag som utnyttjat mycket 
avancerade exportmodeller, till exempel lagt hela sitt 
lager i luften. Företagen har tillsammans med speditören 
analyserat de skilda momenten och kommit fram till att 
exempelvis flygfrakt är det riktiga. I de fall det är 
stora krav på säkerhet bör naturligtvis flyg starkt över
vägas .

Beträffande försäkringar bör naturligtvis regeln gälla att 
man alltid skall försäkra sitt gods. Det gäller samtliga 
transportvägar. Alla speditörer tillhandahåller också 
denna service. Det kan tilläggas att försäkringar är bil
ligare om man utnyttjar flyg i stället för sjötransport.

Om man säljer CIF, så kommer försäkringen på säljarens 
ansvar. Även här finns "pengar att göra" om man analyserar 
vilka de existerande försäkringsalternativen är.

Förpackningar är ofta billigare via flyg än via sjö. Här 
hänvisas till specialpublikationer, till exempel de ut
givna av Exportrådet.



KORTA RÂD TILL EXPORTÖREN

1. Eftersom transporterna till Japan ofta är komplice
rade och kostnaderna inom Japan höga, bör man alltid 
vända sig till en eller flera speditörer.

2. Sök sälja CIF, likt japanerna. Det ger möjlighet att 
kontrollera transporterna och däeigenom förvissa sig 
om att produkten når destinationen på bästa sätt.

3. Kostnaderna för hantering inom Japan är hög. Sök 
därför om möjligt redan i Sverige dela upp transpor
ter som ska till olika destinationer i Japan.

4. Sänd alltid gällande dokument med godset, korrekt 
ifyllda. Skicka inte med något som inte tas upp på 
"packinglist" eller "invoice".



Att utveckla affärer i Japan
av William H Frost, Strategy Analysis International,
Paris och Sten Söderman, Nesa Indevo SA, Genève

Tidigare har i boken givits exempel på drivkrafter och 
villkor för svenska företags affärsutveckling i Japan. Den 
japanska marknaden växer stadigt och förutsägbart år efter 
år och är nu, näst den amerikanska, den största marknaden 
i världen. Det påtagliga hande 1 söverskottet - som 1984 
uppgick till 44,3 miljarder USD - söker den japanska 
statsledningen jämna ut. De japanska företagen letar 
ständigt efter nya produkter för den inhemska marknaden. 
Dessutom finns en stark drivkraft att "legitimera sig" 
genom företagsmässiga knytningar - ej sällan via medveten 
massmediaexponering - med utländska partner i Japan eller 
utomlands.

Japanska företag är verksamma inom i stort sett alla 
branscher och utgör därmed ett hot för västerländska före
tag såväl i det egna hemlandet som utomlands. Japanerna 
går även in i branscher och tillverkar produkter som 
traditionellt varit förbehållna västvärlden, inklusive 
whisky, satelliter och baseball. Detta sker numera ofta 
genom att de japanska företagen köper utländska företag, 
samtidigt som det måste konstateras att ett övertagande av 
japanska företag i stort sett är omöjligt. Japanerna arbe
tar på ett speciellt sätt. Detta har sin förklaring i att 
den historiska bakgrunden utvecklat institutioner, före- 
tagsbildningar och arbetsmönster vilka avsevärt skiljer 
sig från de västerländska. Ett exempel utgör besluts
fattandet; beslut fattas normalt aldrig snabbt i Japan 
utan växer fram långsamt.



TRE VIKTIGA STEG

I det följande presenteras en stegvis metodik för affärs
utveckling, som baseras på våra praktiska erfarenheter att 
hjälpa företag in i Japan. Proceduren börjar med tre 
grundläggande steg, som gäller all internationell affärs
utveckling.
Nämligen:

1) att precisera nuläget;

2) att ha en vision;

3) att mäta framgång.

Steg 1 : nuläget

Att precisera ett nuläge betyder att identifiera det egna 
företagets situation. Det kan till exempel innebära en 
historisk genomgång och en identifiering av "vad vi är bra 
på att göra" respektive "vilka slags problem vi kan lösa 
för våra klienter". Det kan också betyda upprättande av en 
produkt/marknadsmatris, som innebär att varor och 
tjänster, å ena sidan, samt skilda marknaders behov, å 
andra sidan, kopplas ihop, i syfte att spegla vilka 
marknadskombinationer som är lönsamma. Att precisera 
nuläget kan också betyda svar på frågan hur mycket pengar, 
hur mycket teknologi förfogar vi över, respektive hur 
mycket personal finns inom företaget, som kan och vill 
jobba med Japan?

Steg 2: visionen

En vision är nödvändigtvis vag. Den är ofta instinktivt 
formulerad och är kvantifierbar endast i osäkra termer,



men måste härröra från en eller högst två nyckelfigurer i 
företagets ledning. En vision modifieras ständigt därför 
att ledningen måste vara öppen för nya impulser, som 
innebär inlärning och ändrade ståndpunkter. En vision är 
därför aldrig rigid och får inte vara baserad på enbart 
kvantitativa målformuleringar. Exempel på visioner är:

"vår nästa produktgeneration måste utvecklas i Japan"

"vår biträdande exportchef borde arbeta i Japan under två 
år och under den tiden tala om för oss vad som ska göras 
hemma och där ute"

"vi ska vara det första företaget i vår bransch som har 
ett dotterbolag i Japan"

"vi behöver en japansk partner i syfte att uppgradera vårt 
teknologiska kunnande"

"det finns inget skäl för varför vi inte kan lägga oss strax 
under vår japanska konkurrent på dennes marknad"

En viktig fråga i detta steg är skillnaden mellan att 
utveckla "export" och att utveckla "affärer" i Japan. Att 
satsa på "export" kan vara en trygg strategi just i Japan 
därför att kunder och leverantörer sannolikt är något mer 
lojala och där tror på långsiktiga förbindelser i större 
utsträckning än i andra länder, till exempel i Sydost
asien. Dessutom är japanerna ofta duktiga affärsmän, som 
inte skänker bort marginaler eller slantar. Ett väs
terländskt företag får således räkna med små marginaler 
för en begränsad insats, som att tillhandahålla produkter 
för export ofta innebär. Att sträva mot egen "affärsutveck 
ling" innebär å andra sidan att det västerländska företa
get får erfarenheter, lär sig marknaden och kan få uppslag 
till förbättringar och anpassning av marknadssegmenten.
Det är viktigt att ta ställning till på vilken nivå man



vill uttrycka sin "vision" eftersom en medveten 
affärsutveckling är dyrare att genomföra i Japan. Därmed 
avses inte bara kostnaderna att lära sig att förstå och 
hantera den japanska kulturen, utan också för att täcka de 
stora avstånden till och från Japan för både personal och 
produkter.

Steg 3 : mäta framgång

För att mäta framgång och måluppfyllelser måste först 
kriterier för framgång och misslyckanden ur västerlandets 
såväl som ur Japans synvinkel ha identifierats. Det är 
viktigt att ha en medveten referensram och att uttrycka 
värdemätarna på följande sätt:

- I kvantitativa termer för räntabilitet (return on invest 
ments), för utveckling av marknadsandelar, för att ange om 
budget uppfyllts eller inte, för ett eller flera mått på 
tillväxt, för absolut storlek, för antal anställda eller 
för antal år till "break even" har nåtts.

- 1 kvalitativa termer till exempel för att mäta ökad 
inlärning om teknologi, om marknader, om framtida problem 
och möjligheter, om företagets internationella status och 
dess strategiska position.

För Japan behöver dessa mera generella värdemätare kom
pletteras med ytterligare några viktiga mått, till exempel 
att identifiera omfattningen av en total förbindelse eller 
satsning, "commitment". Detta kan avse "närvaro", 
"personal", eller "engagemang". Vilka "värden" som än 
gäller i det västerländska företaget, så är de viktiga för 
all slags affärsutveckling i Japan. Den japanska partnern, 
som kund eller som leverantör, kommer nämligen att 
anstränga sig för att ta reda på vilka "värden" som det 
västerländska företaget representerar.



Oavsett med vilka kvantitativa måttstockar det västerländ
ska företaget mäter framgång, måste en av dem så gott som 
undantagslöst revideras, när affärer utvecklas i Japan. 
Det gäller måttstocken tid. Det finns nämligen inga snabba 
metoder för att sätta upp en fungerande affärsrörelse i 
Japan. I allmänhet blir det både dyrbart och tidskrävande 
och fordrar en avsevärd insats av den högsta ledningen 
inom det västerländska företaget. Dessutom är den framtida 
lönsamheten ofta svår att bedöma.

De tre stegen kan sammanfattas i följande figur.

Precisera nuläget 
- steg ett

Ha en vision 
- steg två

Mäta framgång 
- steg tre



JAPANSK AFFÄRSKULTUR

Vanliga argument i diskussioner om japansk affärskultur 
är :

"You will never understand iti" Detta ska vi tolka som 
"vikten av närvaro".

"You must hire Japanese you can trust” utgör en invändning 
vilken här ska tolkas som "vikten att rekrytera kompetent 
inhemsk personal".

"You will only obtain this trust by making a total commit
ment to them", ska fortsättningsvis tolkas som "vikten av 
engagemang".

Förmåga att tänka om i fråga om konventionella affärsmeto
der, det vill säga att acceptera annorlunda värdemätare 
synes vara nyckeln till affärsutveckling i Japan. Nedan 
presenteras starkt komprimerat, tre exempel på företagsut
veckling i Japan mot bakgrund av de tre stegen som 
beskrivits ovan.

MINICASE ls SALOMON - EN KVALITETSPRODUKT RÄCKER INTE

Salomon är en fransk tillverkare av skidbindningar. 
Med en omsättning 1983 på över 800 miljoner FFR, 
varav 87 procent på export, är de också världens 
största tillverkare av skidbindningar.
1974 ingick Salomon ett exklusivavtal med Mitsui, som 
skulle distribuera bindningarna i Japan. Under de 
kommande sex åren reste Salomons personal regelbundet 
till Japan. Där träffade de alla större försäljare av 
sportutrustning och fick på så sätt en god bild av 
vad som ligger bakom en detaljhandlares motivation, 
hans sätt att tänka och agera. De representations
kostnader som uppstod i detta sammanhang blev en



påfallande stor utgiftspost som det franska företa
gets ofta hade svårt att försvara inför de franska 
skattemyndigheterna. Dessutom var detta tillväga
gångssätt en praxis som inte var känd på någon av 
företagets övriga marknader, till exempel den stora 
amerikanska.
Under slutet av sjuttiotalet, var konkurrensen mycket 
stor på marknaden för skidbindningar men Salomon låg 
långt framme i utvecklingen av nya produkter. Varje 
månad introducerades nyheter på marknaden och på 
skidutrustningssidan utvecklades ett modetänkande som 
väl kunde jämföras med det som gällde skidkläder.
1980 bildade Salomon ett litet dotterbolag i Japan 
med avsikt att distribuera en blygsam mängd skid- 
pjäxor, 1 200 par var målet under det första året.
Salomons huvudsakliga europeiska konkurrent, tyska
"Marker" producerade också nyheter för skidbindnings- 
marknaden och hade redan året innan Salomon ingick 
avtalet med Mitsui hela 35 procent av den japanska 
marknaden. Marker föredrog emellertid att hålla sig 
till den traditionella rollen som exportör och låta 
det invecklade distributionssystemet i Japan sköta 
sig självt. Markers marknadsandel minskade emellertid 
stadigt trots att deras produkter var av utmärkt 
kvalitet. Genom otillräcklig hänsyn till pjäxmodets 
växlingar beträffande färg, form och material och 
genom avsaknaden av direkta kontakter med skidbu- 
tikerna blev Markers ställning klart ohållbar i ett 
modemedvetet land som Japan.
1983 hade Marker endast 12 procent av den japanska 
marknaden medan Salomons andel vuxit till 46 procent. 
"Salomon Sport Handbai" gör affärer direkt med om
kring 350 detaljhandlare, eller en tredjedel av de 
japanska detaljhandlare som är specialister på sport
artiklar. Salomons framträdande position inom pjäx- 
området där Salomon inte alls är ledande i världen, 
samt deras nära kontakt med kunderna är huvudor
sakerna till deras dominans på marknaden - med en 
produkt av samma kvalitet och värde som den europeis
ka huvudkonkurrentens.

MINICASE 2: NORMED - DET STORA SPRÄNGET FRAMÄT
Normed är en skandinavisk tillverkare av medicinsk 
utrustning. Företaget hade en stark produktionslinje 
som täcktes av ett världsomfattande patentskydd. Det 
fanns bara tre eller fyra företag som tillverkade 
liknande produkter, ett i Tyskland och de övriga i 
USA.



Normeâ arbetade hårt på att utveckla nya produkter 
och etablerade sig som den främste producenten på 
sitt område. Deras produkter var de dyraste på mark
naden men också de mest sofistikerade. De tillverkade 
ett fåtal maskiner och trodde att de hade en stor 
marknadsandel i sin speciella bransch. Ett av deras 
problem var att de ständigt omdefinierade sin 
bransch, när mindre och inte så mångsidiga maskiner 
inkräktade på deras marknadsområde.
Försäljningen till Japan skedde på en högst personlig 
basis. Köparna av Normeds utrustning var välkända 
professorer samt klinik- och sjukhuschefer. Det var 
personer av detta slag som var bemyndigade att göra 
större investeringar i utrustning av den typ Normed 
förde. En av dessa professorer hade satt upp ett 
litet importföretag på 1950-talet för att hjälpa sitt 
sjukhus att klara av efterkrigsårens brister i Japan. 
Det här importföretaget gjorde affärer med amerikans
ka sjukvårdsprodukter och även med Normeds varor. 
Professorn hade nämligen träffat Normeds grundare på 
flera internationella symposier och mellan dem hade 
ett vänskapligt samarbete utvecklats.
Professorns företag importerade Normeds produkter för 
omkring 10 miljoner SEK, vilket utgjorde fem procent 
av Normeds försäljning 1983. Detta motsvarade 10 
procent av det japanska företagets försäljning. 
Företaget hade nu mer eller mindre tagits över av 
professorns son - även han utbildad läkare men också 
en god affärsman. Sonen samarbetade på "en armlängds" 
avstånd med Normed, som nu inte längre sköttes av 
företagets grundare utan av en professionell ledning.
Normed övertogs 1984 av en större skandinavisk kon
cern som hade produktionsenheter i Japan och ett 
försäljningsnät över hela landet, dock av produkter 
av ett helt annat slag än de Normed tillverkade. 
Professorns son oroade sig för vad ledningsbytet 
skulle innebära för Normeds japanska försäljning och 
gjorde därför ett besök hos företaget i Skandinavien. 
Under detta besök fick Normeds ledning reda på att 
sonen hade köpt en produktionsenhet i USA för till
verkning av enkel utrustning som i viss grad fyllde 
samma funktioner som Normeds maskiner. Denna typ av 
utrustning var den som var bäst anpassad till den 
japanska marknaden och såldes till sjukhusen via ett 
distributionsnät som omfattade ett antal mellanhänder 
men inte nödvändigtvis klinik- och sjukhuschefer. Det 
var massproducerade produkter av ett slag som Normed 
traditionsenligt inte ansåg tillhöra deras sortiment.
1984 hade Normed arbetat fram en ny maskin som man 
var övertygad skulle revolutionera hälsovården vid 
sjukhusen. Japan var en nyckelmarknad och man ansåg



det viktigt att få ett gott grepp om situationen där, 
innan man gick vidare. Normeds ledning ansåg tiden 
mogen att skapa sin egen organisation i Japan för att 
ta hand om de affärer som nu höll på att uppstå. Man 
hade tre faktiska alternativ att välja på:
a) Låta moderföretagets organisation i Japan ta hand 
om affärerna.
b) Själva bilda ett helt separat företag.
c) Bilda ett joint venture med professorns son.
Alternativ a) och c) var finansiellt de minst krä
vande och både VD för det japanska moderföretaget och 
professorns son var angelägna att åta sig den nya 
affären. Båda alternativen innebar emellertid också 
nackdelar: moderföretaget måste lära sig affären från 
grunden och professorns son hade potentiellt konkur
rerande intressen. Man hade också alla kontakterna i 
den medicinska världen och skulle säkert ge upp den 
existerande affären på 10 miljoner SEK om Normed 
startade sitt eget företag i Japan.
Normeds ledning kämpade med problemet under hela 1984 
och beslöt sig för att de behövde mer information om 
den japanska marknaden innan de kunde ta detta vik
tiga beslut. De hade kommit fram till att under de 25 
åren försäljning skett till Japan de helt enkelt 
inte fått några data om sina kunder.

MINICASE 3: DET FRANSKA VERKTYGSFÖRETAGET
Inspac var ett litet franskt företag med en omsätt
ning på omkring 50 miljoner FFR, som tillverkade 
hushålls- och industriapparater. Låga arbetskostnader 
i centrala Frankrike gjorde deras produktionspriser 
konkurrenskraftiga och de satte upp ett nätverk av 
europeiska agenter för att ta hand om en växande 
exportförsäljning.
I början av 1970-talet föreslog en av deras franska 
kunder, som tillverkade en annan slags apparat, att 
Inspac skulle säljas i Japan genom deras egen agent. 
En tid senare besökte denne japanske agent Inspac i 
Frankrike och utverkade en agentur utan exklusivitet 
för deras produkter.
Fram till 1978 ifrågasatte inte Inspac detta avtal 
och sålde tryggt år ut och år in för omkring en 
miljon FFR av sin "marginella" kapacitet till Japan. 
Den japanske agenten talade franska och betalade 
regelbundet och förutsebart för de sålda varorna. 
Inspac behövde faktiskt aldrig någonsin besöka Japan



på grund av klagomål eller underhål1 sservice. Företa
get visste inte heller vart försäljningen av deras 
produkter gick eller vad de användes till. 1978 togs 
Inspac över av ett större verktygsföretag, Franinst. 
Franinst hade en total omsättning på cirka 120 miljo
ner FFR och dotterföretag i Västtyskland, Storbri
tannien och Italien. Den nya ledningen beslöt sig för 
att genomföra en systematisk undersökning av sina 
exportmarknader, inklusive Japan, där de själva inte 
hade någon erfarenhet. Slutresultatet av denna under
sökning blev att Japan erbjöd en åtminstone lika 
stark potential som Tyskland. Därför organiserade 
ledningen en resa till Japan för att få ett första
handsintryck av situationen där. Under resan inter
vjuade de Inspacs agent, som påstod att hans kunder 
inte var av den storleksordningen att de kunde köpa 
mer. Det vore inte ens värt att besöka dessa kunder, 
eftersom ingen av dem talade engelska eller franska. 
Franinst besökte då den japanska verktygsföretagarfö- 
reningen. Där fick de veta att flera av deras ameri
kanska och europeiska konkurrenter hade dotterföretag 
i Japan och där fick de också en god bild av de 
viktigaste slutkonsumenterna. Till sist gick de till 
ett av de äldsta franska företagen i Japan, ABC, som 
också var specialister på att sätta upp utländska 
dotterföretag i Japan och bad dem om råd.
Som en följd av detta besök beslöt sig Franinsts 
ledning för att sätta upp sitt eget företag i Japan 
för att exploatera den potential marknaden uppenbart 
hade. De gav ABC i uppdrag att göra detta för dem. På 
förslag från chefen från den japanska verktygsföreta- 
garföreningen anställde de som VD för dotterföretaget 
en försäljare från ett av de utländska konkurrentfö
retagen i Japan. Denne var en andragenerations tai- 
wanes, som talade flytande kinesiska och engelska, 
och som hade direkt erfarenhet av verktygsbranschen 
och vana vid att arbeta med européer från ett flertal 
tidigare jobb. De anställde också en japansk sekrete
rare som hade varit gift med en fransman och som till 
och med talade bättre engelska än sin chef, och 
dessutom någon franska. Den tredje personen i 
dotterföretaget var en halvtidsanställd bokhållare, 
tidigare arbetslös, vars tjänster man ansåg vara 
oundgängliga för att hålla ett öga på utgifterna, som 
de visste skulle bli höga i Japan.
Det nya företaget startade officiellt sin verksamhet 
i slutet av 1979. Det ursprungliga namnet Inspac 
behölls då det redan var känt på marknaden. Förhål
landet med den gamla Inspac-agenten upplöstes och ett 
antal mer sofistikerade produkter togs med i sorti
mentet. Så började Inspac K K ta kontakt med de 
ledande verktygsföretagen - "the Big Five" (Mitsu
bishi, Matsushita, Sanyo, Hitachi och Toshiba). Snart



kom man underfund med att dessa företag frågade efter 
produkter som Franinst inte förde som standard. Man 
förmedlade beställningen av dessa nya varor till 
tillverkningsavdelningen i centrala Frankrike. Här 
hade man svårt att förstå skälen till att produkterna 
måste modifieras, vilket också innebar ett behov av 
främmande material, såsom rostfritt stål, för att 
klara av den fuktiga och rostframkallande miljö som 
gäller i stora delar av Japan.
De första prototyperna som sändes till Japan'tog lång 
tid att komma fram och höll inte tidsgränsen, som en 
av "the Big Five" hade givit. Dessutom var de samman
svetsade rostfria delarna bristfälliga. Röntgenbilder 
av dessa brister sändes tillbaka till Frankrike. Det 
var första gången som Franinst någonsin sett sådana 
foton. En andra och tredje omgång prototyper gjordes 
med bättre resultat denna gång, men fortfarande med 
en hel del skeppningsförseningar och många, ofta 
obesvarade, telex från Inspac K K - särskilt under 
augusti månad, det vill säga under den franska indus
trisemestern.
Inspac K K's försäljning var svag och företaget led 
förluster, och nådde inte ens upp till föregående 
agents försäljningsvolym. 1981 började ett av "the 
Big Five" tillverka sina egna verktygsmaskiner. De 
blev snart den ledande tillverkaren i Japan med 30 
procent av marknaden. De utländska företagen som 
sålde till de övriga "the Big Four" delade på resten, 
då den nu självförsörjande verktygsmaskintillverkaren 
snart hade övertagit de mindre kunderna med hjälp av 
låga priser och utnyttjande av sin marginalkapacitet 
för dessa kunder. Priskonkurrensen mellan de euro
peiska och amerikanska verktygsmaskinleverantörerna 
började bli hård och Inspac K K fann snart att deras 
försäljning började närma sig noll. Franinst överväg
de nu om det verkligen var lämpligt att ha ett före
tag i Japan eller om det vore bättre att återgå till 
agentsystemet. Det tycktes inte vara möjligt att få 
tillförlitliga försäljningsprognoser från VD på Ins
pac K K och bokhållaren hade inte mycket att göra på 
sitt halvtidsjobb på kontoret. Men det mest anmärk
ningsvärda tyckte Franinst var att ingen på Inspac KK 
tycktes bekymra sig över det japanska dotterföreta
gets dåliga resultat och höga utgifter.

VIKTEN AV "NÄRVARO"

Att bli internationell betyder idag för många företag
fortfarande helt enkelt att "exportera". För ett land som 
Japan med ett historiskt förflutet som sträcker sig betyd



ligt längre tillbaka än många av de nuvarande ledande 
industrimakterna är "att exportera" ett kortsiktigt syn
sätt som inte kan vara lönande att vidmakthålla. På grund 
av bristen på öppenhet på marknaden i Japan blir den 
fysiska närvaron i detta land nästan ett nödvändigt vill
kor för framgång. Salomon stannade kvar i Japan trots att 
de framstod som klart obetydliga i jämförelse med sin 
gigantiska partner Mitsui. Inte förrän senare blev bety
delsen av att stanna kvar uppenbar, när det blev nödvän
digt att anpassa sig till de snabba marknadsförändringarna 
som uteslöt varje annan etableringsform. Marker klarade 
inte av dessa förändringar i sin traditionella roll som 
enkel exportör och hade i likhet med Normed, inga data om 
sina kunder.

Det finns andra former av "närvaro" i Japan, där de vanli
gaste är representationskontoret och joint venture. Det 
förra kostar mer i början men visar tydligt att man har 
"engagemang" i Japan. Detta är en viktig aspekt i rekryte- 
ringshänseende som vi kommer att se senare. Ett represen- 
tationskontor gör inte affärer i Japan: det kan inte ta 
betalt av kunderna på platsen, men det kan tjäna som en 
antenn i öst.

Joint venture är vanligt förekommande i länder där affärs- 
kulturen skiljer sig från den som råder i den utländske 
investerarens land. Ända fram till helt nyligen var detta 
den enda etableringsform som stod till buds för en ut
ländsk investerare i Japan, då det inte var möjligt att 
äga ett företag till hundra procent. Att köpa ett japanskt 
företag är mycket ovanligt, eftersom det är så gått som 
omöjligt. I Japan betraktas nämligen ett företag som en 
förlängning av familjen och går därför inte att sälja.

Det faktum att affärskulturen är annorlunda gör att bevak
ningen av ett joint venture är så mycket viktigare. Erfa
renheten pekar på att den utländske investeraren i Japan



måste bevaka åtminstone två av de tre mest väsentliga 
elementen i ett framgångsrikt joint venture: "rättvisa/ 
jämvikt", "förvaltning" och "teknologi".

Det mest uppseendeväckande misslyckandet på grund av brist 
på bevakning i ett joint venture var samägandet på 50/50- 
basis mellan Nihon Cement och Saint Gobain, en fransk 
glasfibertillverkare. Med endast marginell kontroll över 
"teknologin" och ingen alls över "förvaltning" och "rätt
visa/ jämvikt", förlorade Nihon Glass Wool 30 miljoner USD 
innan Saint Gobain drog sig tillbaka fem år efter starten.

VIKTEN AV KOMPETENT INHEMSK PERSONAL

Det finns två aspekter på personalproblemet som varje 
utlänning konfronteras med i Japan. Båda verkar oöver
vinneliga: hur hittar man den eller de rätta personerna i 
det egna företaget som är lämpliga att utveckla affärer 
med Japan och hur får man tag på goda japanska personalre
surser? Det första problemet är inte nödvändigtvis det 
lättaste att ta itu med, men det är ändå här man måste 
börja. Att hitta lämpliga personer på platsen, som kan ta 
hand om affärsutvecklingen, är ett svårt men sekundärt 
problem.

Tillgången på goda affärsutvecklare är i flertalet företag 
inte stor. Antalet skickliga personer med internationell 
erfarenhet och lojalitet mot företaget som betraktar Japan 
som en utmaning, som dessutom kan undvaras från andra 
krävande marknader är mycket begränsat. Det är nog så att 
det i små och medelstora företag endast finns en enda 
person av sådan kaliber och denne har ofta redan nått 
toppen. Om denna person (troligen företagets chef) inte 
själv kan befinna sig i Japan i operativ ställning så 
måste han utse en "skydds 1 ing" i sitt ställe som han ger 
sitt fulla stöd under dennes år i Japan. Det är lika



viktigt för ett moderföretag att ha en lojal medarbetare 
ute på fältet som det är för denne att ha ledningens fulla 
stöd för vad han håller på med. Den huvudsakliga orsaken 
härtill är att skyddslingen både kommer att begå misstag 
och ställa krav på hemmaföretaget baserat på förfrågningar 
från japanska kunder, vilket kommer att komplicera livet 
för alla inblandade funktionschefer hemma i produktionen, 
marknadsföringen, etc.

Problemet för Normed var att företagets grundare var av 
avgörande betydelse när det gällde att utveckla de japan
ska affärerna, men att man hade inte utsett en skyddsling 
att ta hand om hans "vänskapliga yrkesrelation" med köpa
ren av företagets produkter i Japan. Kunskapen om den 
japanska marknaden försvann i och med att grundaren läm
nade företaget. Strukturen, som hade verkat så solid under 
de gångna 25 årens försäljning, måste nu byggas upp från 
grunden igen.

Den andra aspekten på personalproblemet är rekryteringen 
av lämpliga resurser på platsen. Hur hittar man dem? De 
japanska ungdomar som utexamineras från högskolor gör 
normalt följande prioriteringar:

Prioritet 1: Den utexaminerade väljer i första hand ett 
stort japanskt företag.

Prioritet 2:

Prioritet 3:

Prioritet 4:

Prioritet 5: 
företag.

Prioritet 6:

Ett medelstort japanskt företag.

Börjar i familjeföretaget.

Börjar i ett stort amerikanskt företag. 

Börjar i ett stort europeiskt (helst tyskt)

Startar eget företag.



Prioritet 7: Börjar i ett litet europeiskt företag.

Det finns rekryteringsagenturer. Det finns också återvän
dande japaner som utexaminerats från amerikanska universi
tet. Det finns också icke-officiella, diskreta "huvudjä
gare" som inte ger någon som helst garanti men som gör 
goda affärer. Det finns enstaka västerlänningar som vuxit 
upp i det japanska skol- och universitetssystemet och som 
kan ha intresse av att ställa sitt kunnande till förfogan
de för västerländska företag.

Slutligen finns det utländska handelsattachéer som ibland 
talar japanska hjälpligt och som har goda kunskaper om 
japanska förhållanden.

Man kan finna både för- och nackdelar hos nämnda personal
slag, frågan är hur man ska tillförsäkra företaget nödvän
dig lojalitet. I Japan står - i motsats till i västvärl
den - lojaliteten i omvänd proportion till den personliga 
ersättningen: ju högre en japan betalas i företaget desto
mer misstänkt är hans lojalitet.

I fallet Franinst gjordes, förutom att man inte knöt en 
fransman till det japanska dotterföretaget, ännu ett antal 
grundliga bedömningsmisstag i fråga om den lokala rekryte
ringen. VD "köptes" - från den utländske konkurrenten; han 
hade redan flyttat en gång och kunde väntas göra det igen. 
Han var också av taiwanesiskt ursprung i andra generatio
nen och stod förvisso något högre i japansk aktning än en 
inflyttad korean. Men det räcker ändå inte för att blanda 
sig med inköpscheferna från "the Big Five" efter arbetsti
dens slut i Ginza-barerna, där en stor del av det verkliga 
försäljningsarbetet utförs. Ironiskt nog rönte företaget 
den största lojaliteten från sekreteraren, en utstött både 
från det japanska samhället, eftersom hon hade gift sig 
med en utlänning och från dennes samhälle, eftersom hon



var frånskild. Hon hade i dotterföretaget funnit förläng
ningen av sin familj. Lojaliteten går inte att skilja från 
engagemanget, vilket i sin tur hänger samman med förmågan 
att förstå de japanska värdemätarna. Det enklaste sättet 
att få tag på god japansk arbetskraft är att skapa något 
påtagligt, helst tillverkning, i deras land, något som 
betraktas som ett klart bevis för engagemang.

VIKTEN AV ENGAGEMANG

Det finns många historier om framgångsrika företag som 
bestämt sig för att Japan ska vara en integrerad del av 
deras internationella ti 11 växtstrategi. Det finns många 
fler historier om misslyckanden för dem som betraktat 
Japan som en opportunistisk så kallad "möjlighet att ex
portera gräddskum". Om MITIs statistik är tillförlitlig, 
har utländska företag dubbelt så fina resultat (efter 
skatt på vinst i förhållande till försäljning) som deras 
japanska motparter. Den genomsnittliga förräntningen på 
investerat kapital i Japan är 18 procent, mot nio procent 
för japanska företag i Storbritannien och åtta procent i 
Frankrike. Tumregeln är emellertid sex år för full återbe
talning av investerat kapital för ett tillverkande företag 
i Japan.

Inspac engagerade sig aldrig i Japan. De antog redan från 
början en gräddskumsstrategi. Redan i utgångsläget, när de 
beslöt sig för att investera i Japan, ville de komma undan 
billigt genom att köpa över erfaren personal från en 
konkurrent. De höll på den västerländska modellen som 
gällde för återbetalningsterminer: efter tre år funderade 
de redan på att dra sig tillbaka. Att komma in i Japan 
påminner mycket om att köpa sitt första hus, det innebär 
en enorm ansträngning, en ansträngning man skulle ha gjort 
för flera år sedan medan allt var lättare och billigare. 
Man är alltid för sent ute eller åtminstone verkar det så.



När man en gång är etablerad och ser tillbaka sex år i 
tiden råder det ingen tvekan om värdet av det val man 
gjort.

ATT HITTA AFFÄRSTILLFÄLLEN

Orsaken till att detta behandlas sist är inte att det är 
minst viktigt utan att struktureringen är det bästa sättet 
att identifiera de verkliga affärstil 1 fällena på den oge
nomträngliga och "visionära" marknad som Japan utgör. 
Problemlösningarna sker inte successivt i etapper: först
marknadsundersökning, sedan affärstillfällen, sedan defi
nition av strategi, sedan tillämpning av strategi och 
sedan organisationsutveckling, utan under en gemensam fas 
med en blandning av dessa etapper. Att förstå hur man 
förfinar och bygger upp en affärsvision är som att arbeta 
med ett verktyg som absoberar den kontinuerliga osäkerhet 
och inlärningspotential som är inbyggd i ett sådant af
färsområde. Här är "närvaron" i form av ett dotterföretag, 
en "skyddsling" eller representationskontor väsentligt.

För att identifiera affärsmöjligheter är rekommendationen 
som nämnts att söka utnyttja en tyngre person med god 
förankring i ledningen. En av grundarna till Gadelius i 
Sverige åkte själv över till Tokyo för många decennier 
sedan för att utveckla affärerna. Ett annat exempel är 
nuvarande ordföranden i Alfa Laval, som för sitt företags 
räkning åkte runt i flera veckor för att själv förvissa 
sig om de faktiska affärsvillkoren innan han så småningom 
bestämde sig för att Alfa Laval skulle satsa på Japan. 
Alternativet att sända en ung assistent som affärsutveck- 
lare är inte tillrådligt. I Japan är ålderdom förknippad 
med vishet och kunskap, därför blir en ung person knappast 
mottagen eller får tillgång till sådan information som är 
viktig för en framgångsrik etablering.



Att anlita en erfaren rådgivare eller fristående konsult 
är ofta ett billigt sätt att få del av svårtillgänglig 
data. Att utveckla kontakter och sedan resa till landet 
tre à fyra gånger per år på det sätt som Electrolux entre
prenör gjorde, vilket nämnts i ett tidigare kapitel, är en 
annan god modell.

Att använda konsulter på platsen innebär i fallet Japan 
att det kan vara svårt att tolka informationen eftersom 
konsulterna själva står för den affärskultur som man ska 
försöka förstå. Det är därför tillrådligt att anlita euro
peiska konsulter.

ATT TA DE FÖRSTA SMÂ STEGEN

Nu återstår slutligen bara att ta några små steg på vägen 
mot den goda affärsutvecklingen. De största utländska 
företagen som etablerat verksamhet i Japan har börjat med 
ett eller två av nedanstående steg. Följande fem steg kan 
rekommenderas inledningsvis:

1. Börja med att "tala om Japan" inom företaget.

2. Identifiera och tala med vänner inom företag som har 
affärer med Japan eller annat samröre med japaner.

3. Ta reda på vilka av dina konkurrenter som gör affärer 
eller är etablerade i Japan.

4. Om du har en igångvarande export till Japan, kontakta 
då din agent, din distributör eller de klienter som 
du har i Japan och intervjua dem omsorgsfullt.

6. Om du ännu inte har affärer med Japan, se då till att 
dina produktbroschyrer blir översatta till japanska 
och planera en studieresa dit.



6. Utnämn en projektledare för Japan inom ditt företag.





Tips för Japanresan Bilaga A

Att ge en beskrivning av och förklaring till hur japanerna 
tänker och uppträder är förenat med risker. Man kan gå för 
långt i sin tolkningsiver och det är lätt gjort att resul
tatet blir overkligt. Att ge tips inför en stundande 
Japanresa är verkligen svårt. De människor man träffar i 
Japan uppträder olika vid olika företag och myndigheter. 
Ofta kan rent av ett tips - om det tas alltför bokstavligt 
- leda till ett onaturligt beteende. Det bästa och mest 
grundläggande rådet man kan ge är att inte betrakta japa
nen som annorlunda.

Nedanstående presentation inklusive rekommendationer har i 
samverkan formulerats av Messrs Sunaga vid teknisk-veten- 
skapliga kontoret, Tanaka vid handelskontoret och Vargö 
vid svenska ambassaden i Tokyo. Tipsen anges utan given 
ordning.

Klimat

I Tokyo är det enligt svenska normer sommartemperaturer 
från april/maj till oktober. Under dessa månader behövs 
sällan överrock - däremot kan en lättare sådan vara bra 
att ha under vintermånaderna. Vad en stockholmare tar på 
sig i mitten av september är ungefär vad tokyobon har på 
sig under den kallaste tiden (januari, februari). En regn
period brukar förekomma från senare delen av juni fram 
till mitten av juli.



Hotell

De japanska hotellen är utmärkta, om än dyra. Det hålls 
hårt på hygienen och servicen är god. De klagomål som 
förekommer brukar rent av hålla sig till att det är "över
driven service". Traditionella japanska värdshus (ryokan) 
är angenäma men förhållandevis dyra.

Allmänna kommunikationsmedel

Tunnelbanor och bussar fungerar utmärkt i de flesta större 
japanska städer. I Tokyo finns tunnelbanekartor tryckta på 
engelska. Att åka med dessa färdmedel är billigt. Man 
kommer att märka att det ibland blir trångt, men endast i 
undantagsfall obehagligt. Storstadsmänniskan är mycket 
disciplinerad och stämningen är sällan irriterad. Eftersom 
de flesta har bråttom, går de snabbt och målmedvetet, 
varför man inte ska bli förvånad eller irriterad, om någon 
tränger sig före. Bussarna är svårare att använda för en 
besökare som inte kan japanska, då skyltar och övriga 
anvisningar helt är på japanska.

Taxi

Att åka taxi är knappast billigt och taxibilar finns 
överallt. De japanska taxibilarna har en bakdörr, som 
öppnas inifrån av chauffören. Om man vill undvika att 
irritera taxichauffören, är det bäst att helt överlåta 
öppnandet och stängandet åt föraren. Dricks förekommer 
inte i Japan. I svenska ögon kör de japanska taxichauffö
rerna fort, åtminstone i de större städerna. Det bästa är 
helt enkelt att koppla av och försöka inse att chauffören 
endast försöker ta sig fram den snabbaste vägen. Bakluckan 
öppnas ogärna. Var därför beredd att ta med bagaget in i 
baksätet eller ställ det rent av framme hos föraren.



Luftföroreningar

För cirka tio år sedan var luften inte speciellt ren i 
någon japansk storstad. Idag är situationen annorlunda. 
Luften i Tokyo är förvånansvärt klar med tanke på det 
stora antalet motorfordon. Bestämmelserna för avgasrening 
är rigorösa.

Jordbävningar

Jordbävningar eller jordskalv förekommer. Vid kraftigare 
skalv bör man undvika att rusa utomhus. Det är säkrare 
att befinna sig i ett litet rum så långt från fönstren som 
möjligt. De japanska husen är välbyggda - de moderna på
stås rent av vara jordbävningssäkra - och vid riktigt 
kraftiga skalv är glassplitter och nedfallande föremål den 
största faran. Ett jordskalv varar normalt mellan fem och 
trettio sekunder och upplevs som gungande horisontella 
rörelser.

Personlig säkerhet

Kriminaliteten är låg i Japan. Många är de historier om 
taxichaufförer som har ägnat halva sin arbetsdag med att 
spåra upp den utlänning, som just glömt sin späckade 
plånbok i bilen. Kvinnor kan i princip gå oantastade var 
som helst och när som helst.

Tidningar

För den som inte kan läsa japanska finns ett antal eng
elskspråkiga dagstidningar. De håller en hög nivå och har 
en fin täckning av händelser i utlandet. Utländska tid
skrifter och böcker finns det gott om.



Affärer

Det finns gott om småbutiker och de håller öppet relativt 
sent. De japanska varuhusen är välsorterade. I de flesta 
större hotellen finns affärer med skattefria varor. Om 
möjligt bör dock någon med lokalkännedom få vara rådgi
vare .

Souvenirer

Uppskattade presenter vid hemkomsten är bomu11 srockar 
("yukata" eller nemaki"), vilka i Sverige betecknas med 
dét mer populära ordet kimono, små kalkylatorer jämte all 
slags elektronik, träsnitt och bambuarbeten. Det finns 
speciella turistaffärer, som säger sig ha allt från ris- 
kokare till ätpinnar, men vanliga varuhus eller små buti
ker är dock både gemytligare och mer representativa. (För 
ytterligare information om denna punkt, men även andra 
frågor läs Kristina Arnessons bok "Resmål Tokyo/Japan", 
som kan rekvireras från Holmenco AB, Nyckelvägen 4, 142 00 
Trångsund.)

Språket

Det japanska språket är utan tvekan svårt för en väster
länning. Svårigheten består främst i att den japanska 
grammatiken har få likheter med de indoeuropeiska språken.

Det är alltså lättare för en svensk att förstå exempelvis 
den spanska meningsbyggnaden än den japanska. Det japanska 
bruket av kinesiska tecken, blandat med inhemska fonetiska 
tecken, gör dessutom skriftspråket mycket komplicerat. De 
flesta kinesiska tecken har flera läsningar, som samman
hanget bestämmer. Att det japanska skriftspråket är komp
licerat, beror på att kinesiska och japanska är vitt



skilda språk och att de kinesiska tecknen inte utan vidare 
kunnat appliceras på de japanska meningarna.

En japansk mening är för det mesta lång och relativt 
omständig. I språket finns en rad "artighetsnivåer", ef
tersom språket anpassas efter den sociala situationen. 
Kvinnor och män använder dessutom olika termer.

En besökare som inte är speciellt språkintresserad gör 
bäst i att endast försöka memorera ett antal användbara 
ord. Enstaka ord kan visa sig vara mycket lämpliga, då 
kunskaperna i främmande språk varierar i Japan. En god 
hjälp ger någon av de många parlörer som kan köpas på de 
flesta hotel 1.

Att gå på lokal

Gå inte på restaurang för att diskutera affärer. När en 
japan äter middag med dig, så gör han det för att lära 
känna dig. Matbordet är ingen arbetsplats. Bjud på dig 
själv. Skapa personliga relationer, inte bara affärsmässi
ga. Berätta hur du lever, vilka intressen du har, hur 
gamla dina barn är, i vilken klass de går, hur gammal du 
själv är etc.

Japanska företag, myndigheter och övriga organisationer 
fäster stor vikt vid representation. Vid dessa tillfällen 
förekommer ofta alkohol i form av öl, japansk sake, whisky 
och så vidare. Vid större mottagningar kan man utan pro
blem dricka alkoholfritt, till exempel juice eller bara 
mineralvatten. Vid mera intima tillställningar och vid 
besök på barer eller restauranger blir japanen däremot 
förvånad om man inte beställer alkohol. Om man inte är 
alltför principfast är det därför lämpligare att dricka 
åtminstone lite ur ett glas än ingenting. Japaner har ofta 
stamkrogar som de gärna vill utnyttja för uppriktiga och



avslappnade samtal.

Dans

Japanerna har en annan danskultur än den västerlänningar. 
Man bjuder inte fritt upp vem som helst.

Varma bad och underkläder

Det är bäst att lämna de färgsprakande kalsongerna hemma. 
I Japan används sådana nämligen bara av filmskådespelare i 
mindre seriösa roller (1). I landsorten bär fortfarande 
vissa äldre affärsmän linnestycken som kalsonger. Detta är 
en militär tradition - i den japanska armén hade linne
stycket många olika uppgifter. Tänk därför på att inte le 
åt denna kvarleva när du möter äldre japaner vid en varm 
källa eller i bastun.

Personliga kontakter

Visst är det japanska samhället ur många aspekter främman
de för en svensk besökare, men även om det verkar onödigt 
kan det vara viktigt att upprepa att japanen i grund och 
botten inte är annorlunda. Alltför ofta hakar nämligen

t

besökare upp sig på den "japanska mentaliteten", "det 
japanska tänkandet" eller "den japanska logiken" och låter 
sådana begrepp blockera en full förståelse för Japan och 
den japanska kulturen. De svårigheter som uppstår vid 
kommunicerandet med japaner beror ofta på språkbarriären; 
och tyvärr lika ofta på osäkert uppförande hos besökaren. 
I den japanska kulturen finns fortfarande kvar en grund
läggande artighet och ödmjukhet. Avsaknad av sådan hos 
besökaren - och ovana vid att bli bemött på detta vis - 
gör att konflikter ibland uppstår då svensken ofta uppfat



tar den japanska ödmjukheten som ett svaghetstecken.

Man måste kort sagt anpassa sig till omgivningen och följa 
landets spelregler. Resultatet av resan blir annars bara 
tråkiga minnen och bortkastade pengar. Svenskar ska inte 
fixera sig vid att vara artiga och hela tiden tro sig ha 
fel. Se inte Japan som ett konstigt landl Om ni tar oss 
som vi är, så skulle många misslyckanden kunna undvikas, 
hävdar ofta japaner med mycket kontakter mellan svenska 
och europeiska företag.

Förberedelser inför affärsmöten

Vid besök hos japanska myndigheter och företag är det 
mycket viktigt att vara noga förberedd.

I Japan ringer man inte upp sin motpart för informella 
samtal om det inte rör sig om en sedan gammalt välkänd 
kontakt.

I god tid före besöket ska kontakt tas per brev eller via 
exempelvis det svenska handelskontoret i Tokyo.

I de förberedande kontakterna ska alltid bakgrunden till 
besöket och avsikten med det klart definieras. I brev bör 
också ett curriculum vitae (personhistoria) för besökaren 
bifogas. Rör det sig om flera besökare bör en lista på 
deras namn och titlar också översändas.

Vid besöket måste visitkort finnas till hands. Helst bör 
man arrangera en japansk översättning på baksidan av kor
tet, men visitkort på engelska går annars bra. Visitkort 
överlämnas aldrig i förbifarten. Efter ett inledande hand
slag överlämnas visitkorten alltid innan man sätter sig: 
helst med höger hand och gärna med en lätt bugning.



Man ska inte förvänta sig att den man vill besöka föredrar 
att tala engelska. Se därför till att ha en bra tolk till 
hands som satt sig in i så mycket bakgrundsmaterial som 
möjligt. Om möjligt bör man själv stå för arrangemang av 
tolk. Tolkkostnaderna i Tokyo kan vara höga, men vid 
jämförelse med de missförstånd och irritationer som kan 
uppstå om tolk inte används, får kostnaderna tas som 
självklara. Det är naturligtvis möjligt att företag och 
myndigheter ställer upp med tolk men detta är inte själv
klart .

Att samma dag ringa och avbeställa besök är olämpligt. 
Även om vissa inplanerade besök efter några dagar kan te 
sig överflödiga, gör man bäst i att ändå genomföra pro
grammet. Om improvisationer blir nödvändiga bör dessa tas 
efter ett redan avklarat program.

Det är A och O att en japan introducerar dig på de företag 
som du vill besöka. Du måste slussas in på rätt nivå. Att 
som en vilt främmande människa bara ringa eller plötsligt 
dyka upp är stötande för japansk affärsmoral och kan 
dessutom väcka misstänksamhet.

Presenter

Presenter kan med fördel överlämnas vid slutet av besöket. 
Presenterna behöver inte vara påkostade. De bör vara ty
piskt svenska men absolut inte pennknivar. Att överlämna 
en kniv till en japan kan uppfattas som en uppmaning till 
självmord - något som kanske bör undvikas åtminstone i det 
inledande stadiet av kontakterna.



Resultatet av första mötet

Det är vanligt i Japan med inledande artighetsbesök - 
besök som endast har den funktionen att man presenterar 
sig och den organisation/det företag man representerar. 
Därefter är "fältet fritt" för arbetskontakter. Undvik 
därför helst att kräva alltför mycket vid det första 
besöket. Det kan vara lämpligt att vid ett inledande besök 
på hög nivå lägga fram sina önskemål samt visa sin förstå
else för att arbetskontakterna sedan kan ske på lägre 
nivå. Det är mycket vanligt att de japanska organisatio
nerna har personer i symbolisk ställning på de högre 
posterna medan själva arbetet utförs på "middle management 
level".

Klädsel

Undvik blazer. Det är bättre att i arbetskontakter alltid 
använda sig av kostym, gärna en diskret sådan och åt det 
mörkare hållet. På sommaren blir det dock alltmer accepte
rat att ha ljusa, tunna sommarkostymer. Välj hellre ljus 
skjorta och mörk slips än tvärtom. Även om japanen i vissa 
sammanhang är modemedveten vill han ogärna bryta traditio
nell klädsed.

“Hone" och "tatemae"

Fritt tolkat betyder dessa uttryck ungefär "vad man verk
ligen anser innerst inne" respektive "vad man på grund av 
omständigheterna är tvungen att anse". Dessa är populära 
uttryck i Japan. De uttrycker den skillnad man gör mellan 
privatliv och arbetsliv. Börjar japanen använda sig av 
"hone", då har man kommit långt. Även om det är något som 
naturligtvis förändras hela tiden, bör man dock vid för
handlingar endast vänta sig "tatemae".



De första meningarna

Det är vanligt att den japanske motparten vill inleda 
samtalet med att tala lite om Sverige. Insistera inte på 
att genast ta upp det ämne som ska diskuteras utan låt 
gärna några minuter gå med allmän konversation.

Memorera namnen

Japanska värdar gör sig gärna besväret att memorera besö
karens namn. Gör om möjligt detsamma. Det finns heller 
inget som hindrar att man lägger de just mottagna visit
korten framför sig som en ständig påminnelse under samta
len. Det är bättre att göra så än att riskera att man 
förolämpar samtalspartnern genom visat ointresse för hans 
namn.

“Du och "mister"

Tilltala inte japaner med förnamn. Så familjär blir man 
först efter lång bekantskap. Pratar du med en man, säg 
alltid mister före efternamnet. Vidare är det lämpligt att 
tilltala den hierarkiskt högst placerade personen med 
"mister", även om han skulle säga sig acceptera att man 
tilltalar honom med förnamnet.

Rätt ögonkontakt

Se den hierarkiskt högst placerade personen i ögonen under 
förhandlingarna. Detta även om du på grund av språket inte 
kan föra en direkt dialog med honom. Med tanke på den 
vertikala organisationen i Japan är det av största vikt 
att inte ignorera honom vid förhandlingsbordet.



Organisationsschema

Bli inte förvånad över att det aldrig står personnamn på 
ett japanskt organisationsschema utan enbart funktioner. 
Japanska organisationsscheman är till för att beskriva 
företaget, inte för att framhäva personer.

Lyssna

"Lyssna" genom att studera rörelser och utveckla din för
måga att förstå japanernas kroppsspråk. De "talar" lika 
mycket med gester och miner som med ord.

Den österländska kulturen har utvecklat japanernas förmåga 
att "läsa mellan raderna". Genom att vara uppmärksamma och 
lyhörda kan de ofta förstå hur andra känner sig utan att 
verbalt kommunicera. För att du ska hinna med detta mycket 
viktiga moment, bör du inte prata mer än högst två minuter 
i taget innan du lämnar över åt tolken.

Ironi

Var inte ironisk, i Japan kan man feltolka även de hjärt
ligaste ironier. Kritisera inte din motpart, i synnerhet 
inte när andra hör det.

Rökning

Rök inte cigaretter så länge att du bränner dig på fing
rarna. Det ger för det första ett billigt intryck och 
japanens tankar flyr dessutom lätt till krigstiden.



Diplomati med resultat

Japanerna tar sig fram försiktigt. De väljer sina ord med 
tanke och omsorg. Med språkets hjälp navigerar man sig 
fram för att slippa gå på grund. Man strävar efter en 
balans mellan det dunkla och det klara för att därigenom 
hålla många dörrar öppna.

Japanerna har inte samma behov att "bena upp problemen" i 
smådetaljer som vi. Helhetssynen är viktigare.

I det japanska språket finns ordet "rikutspoi". Vi har 
inget liknande ord, men det betyder ungefär "onödigt lo
gisk". Rikutspoi brukar man kalla folk som är stelbent 
teoretiska. För japanerna är praktisk livserfarenhet mera 
värd än rationellt sakliga resonemang som saknar känslo
mässig förankring.

I internationella sammanhang har svenskar en benägenhet 
att inte kunna bestämma sig utan att först ha alla kort på 
bordet. Svensken vill ha mer information och blir därför 
alltmer passiv ju längre förhandlingen lider. Japanen 
förstår inte detta sätt att tänka och agera utan tolkar 
situationen som att svensken håller på att ge upp eller 
förlora intresset.

Undvik arrogans

I Japan är det väldigt lätt att falla in i en överlägsen 
attityd, dels som en försvarsreaktion på språkförbistring
en, dels som svar på japanernas vänlighet. Ödmjukhet får 
absolut inte betraktas som ett svaghetstecken. Tvärtom 
tillhör det japansk tradition att den långt gångne i 
samhället visar att han har rum för givmildhet och gäst
frihet.



Ge inte order

Ge inte japaner order. De är inte vana vid det. Det är 
sällan som en japan säger "Gör så häri" I stället går man 
mjukare fram och säger till exempel: "kanske skulle man 
eventuellt kunna göra så här, vad tror ni?".

Tystnadens budskap

För oss svenskar kan ihållande tystnad under förhandlingar 
upplevas som ett dåligt tecken. Men för japanen är tystnad 
vila. Det är fakta och inte folk som ska tala. Utnyttja i 
stället tystnaden till att ytterligare tänka över affären.

Du förhandlar för en grupp

Säg inte jag tycker, jag föreslår, jag ska. I Japan säger 
man vi tycker, vi föreslår, vi ska etc. I stället för att 
framhäva sig själv talar man om gruppen som helhet.

Nekande frågor

Använd inte nekande frågor som till exempel "Har ni inte 
sett den här produkten tidigare?". Japanska språket funge
rar annorlunda än vårt, vilket gör att japaner lätt svarar 
nej, trots att man menar ja. Fråga i stället: "Har ni sett 
den här produkten tidigare?".

Ja eller nej

Argumentera inte för hårt. Det bara skrämmer. Agera lugnt 
och sakligt. Sälj med hjärtat och inte med munlädret. Håll 
dig till objektiva fakta och låt kunden stå för subjektiva



överväganden rörande till exempel varans kvalitet.

I diskussioner säger en japan sällan ja eller nej. Och gör 
han det så är det inte alls säkert att han hundraprocen
tigt menar ja eller nej, snarare kanske. I öst ser man 
nämligen ofta flera lösningar på ett problem.

Konsensussystemet

Speciellt i stora företag kan det ta tid att fatta beslut. 
Men när väl beslutet tagits, så går genomförandet snabbt. 
Ha tålamod1

Tvinga inte en japan att ta förhastade beslut. Avstå 
hellre. Säg inte att "nu eller aldrig måste vi bestämma 
oss", inte ens om beslutet drar ut på tiden ansträngande 
länge. Säg hellre "låt oss vänta och se" - med ett leende. 
Då kommer beslutet snabbare.

Dödläge i förhandlingarna

Vid avbrott för interna överläggningar, tänk på att japa
nerna bara beaktar det sista förslaget. Vi svenskar väljer 
gärna mellan ett antal förslag. Men i de fall japanerna är 
beredda att internt diskutera mer än ett förslag så är 
detta bara ett bevis på att de börjar tappa intresset.

Sammanfatta dina möten

När du återvänder till Sverige bör du genast skicka en 
sammanfattning av det som avhandlats vid mötena. Detta kan 
på ett tidigt stadium förebygga missförstånd.



Att svara på brev

Svara på brev inom 24 timmar även om du inte kan ge ett 
fullständigt svar. Be att senare få återkomma med mer 
detaljerad information och tala om när. Ta hellre till 
några dagar i överkant än att du tvingas skicka brevet 
senare än vad du har uppgivit.

Svenskarnas dåliga sidor sedda med japanska ögon

Småaktig. Svenskens referensram omfattar i många fall 
endast Sverige. Japanen har i stället många gånger ett mer 
globalt perspektiv.

Ingen affärsaptit. Svensken har en förmåga att sätta upp 
minimimål utan att se till egentliga möjligheter. Det 
gäller att ha visioner och rejäl affärsaptit.

Inflexibel. När en japan väl bestämt sig går det undan. I 
Sverige börjar i stället ett trögt maskineri att långsamt 
sättas i rörelse. Innan svenskens resultat finns klart har 
utvecklingen och konkurrenterna sprungit långt förbi. Det 
gäller att finnas i främsta ledet.

Inte närvarande. Japansk industri rör sig snabbt. Därför 
är närvaron i Japan viktig. Svenska företag har dock ofta 
en benägenhet att negligera den ovärderliga nytta som 
direktkontakt ger i Japan. I Japan gäller nämligen följan
de: "Out of sight - Out of mind".

Ett kontrakt är ingen garanti för att överenskommelsen ska 
fullföljas. Betydligt viktigare är allt det som står mel
lan raderna och den faktiska prestation det svenska före
taget kommer att bidra med i det löpande arbetet.



Löpande kontakter

För att ha tillgång till rätt information och rätt kon
taktytor krävs ett ambitiöst och seriöst engagemang.

Tidigare poängterades vikten av att en japan introducerar 
dig för den potentielle samarbetspartnern i Japan. Nu 
gäller det att även i fortsättningen ha kvar denna person 
eller dennes organisation som kontaktyta.

Mängder av svenska företag har blivit introducerade för 
japanska företag och upprättat kontrakt, men efter ett 
halvår har fortfarande inget resultat nåtts, varför det 
svenska företaget reser till Japan för att träffa sin 
japanske partner. Svensken frågar varför japanerna inte 
fullföljt överenskommelsen och hänvisar till kontraktet. 
Här förvandlas ofta det som kunde ha blivit en dialog till 
en monolog.

Japanerna undrar för det första vart den lokale kontakt
mannen tagit vägen. Kanske han inte längre samarbetar med 
företaget från Sverige? Att kontaktpersonen skulle kopplas 
bort sedan kontraktet undertecknats är helt oförståeligt 
för en japan. För honom är nämligen kontaktpersonen och 
det svenska företaget en och samma enhet. Vidare hade det 
japanska företaget kanske också väntat på besök från kon
taktmannen för att få diskutera exempelvis hur budgeten 
skulle användas för sales promotion etc. Men ingen repre
sentant kom. Förvirringen sprider sig när partnern nu 
dyker upp som gubben utan sin lokale kontaktman.

De svenska företag som har lyckats har antingen underhål
lit den japanska mellankontakten eller också besitter de 
ett sådant affärskulturellt kunnande att direktkontakt med 
japanska företag och instanser är möjlig utan att mellan- 
kontakt vidare behövs.



Att per post eller telefon diskutera problem, anses stö
tande. Känslomässiga frågor diskuterar man öga mot öga.

Kom ihåg att i Japan gäller följande: OUT OF SIGHT - OUT 
OF MIND. Det gäller följaktligen för ett svenskt företag 
att antingen komma till Japan med ett ambitiöst och se
riöst engagemang eller att inte sätta sin fot där. Ekono
miska mål måste förenas med mänskligt samarbetei





Användbara adresser i Japan Bilaga B

Royal Swedish Embassy
10-3, Roppongi 1-chome, Minato-ku, TOKYO 106 
(P.O. Box 59 Azabu, TOKYO 106)
Telephone: 582-6981/8 
Telex: 24586 SVENSK 
Telefax: 03-582-6983
Commercial Counsellor's Office
Royal Swedish Embassy, Commercial Section
Sweden Center Bldg., 2nd fl., 11-9, Roppongi 6-chome,
Minato-ku, TOKYO 106
Telephone: 403-9241/5
Telex: 2423029 SWTRAD J
Telefax: 03-408-2068
Office of Science & Technology Councellor
Royal Swedish Embassy, Office of Science & Technology 
Councellor, Sweden Center Bldg., 3rd fl., 11-9 Roppongi
6-chome, Minato-ku, TOKYO 106

Advokatbyråer

Anderson, Mori & Rabinowitz
AIU Bldg., 1-3, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 100 
Telephone: 214-1371
Blakemore & Mitsuki
Room 912, lino Bldg., 1-1, Uchisaiwai-cho 2-chome, 
Chiyoda-ku, TOKYO 100 
Telephone: 503-5571
Adachi, Henderson, Miyatake and Fujita
Room 1001, Time & Life Bldg., 3-6 Ohtemachi 2-chome,
Chiyoda-ku, TOKYO 100
Phone: 03-270-7461/5
Cable: JAMAD
Telex: J28314



Patentbyråer
Kyowa Patent and Law Office
3rd Floor, Fuji Bldg., 2-3, Marubouchi 3-chome, Chiyoda- 
ku, TOKYO 100 
Telephone: 211-2321
Yuasa and Hara
Room 206, Shin Ohtemachi Bldg., 2-1, Ohtemachi 2-chome, 
Chiyoda-ku, TOKYO 100 
Telephone: 270-6641

Revisionsbyråer
Peat, Marwick, Mitchell & Co
6th Floor, 3M Bldg., 1-21, Akasaka 7-chome, Minato-ku, 
TOKYO 107,
Telephone: 403-2551
Price Waterhouse & Co
7th Floor, Aoyama Bldg.,2-3, Kita Aoyama 1-chome Minato- 
ku, TOKYO 107 
Telephone: (03) 404-9351
Touche Ross & Co
5th Floor, Toranomon Kotohira Kaikan 2-8, Toranomon 
1-chome, Minato-ku, TOKYO 105

Executive Search Firms in Japan 
Boyden Associates (Japan), Ltd
Room 1309 Aoyama Bldg., 1-2-3 Kita Aoyama, Minato-ku, 
TOKYO 107
Phone: 03-478-5477
Mr. W. Stanley Holt, Representative 
The Cambridge Corp.
Kowa No. 3 Bldg., 1-11-45 Akasaka, Minato-ku, TOKYO 107
Phone: 03-582-8931
Mr. Masaaki Imai, President



Egon Zehnder International S.A.
5th fl., Sogo Bldg. No. 10, 1-11-28 Nagata-cho, Chiyoda- 
ku, TOKYO 100 
Phone: 03-581-6891
Mr. Yoshio Ueda, Managing Partner-Japan
Executive Counsellors International (E.C.I) Inc.
3M Bldg., 7-1-21 Akasaka, Minato-ku, TOKYO 107 
Phone: 03-478-0644
Mr. Kyojiro Hata, Representative Director 
Executive Search International (Japan)
Suite 401 Akasaka Heights Bldg., 9-5-26 Akasaka, Minato-
ku, TOKYO 107
Phone: 03-401-8544
Mr. Toshiro Takamura, President
Helpmates International, Inc.
Pola Aoyama Bldg. Annex, 2-5-13 Minami Ayoama, Minato-ku, 
TOKYO 107
Phone: 03-404-2774
Mr. Z. K. Jaszai, Managing Director
International Management Consultants Association, Inc.
Suite 1111, TBR Bldg., 2-10-2 Nagata-cho, Chiyoda-ku, 
TOKYO 100
Phone: 03-581-7636
Mr. Seiro Takehara, President
Korn/Ferry International-Japan
7th Fl., AIU Bldg., 1-1-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, TOKYO 
100
Phone: 03-211-6851
Mr. Jack I Dahl, General Manager
Tokyo Executive Search Co., Ltd
4th FI., Beniya Bldg., 4-3 Koji-machi, Chiyoda-ku, TOKYO 
102
Phone: 03-230-1881

SWEDISH FIRMS IN TOKYO/YOKOHAMA
1) ADAB VISTAM TRADING CO., LTD 595-2273

Kosato Kaikan Bldg., 9 fl.,
18-14, 1-chome, Nishi-Shimbashi,
Minato-ku, Tokyo 105



2) ALFA-LAVAL FAR EAST AB 242-2248/9
Okamoto Bldg., 3F
12, 1-chome, Nihonbashi Honcho 
Chuo-ku, Tokyo 103

3) ALFA-LAVAL ENGINEERING K.K 245-0211
Okamoto Bldg., 3F
12, 1-chome, Nihonbashi Honcho 
Chuo-ku Tokyo 103

4) ALFA-LAVAL SANGYO KIKAI K.K 242-2241/5
Okamoto Bldg., 3F
12, 1-chome, Nihonbashi Honcho 
Chuo-ku, Tokyo 103

5) NAGASE-ALFA K.K 279-5311/6
Okamoto Bldg., 4F
12, 1-chome, Nihonbashi Honcho 
Chuo-ku, Tokyo 103

6) ALFA-LAVAL SERVICE K.K 279-5317
Okamoto Bldg., 4F
12, 1-chome, Nihonbashi Honcho 
Chuo-ku, Tokyo 103

7) ANSVAR MUTUAL INSURANCE COMPANY &
ANSVAR (JAPAN) LTD 
Sweden Center Bldg.,
6-11-9 Roppongi, Minato-ku 
Tokyo 106

8) ASEA-GADELIUS LTD 436-6221
SKF Building 6th floor
9-1, 1-chome, Shiba-Daimon 
Minato-ku, Tokyo 105

9) ASG AB Representative Office 403-9689
Sweden Center Bldg.,
6-11-9, Roppongi 
Minato-ku, Tokyo 106

10) UDDEHOLM K.K 503-7714/8
Osaka Bldg., No.2.
1-2-2, Uchisaiwai-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo 100

11) ATLAS COPCO GADELIUS KK 045-772-1321
3-9, Torihamacho, Kanazawa-ku,
Yokohama 236

12) AUG. EKLÖW LTD 667-9684/6
Kyodo Bldg., 1-3-6, Nihombashi Ningyoncho, 
Chuo-ku, Tokyo 103

403-9971/2
403-5174/5
403-5170



13) BEIJER HANDEL & INDUSTRI AB JAPAN 436-5056 
LIAISON OFFICE
(Beijerinvest)
SKF Bldg., 7th floor., 9-1 Shiba Daimon 
1-chome, Minato-ku, Tokyo 105

14) BERNER INTERNATIONAL CO LTD 585-6421
9- 15, 1-chome, Akasaka 
Minato-ku, Tokyo 107

15) BROSTRÖM REDERI AB BULK & TANK 563-6451
DIVISION REPRESENTATIVE OFFICE
c/o Sun Shipping Company Ltd 
Dai-ni Nurihiko Bldg.,
10- 2 Kyobashi 2-chome 
Chuo-ku, Tokyo 104

16) C.O BROMS INTERNATIONAL AB 403-9680
Central P.O. Box 2184, Tokyo 100-91

17) CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A 345-0777 
Japan Branch.,
Shinjuku Daiichi Seimei Bldg., 14F
7-1, Nishi Shinjuku 2-chome 
Shinjuku-ku, Tokyo 160

18) DYNAPAC WATANABE CO LTD 535-3511
Ginza Wing Bldg.,
14-5, Ginza 1-chome 
Chuo-ku, Tokyo 104

19) NIPPON DYNAPAC MFG CO LTD 479-3724
Ginza Wing Bldg.,
14-5, Ginza 1-chome 
Chuo-ku, Tokyo 104

20) EKMAN & CO LTD 591-1206/9
Sanshin Bldg.,
1-4-1 Yurakucho, Chiyoda-ku,
Tokyo 100
(C.P.O Box 535, Tokyo 100-91)

21) EKMAN PULP & PAPER CO LTD 564-2825/7
Ginza Swallow Bldg., 3F
14-9, 1-chome, Ginza,
Chuo-ku, Tokyo

22) TSUKUBA LTD 591-7835
Sanshin Bldg.,1-4-1, Yurakucho,
Chiyoda-ku, Tokyo 100
(C.P.O Box 1444, Tokyo 100-91)



479-341123) ELECTROLUX (JAPAN) LTD 
Head Office 
Gadelius Building
7-8 Motoasaka 1-chome 
Minato-ku, Tokyo 107

24) ELOF HANSON K.K
1002, No,28 Mori Bldg.,
16-13, Nishi-Azabu 4-chome, 
Minato-ku, Tokyo 106

25) FOCUS TRANSLATION CORPORATION 
Mitsuboshi Bldg., 2F
1- 11-7 Higashi Gotanda,
Shinagawa-ku, Tokyo 141

26) GADELIUS K.K 
Tokyo Head Office 
Entsuji Gadelius Building
2- 39, Akasaka 5-chome, Minato-ku 
Tokyo 107
(P.O.Box 1284, Tokyo Central 100-91)

27) GAMBRO K.K 
Head Office,
JWT Bldg., 1-4-10, Takanawa, 
Minato-ku, Tokyo 108

28) GAMBRO MEDICAL K.K.,
Head Office,
JWT Bldg., 1-4-10, Takanawa, 
Minato-ku, Tokyo 108

29) GLOBETROTTER OF SCANDINAVIA
c/o Scandinavian Airlines System, 
Yurakucho Denki Bldg., North 6 fl., 
Yorakucho 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo 100

30) HIAB LTD
No. 3831-1, Ikebe-cho 
Midori-ku, Yokohama 226

31) HÄGGLUNDS JAPAN INC
(A subsidiary of AB Hägglund & Söner, 
7th fl., Kowa Bldg., No.9,
8-10, Akasaka 1-chome,
Minato-ku, Tokyo 107

32) IDIOMA CO LTD 
Sweden Center Bldg.,
6-11-9, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106

498-3781/4

445-5461/4

584-1411

449-4051

449-4051

287-2090

045-934-8291

588-0291
Sweden)

405-5405



33) A JOHNSON & CO (JAPAN) KABUSHIKI 582-7181
KAISHA
Akasaka Chuo Bldg.,
No. 2-6, Akasaka 3-chome,
Minato-ku, Tokyo 107

34) A JOHNSON & CO (ASIA-PACIFIC) LTD 582-7181
Representative Office,
Akasaka Chuo Bldg.,
2-6, Akasaka 3-chome, Minato-ku,
Tokyo 107

35) JOHN R JOHANSSON LTD 401-2803
Hermanos Bldg., Suite 5-B,
No. 4-3, 8-chome, Akasaka, Minato-ku,
Tokyo 107

36) KABIVITRUM REPRESENTATIVE OFFICE 582-7171
JAPAN
Kjellberg K.K 
Akasaka Chuo Bldg.,
2-6, Akasaka 3-chome,
Minato-ku, Tokyo 107,
(C.P.O. Box 12 Tokyo 100-91)

37) KANTHAL-GADELIUS K.K 
Toho No.2 Twin Tower Bldg.,
1- 7, Kami-Ohsaki 3-chome,
Shinagawa-ku, Tokyo 141

38) KEN SCAND INTENATIONAL 
Sweden Center Bldg.,
6-11-9, Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106

39) KJELLBERG KABUSHIKI KAISHA 
Akasaka Chuo Bldg.,
2- 6, Akasaka 3-chome, Minato-ku,
Tokyo 107
(Postal address: Central P.O Box No.12, Tokyo 100-91)

443-1821

403-5178/9

582-7171

40) KOSTA BODA SWEDISH CRYSTAL 
Sweden Center Bldg.,
11-9, Roppongi 6-chôme, 
Minato-ku, Tokyo 106

41) MECMAN JAPAN LTD 
Seiwa Bldg.,
1-6-8, Nishi Shinjuku, 
Shinjuku-ku, Tokyo 160

42) MÅNSSON & CO LTD 
SKF Bldg., 7th f1., 
Minato-ku, Tokyo 105

404-8729
404-8709

343-1731

436-5056



43) 355-9031NESCO LTD
5-27-7, Sendagaya 
Shibuya-ku, Tokyo 151

44) NIPPON FLÄKT K.K 
Ochanomizu Bldg.,
4- 2, Kanda-Surugadai 
Chiyoda-ku, Tokyo 101

45) NOSS AB, Tokyo Office
5- 9 Shirogane 4-chome,
Minato-ku, Tokyo 108

46) PHARMACIA (JAPAN) KABUSHIKI KAISHA 
Nagai International Bldg.,
12-19, Shibuya 2-chome 
Shibuy-ku, Tokyo 150

47) P.R. INTER JAPAN
Niitaka Bldg., No. 1, Hacshiman-cho 
Ichigaya, Shinjuku-ku, Tokyo

48) SAAB-SCANIA REPRESENTATIVE OFFICE, 
TOKYO
Sweden Center Bldg.,
6- 11-9 Roppongi 
Minato-ku, Tokyo 106

49) SAGA FURS OF SCANDINAVIA 
Sweden Center Bldg., 5th fl.,
11-9, Roppongi 6-chome 
Minato-ku, Tokyo 106

50) SALEN JAPAN LTD 
Landic Iikura Bldg., 4F 
1-5-7, Azabudai,
Minato-ku, Tokyo 196
(Postal address: Azabu P.0 Box 96, 
106)

51) SANDVIK K.K
Tokyo Sales Office,
No.33, Mori Bldg., 3F
8-21, 3-chome, Toranomon,
Minato-ku, Tokyo 105

52) SANDVIK K.K 
Yokohama Sales Office, 
1120, Nippa-cho, 
Kohoku-ku, Yokohama 223

53) SCANDI FOOD CORPORATION 
Sweden Center Bldg., 
11-9, Roppongi 6-chome, 
Minato-ku, Tokyo 106

255-0095

441-4398

441-4398
406-4995

267-2626
269-3336

403-9266
403-9267
403- 9268

404- 4578/9

584-4571/3

Minato-ku, Tokyo 

438-0261/9

045-541-1231/9

403-1355



54) SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 287-2081
SAS Tokyo, General Administration Office 
Yurakucho Denki Bldg., N.613
7- 1, Yurakucho 1-chome 
Chiyoda-ku, Tokyo 100
SAS TOKYO Sales Office 503-3166
Toho Twin Tpwer Bldg.,
5- 2, Yurakucho 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100
SAS Airport-Station Office 0476-32-7311
Shin Tokyo Kokusai Kuko, South Wing 
1-1, Sanrizuka, Narita-shi, Chiba 286-01 
(P.0 Box No. 85, Shin Tokyo Kokusai Kuko-nai,
Chiba 286-11)
SAS Airport - Line Maintenance 0476-32-7331
Shin Tokyo Kokusai Kuko, South Wing 
1-1, Sanrizuka, Narita-shi, Chiba 286-01
SAS Catering Japan K.K 0476-32-7340
Catering Bldg.,
1120, Idojiri, Kosuge 
Narita-shi, Chiba 286-01

55) SCANDINAVIAN MARKETING CO LTD 403-1353
(Also INTERMA REPRESENTATIVE)
Sweden Center Bldg.,
6- 11-9 Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106

56) SCANOIL JAPAN LTD 
7th floor, SKF Bldg.,
1- 9-1, Shiba Daimon,
Minato-ku, Tokyo 105

57) SCANWOOD CO LTD
3-1-27 Yuigahama,
Kamamura 248

58) SECO TOOLS JAPAN K.K 
No.25 Kowa Bldg., 2nd fl.,
8- 7, Sanbancho, Chiyoda-ku, Tokyo 102 
(Kojimachi P.0 Box 15)

59) SKANDIA INSURANCE CO LTD 591-8291/4
Japan Representative Office,
Fokoku Seimei Bldg., 16th fl.,
2- 2-2, Uchisaiwai-cho,
Chiyoda-ku, Tokyo 100

436-3595/7

0467-25-1843

239-3071/5



60) SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 
Tokyo Representative Office 
818 New Yurakuchio Bldg.,
12-1, Yurakucho 1-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo 100 
(C.P.O Box 1633 Tokyo 100-91)

61) SKF OF JAPAN LTD
1- 9, Shiba Daimon 1-chome 
Minato-ku, Tokyo 105 
(C.P.O Box 17, Tokyo 100-91)

62) SUNDS DEFIBRATOR JAPAN K.K 
Toranomon 2-5-20,
Minato-ku,
Tokyo 105

63) SVENSKA HANDELSBANKEN 
Tokyo Representavtive Office 
New Tokyo Bldg., Suite 425 
3-1, Marunouchi 3-chome 
Chiyoda-ku, Tokyo 100

64) SVERIGES TELEVISION AB
NHK Broadcasting Center 
Room 710-G, 2-1, Jinnan
2- chome, Shibuya-ku, Tokyo 150

65) SWANSON PRODUCTS CO LTD 
31, Yamashita-cho, Naka-ku, 
Yokohama 231
(Port P. O Box 110)

214-5586

436-4121

508-8844

213-1035/6

485-1569
465-1111/4941

045-681-5154

66) SWEDEN CENTER JAPAN K K 403-1351
6-11-9 Roppongi
Minato-ku, Tokyo 106

67) THE SWEDISH HEALTH CENTER FOR LADIES 404-9739 
Sweden Center Bldg., 5 fl.,
6-11-9 Roppongi, Minato-ku,
Tokyo 106

68) TEIJIN VOLVO CORPORATION 585-8231
1-4, Roppongi 4-chome 585-8833
Minato-ku, Tokyo 106

69) TETRA PAK GROUP IN JAPAN 585-5911
Building 2-19, Akasaka 2-chome
Minato-ku, Tokyo 107
(C.P.O. Box 2102, Tokyo 100-91)

70) TORINGEHUS JAPAN 402-6429
Sweden Center Bldg.,
11-9, Roppongi 6-chome 
Minato-ku, Tokyo 106



71) 585-5467
585-6286

VOLVO JAPAN AKTIEBOLAG 
Tokyo Purchasing Office 
Azabu Heights 307
5- 10, Roppongi 1-chome 
Minato-ku, Tokyo 106

72) WALLENIUS LINES (JAPAN) LTD) 214-6361
OHTEMACHI bLDG.,
6- 1, 1-chome, Ohtemachi,
Chiyoda-ku, Tokyo 100

SWEDISH FIRMS IN OSAKA/KOBE AND OTHER DISTRICTS
73) ADAB VISTAM TRADING CO LTD 

3-11, Jurakuso, 
Takarazuka-city,

74) ALFA-LAVAL ENGINEERING K.K 
San-ei Bldg.,
20-9, Toyosaki 3-chome 
Oyodo-ku, Osaka 531

75) K.K KUROSE
2- 5, Takasago 2-chome 
Takaishi-shi, Osaka 592

76) NAGASE-ALFA K.K
1-17, Shinmachi 1-chome 
Nishi-ku, Osaka 550-91

77) ALFA-LAVAL SERVICE K.K
3- 12, 1-chome Shinmachi 
Nishi-ku, Osaka 550

78) KYOTO MACHINERY CO LTD 
31, Oike-cho, Kissnoin 
Minami-ku, Hyoto 601

0797-73-0063

06-374-2351

0722-68-1371

06-535-2222

06-538-0391

075-681-6171

79) ASEA GADELIUS LTD Marine sales and 078-252-0881 
and Service
Shin-Fuyo Bldg., 2-26, 4-chome,
Isobedori, Chuo-ku, Kobe 651

80) ASTRA JAPAN K.K 06-245-2401
Osaka DIC Bldg.,
36, Kita Kyutaro-machi 4-chome,
Higashi-ku, Osaka 541

81) ATLAS COPCO GADELIUS K.K 052-583-4431
Nagoya Sales Office
Higashi-kan, Nagoya Mitsui Bldg.,
27-23 Meieki 4-chome
Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi Pref 450



82) 06-376-1347ATLAS COPCO GADELIUS K.K 
Osaka Sales Office 
Nishi Hankyu Bldg.,
1-18, Shibata 2-chome 
Kita-ku, Osaka 530

83) ATLAS COPCO GADELIUS K.K 
Hiroshima Sales Office 
Tsukiji Bldg.,
12-22 Hacchobori, Naka-ku,
Hiroshima 730

84) DUNAVANT INTERNATIONAL INC.
45, Awajimachi 4-chome 
Higashi-ku, Osaka 541

85) EKMAN & CO LTD 
Osaka Bldg.,
3- 6-32 Nakanoshima, Kita-ku,
Osaka 530

86) ELECTROLUX (JAPAN) LTD 
Wascator Division, Head Office 
5-9 Kohtsu-shima 1-chome 
Toyonaka-shi, Osaka 561

87) NATIONAL ELECTROLUX F.S.E. CO LTD 
800 Kadoma, Kadoma
Osaka 571

88) GADELIUS K.K
Kobe Branch Office,
Kogin Bldg.,
27, Naniwa-cho, Chuo-ku, Kobe 650 
(P.0 Box 802 Kobe Port 651-01)

89) GAMBRO K.K 
Koga Factory
121-15 Ooaza Toriino, Koga-cho 
Koga-gun, Shiga-ken 520-34

90) GAMBRO MEDICAL K.K 
Osaka Branch,
Yuko Bldg., 3-18-9, Tarumi-cho 
Suita-shi, Osaka

91) GAMBRO MEDICAL K.K 
Fukuoka Branch,
4- 16-31, Yoshizuka,
Hakata-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 812

92) INA-IFÖ CO LTD
3-6, Koie-honmachi Tokoname City, 
Aichi prefecture 479

082-221-6305

06-231-5585

06-441-2785

06-862-9551

06-909-1333

078-391-7251

074-888-5851

06-380-0801

092-622-1161

05694-2-3110



93) 06-261-3637KJELLBERG KABUSHIKI KAISHA 
Osaka Branch Office, 
c/o Minami Senba Building,
36, Andojibashidori 2-chome 
Minami-ku, Osaka 542

94) MÅNSSON & CO LTD 078-251-3441
Sannomiya Bldg., East Annex,
1-12, Gokodori 6-chome 
Chuo-ku, Kobe 651
(Kobe Port P.O Box 496, Kobe 651-01)

95) NIPPON BATTERY TUBE CO LTD 0592-34-5563
Mail address:
P.O Box 36, Tsu Mie-bref. 514-91

96) NIPPON FLÄKT K.K Osaka branch 06-374-1355
Kita Hankyu Bldg., 4-8, Shibata 1-chome 
Kita-ku, Osaka 530

97) SANDVIK K.K 078-231-3001/7
Kobe Head Office
Sannomiya Bldg., 7F
7-1-18 Onoenori,
Chuo-ku, Kobe 651

98) SANDVIK K.K 02283-3-3155
Semine Plant
24, Aza-Nittazawa, Fujisawa,
Semine-cho, Kurihaga-gun 
Miyagi Pref. 989-45

99) SANDVIK K.K 0798-36-6691
Conveyor Systems Division
Asahi Bldg., 4-6 Tsuto-Ohgo-cho,
Nishinomiya City 
Hyogo Pref. 663

100) SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 06-202-4753
Sumitomo Seimei Yodoyabashi Bldg., 5161
27, Ohkawacho, Higashi-ku, Osaka 541

101) SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 
Kobe Sumitomo-Shintaku Bldg., 
Chuo-ku, Kobe 650

102) SCANINAVIAN AIRLINES SYSTEM 
Bentenkaku Bldg.,
4-26-23 Meieki, Nakamura-ku, 
Nagoya 450

103) SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 
c/o Fukuoka Asahi Kaikan Bldg., 
8th fl., 8-41, 2-chome, Tenjin 
Chuo-ku, Fukuoka 810

078-321-1175

052-561-6913

092-713-7581



104) SECO TOOLS JAPAN K.K 
Osaka Office,
Osaka International Trade Center, 2nd
3- 51, Nakanoshima 5-chome, Kita-ku 
Osaka-shi, Osaka 550

105) SECO TOOLS JAPAN K.K 
Nagoya Office,
Imaikedo Bldg., 3-10-12 Uchiyama, 
Chigusa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken 464

106) SECO TOOLS JAPAN K.K 
Kitakanto Office 
520-15, Araicho, Ota-shi,
Gunma-ken 373

107) SECO TOOLS JAPAN K.K 
Hiroshima Office 
Furuta Bldg., 1-7 
Funairi-honmachi,
Naka-ku, Hiroshima-shi,
Hiroshima-ken 733

108) SECO TOOLS JAPAN K.K 
Atsugi Factory
3004, Aza-Uenohara, Kamiechi, 
Atsugi-shi, Kanagawa-ken 243

109) SKF OF JAPAN LTD
c/o Nisshin Shokunhin Bldg., 6th fl.,
4- 1-1-Nishi Nakajima,
Yodogawa-ku, Osaka 532

110) TETRA PAK 
Seishin Factory 
4-4-2, Takatsuka-dai 
Tarumi-ku, Kobe 673-02

111) NIHON TETRA PAK K.K 
Sapporo Branch 
Kuwahara Bldg.,
21, Kita 17-jo, Nishi 4-chome 
Kita-ku, Sapporo

112) NIHON TETRA PAK K.K 
Sendai Branch 
Matsukura Bldg.,
13-4, Hagino-cho 3-chome 
Sendai-shi

113) NIHON TETRA PAK K.K 
Nagoya Branch 
Shibayoshi Bldg.,
1809, Yutakagaoka, Meito-ku 
Magoya 405

06-443-7091/2
fl.,

052-733-3898

0276-45-5613

0822-94-2301

0462-86-2112/4

06-304-7667

078-991-2001

011-752-5722

0222-98-7621

052-775-2711



114) NIHON TETRA PAK K.K 06-338-2311
Osaka Branch
Yamamoto Bldg.,
16-11, Tarumi-cho 3-chome 
Suita-shi, Osaka

115) NIHON TETRA PAK K.K 082-263-8007
Hiroshima Branch,
Tenho Bldg.,
5-16, Inari-cho, Minami-ku,
Hiroshima-shi

116) NIHON TETRA PAK K.K 092-431-8286
Fukuoka Branch,
Yasukawa Bldg.,
1-21, Yutaka 1-chome 
Hakata-ku, Fukuoka 812

117) SWEDISH GOVERNMENT SEAMEN'S SERVICE 078-221-0787 
(Handelsflottans Kultur- och Fritidsråd)
c/o Norwegian Seamen's Church 
1-12 Isogamidori 4-chome, Chuo-ku,
Kobe 651-01
(Port P.0 Box 514, 651-01 Kobe)



Nationella helgdagar
January 1 New Year's Day (Most Japanese businesses 

are closed until January 3)
January 15 Adults' Day
February 11 National Foundation Day
March 21 Vernal Equinox Day
April 29 Emperor's Birthday
May 3 Constitution Day
May 5 Children's Day
September 15 Respect-for-the-Aged- Day
October 10 Sports Day
November 3 Culture Day
November 23 Lanour Thanksgiving Day

1) Poamghera "Golden Week"
2) lista veckan i Januari
3) Semester "om någon"

2 första veckorna i augusti.

Om helgdag infaller på en söndag blir automatiskt påföl 
jande måndag helgdag.













Några svenska erfarna chefer för dotterbolag i Japan beskriver och 
förklarar i denna bok sätten att bygga upp affärer i Japan. Dess
utom medverkar några specialister inom området som Japans his
toria och samhällsekonomi. Boken riktar sig till chefer för svenska 
medelstora och små företag samt till affärsutvecklare och export
chefer i stora företag som vill lära av andras framgångsmetoder.

Redaktör för boken och författare till ett av kapitlen är professor 
Sten Söderman, chef for Nesa Indevo S.A. i Genève.


