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Förord

En viktig del av den kunskap som finns om affärsutveck
ling i Sydostasien finns i exportföretagen. Sveriges 
Exportråd har därför sett som sin uppgift att samla in 
och systematisera denna information samt göra den till
gänglig för affärsmän, studenter och andra intresserade 
personer.

Boken är i första hand avsedd för personer med exportan
svar och i företags ledande ställning, men kan också 
användas vid kurser i internationellt företagande och 
internationell marknadsföring vid universitet och hög
skolor samt vid intern exportutbildning liksom mera 
specialiserade kurser och konferenser i likhet med dem 
som anordnas av Exportskolan.

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.

Stockholm i juni 1984

Runo Nessen
Chef Region Asien
Sveriges Exportråd





Redaktörens förord

Det här är den andra helt omarbetade och utökade uppla
gan av "Att göra affärer i Sydostasien". Endast tre av 
bokens numera 16 kapitel finns kvar sedan den förra 
versionen. 13 kapitel är nyskrivna av affärsmän samt 
specialister med gedigen erfarenhet inom sina respektive 
fackområden.

Jag tackar Svante Blomqvist och Sven Eric Widing som 
inspirerat till denna utökade version samt Runo Nessén, 
Bengt Rubin, Carl-Eric Sjöström och Jan-Åke Åkeson - 
samtliga vid Sveriges Exportråd - som fortlöpande upp
muntrat och bistått såväl de 1författarna som mig.

Inspiration har också hämtats från många kontakter och 
diskussioner med utländska och svenska företag med verk
samhet i Sydostasien samt inte minst med de företagsrep
resentanter och specialister som medarbetar i boken.

Föreställningar, ideer och begreppssammanhang har prö
vats och justerats i samband med föreläsningar och dis
kussioner med doktorander och studenter vid Tekniska 
Högskolan i Luleå, vid Stockholms Universitet samt vid 
IMI, International Management Institute, i Geneve.

För den viktigaste erfarenheten och kunskapen på området 
svarar dock kapite1 författarna, till vilka riktas ett 
uppriktigt och varmt tack. Ni har levererat iderika och 
genomarbetade manus, om än sällan i tid, och med stort 
tålamod anpassat er till en envis redaktörs olika omar- 
betningsförslag.

Stort tack riktas också till mina medarbetare Maria 
Hälleberg, som bistått med korrekturläsning, samt till 
Anna Erlandsson, som arbetat med redigering och som



bidragit med avgörande och uthålliga insatser för att 
framställa denna bok. Barbro Akemark har även i denna 
version svarat för de krävande utskrifterna.

Geneve i juni 1984

Sten Söderman
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Att göra affärer på långa avstånd
av Anna Erlandsson och Sten Söderman, 
Söderman & Co AB

De flesta företag har någon växtidé bakom planeringen av 
exportaffärer. När det gäller export till Sydostasien 
kan rådande idéer och trosföreställningar visa sig mind
re användbara. Skälet är helt enkelt att antalet myter 
och misstankar är många, vad gäller sätten att identi
fiera affärsmöjligheter och metoderna att genomföra 
affärer i denna region. Vi vet personer som givit sig 
iväg till Singapore eller Jakarta och som räknat med att 
affärerna skulle dyka upp så snart de landat på flyg
platsen. Att denna del av världen är lovande och varia
tionsrik är naturligtvis känt, men att tro att man här 
skulle klara sig undan en systematisk kunskapsinhämtning 
är riskfyllt. Det kanske är så att man i högre grad än 
eljest - där mytbildningarna är mindre vanliga - bör 
lägga sig vinn om att följa några fasta procedurer där 
affärsutveckling och inlärning går hand i hand.

Vi ska här presentera en sådan procedur som baseras på 
praktiska erfarenheter från exportutvecklingsarbete i 
andra länder. Proceduren innebär att villkoren och ambi
tionerna rörande tre nyckelaktörer diskuteras. - Den 
första nyckelaktören utgörs av företaget som avser ut
veckla affärerna; fortsättningsvis benämnt "moderbo
laget". Den andra nyckelaktören är den eller de personer 
- här kallad "entreprenören" - som av "moderbolaget" 
sänds ut eller avdelas att genomföra uppgiften. Att få 
hjälp på platsen med exportaffären eller att finna på 
vänner som "moderbolaget" eller "entreprenören" lär



känna och så småningom gör affärer med i regionen utgör 
den tredje nyckelaktören, den så kallade "partnern", i 
detta mode 11 resonemang. Efter det att aspekter som 
"överväganden", "tålamod", "stöd från ledningen", jämte 
"utvärdering av en satsning" har presenterats - ofta i 
frågeform - så kommer en kort introduktion till vart och 
ett av kapitlen i boken att ges.

ÖVERVÄGANDEN FÖRE SATSNINGEN

De överväganden moderbolaget har att göra före satsning
en i syfte att bygga upp sin växtidé illustreras med 
följande frågeställningar:

- Vad har vi för förväntningar?
- Hur länge ska vi förlora pengar?
- Hur mycket ska vi sälja?
- När ska vi tjäna pengar?

eller

- Stor volym utan att tjäna pengar?
- Små vinster direkt?
- Samla marknadsdata och strunta i initialkostnaderna?

Viktigt är att ha en någorlunda uttänkt idé - att klart 
formulera vad som är framgång i det egna fallet respek
tive vad som är misslyckande samt att sträva efter att 
reda ut dessa begrepp så att utgångspunkten preciseras.

100 PROCENT STÖD FRÄN HÖGRE LEDNING TILL ENTREPRENÖREN

Att utveckla affärer på stora avstånd innebär för ett 
skandinaviskt företag ofta att lösa oväntade och oväl
komna problem. I denna den pejlande fasen av export



verksamheten krävs en generös affärsstödjande inställ
ning från moderbolaget gentemot den person som valts att 
sätta igång verksamheten på platsen. Denne av företaget 
utsände entreprenör kan inte alltid motivera varför han 
till exempel behöver göra den utredning han intuitivt 
anser vara rätt för att gå vidare eller för att besvara 
en lång rad, som han själv tycker, viktiga frågor.

Den ansvarige entreprenören måste vara flexibel och 
orädd. Han bör inte vara ny i organisationen utan ha 
ordentligt med baskontakter, det vill säga känna flera 
på olika nivåer hemmavid; samt dessutom åtnjuta den 
högre ledningens fulla stöd.

TÄLAMOD

Nämnda egenskaper hos entreprenören sätts beträffande 
Sydostasien på prov när det gäller förmågan att arbeta 
med tiden. Att institutioner ser annorlunda ut, konkur
renter bär sig annorlunda åt,och att partners fungerar 
olika samt att vi talar om u-länder innebär sammantaget 
att den så kallade "timingen" skiljer sig avsevärt. Det 
är omöjligt att säga att det går genomsnittligt mycket 
snabbare eller långsammare. Varje situation är helt 
enkelt så annorlunda och den har sin egen mekanism eller 
logik. För den som ska styra beslutsprocesser på stora 
avstånd krävs, enligt våra observationer, väldigt mycket 
av psykisk uthållighet. Det måste finnas tålamod att 
ekonomiskt vänta ut en process, det vill säga att bo på 
hotell en à två ä tre veckor längre än beräknat. Det 
måste vidare finnas emotionellt tålamod, det vill säga 
vissa saker måste gå upp för partnern eller för kunden. 
Denne måste uppleva att han har kommit på dem själv. 
Detta kräver ofta uthållighet hos en säljare som bör 
vara förtrogen med sin produkt såväl som med mekanismen 
i sä1js i tuationen. Men det kanske viktigaste är att



entreprenören ute får de ansvariga i hemmaorganisationen 
att ha tålamod och inte göra oöverlagda saker.

PARTNERVAL

Att välja partner rätt är antagligen den viktigaste 
punkten för all internationell framgång. Men själva 
valet innebär så väldigt mycket mera än att bara iden
tifiera en samling lämpliga företag och att välja det 
som enligt den egna målformuleringen ligger bäst till.

Det gäller att återigen bygga upp en vision genom att 
för sig själv klargöra:

- vad vi egentligen vill; vad de egentligen vill; vad 
vi är beredda att satsa i form av tid, pengar och 
andra resurser

- vad de är beredda att satsa i form av resurser, tid 
och pengar; vad vårt förväntade resultat är; vad 
deras förväntade resultat är

En bra partner inte bara lär den skandinaviska hemmaor
ganisationen vad som är "Asian rules", han ska också 
finna på nya affärsmöjligheter som hemmaorgansiationen 
inte klarar att utveckla själv.

Själva metoden att närma sig en partner är i sig en 
viktig nyckel till att så småningom få de rätta part
nerna. Att ha en bra partner innebär att göra klart för 
sig exakt vad denne är bra respektive dålig på. Att i 
alla situationer enbart vända sig till partnern är o- 
klokt.Att finna och arbeta med en god partner innebär 
att man stundom undersöker marknaden själv. Här bör, men 
med försiktighet och känsla, lokala rådgivare utnyttjas,



som parallellt studerar det den blivande partnern fram
håller i sina utredningar.

ATT UTVÄRDERA SATSNINGAR

En viktig fråga är hur man definierar framgång respek
tive misslyckande. En entreprenör som arbetat hårt i en 
tung miljö - detta är nog typiskt för Sydostasien - med 
stor energi känner sig, har vi noterat, ofta mycket 
besviken på vad han har, respektive vad han inte har, 
åstadkommit. Om utvärderingen enbart ska ske med ut
gångspunkt från hur han känner sig efter förrättat värv 
så blir sannolikt resultaten dåliga. Om däremot utvärde
ringen görs med andra utgångspunkter kan utvärderingen 
bli en helt annan.

Det är viktigt att såväl moderbolaget som entreprenören 
har en gemensam bild av hur utvärderingen ska genomföras 
och hur dess resultat ska uttolkas. Det är därför bety
delsefullt för båda dessa nyckelaktörer - helst alla tre 
- att begripa kulturen, förstå beta 1ningstransaktioner 
och affärsrätten samt även till exempel marknadsförings- 
reglerna i området för att utvärderingen verkligen leder 
till uppsnabbad inlärning och bästa framtida affärsut
veckling .

KORT PRESENTATION AV DE FÖLJANDE KAPITLEN I DENNA BOK

Affärsmannen måste förstå kontraster och kunna hantera 
motsättningar. Det finns inte som i Europa givna värde
gemenskaper i Sydostasien. Olika befolkningsgrupper är 
ofta parade med olika religioner. Dessa är många till 
antalet, markerar T G Wickbom i kapitel 2. Att en af-



sortera ut de viktiga historiska händelserna i syfte att 
klarlägga så mycket som möjligt av drivkrafterna i en 
praktisk situation är viktigt. Religionen, kolonialmak
ternas osynliga lojaliteter, och etniska gruppers bete
enden är där de villkor som af färsutveck1 aren arbetar 
med .

Den aktuella politiska situationen i ASEAN-1 änderna och 
Korea beskrivs i kapitel 3. Här kompletteras det förra 
kapitlets långa och variationsrika historiska perspektiv 
med en samtida historieteckning. Några av de viktiga 
villkoren och mera sammanhängande fenomenen av betydelse 
för affärsmannen framhålls ånyo från en annan utgångs
punkt .

Man får ej glömma att stater som är unga tenderar att 
bli nationalistiska. En framgångsrik a f f är s ut v eck 1 a r e 
vet att stärka legitimiteten i ord och handling. Det 
betyder att på ett kunnigt sätt omnämna historiska och 
geografiska förhållanden, något som uppfattas vittna om 
intresse och omsorg om den unga statens utveckling.

En detaljerad redogörelse för ASEAN-1 ändernas samarbets- 
strävanden sedan andra världskriget presenteras i kapi
tel 4 av Marianne Nilson, Stockholms Universitet. ASEAN- 
överenskomme1 sen är, visar hon, resultatet av flera 
tidigare misslyckade försök av liknande slag. Att den 
ekonomiska och politiska utvecklingen i de starka grann
länderna är av stor betydelse för ASEAN-1 ändernas fram
tid, visas även.

Om affärsku1 turer i ASEAN handlar kapitel 5 av Sten 
Söderman. Där markeras betydelsen av insikt i kulturella 
bakgrunder för att förklara varför ASEAN-företagen är 
flexibla och opportunistiska.



Sambandet mellan kultur och ett företags strategi, och 
hur kulturen påverkar möjligheterna att göra affärer, är 
frågor som ytterligare utvecklas i kapitel 6, Affärskul- 
turers krav på svenska företag och deras företrädare, av 
samme författare. En stegvis procedur för att sortera 
kulturfaktorer och forma en strategi för Fjärran Östern 
presenteras i kapitlet.

ASEAN-1 ändernas skiftande historia med dess inslag av 
påverkan från skilda håll återspeglas i ländernas rätts
ordningar som sammantaget kännetecknas av stor splitt
ring. Inslag av islamisk och anglosaxisk rätt är påfal
lande och uppvisar även stora inbördes skillnader. Kän
nedom om dessa förhållanden är av stor vikt vid affärer 
med ASEAN-1 änderna, poängterar Hans Stenberg, chefen för 
institutet för utländsk rätt, IUR, som i kapitel VII ger 
en översikt av rättsliga aspekter beträffande etablering 
generellt, bolagsformer, licensiering och representant
förhållanden för de olika länderna; Brunei undantaget.

Om tullar och icke-tariffära handelshinder i ASEAN skri
ver Bengt Olov Näslund vid Sveriges Exportråd i kapitel 
8. Den interna handeln mellan ASEAN-1 änderna är alltjämt 
av relativt begränsad omfattning, trots överenskommelser 
om bland annat tullsänkningar. Jämfört med direktexport 
från Sverige har därför inte ett tillverkande dotterbo
lag i området några egentliga tullförmåner vid export 
till andra ASEAN-1 änder. Men genom lokal tillverkning 
kan företaget likväl utnyttja möjligheten att påverka 
myndigheterna vid valet av produkter där tullsänkning 
kan komma att ske.

En genomgång av olika transportalternativ till ASEAN- 
1 änderna presenterar Sture Malmberg, VD vid Compass 
Shipping AB, i kapitel 9. Beroende på destination och 
transportsätt ställs skilda krav på dokument, förpack
ning samt märkning av godset; viktiga krav för en svensk



exportör, markerar denne författare.

I kapitel 10 diskuterar bankdirektör Rutger Blennow, 
Skandinaviska Enskilda Banken, finansierings- och betal - 
ningsfrågor vid handel med ASEAN-området - en kritisk 
förutsättning för god affärsutveckling. Dessa länder 
åtnjuter i stort ett gott anseende i kredithänseende 
till följd av sina välfungerande marknader och sin goda 
betalningsdisciplin.

Export till en fjärran marknad ställer, som tidigare 
påpekats, höga krav på samarbetet mellan det svenska 
bolaget och dess representant. Astor Wikström, Linden- 
Al imak AB, behandlar i kapitel 11 de avvägningar beträf
fande inriktning och storlek för den presumtive samar- 
betspartnern som föregår det slutliga valet, samt det 
fortlöpande arbetet med produktanpassning och utbildning 
som äger rum under samarbetet och som är nödvändigt för 
att stärka det ömsesidiga förtroendet mellan moderbolag 
och representant.

Att arbeta på ASEAN-marknaderna genom representanter och 
representationskontor är temat för kapitel 12 av Per 
Gunnar Skoglundh, VD vid Atlas Copco Energy AB. Här 
berörs de förändringar av organisationen i Sydostasien 
som detta företag genomfört under sin långa verksamhet 
där. Satsningar på utbildning av medarbetarna för att 
erbjuda kunderna bättre tekniskt stöd och därigenom 
motivera ett högre pris samt en successiv förbättring 
och anpassning av marknadsföringsmetoderna i samarbete 
med representanterna har varit nyckelfaktorer i konkur
rensen med andra utländska företag på denna marknad.

I kapitel 13 av Jan-Ake Åkesson, Sveriges Exportråd görs 
en översikt av de 1 oka 1 iseringsmässiga aspekterna vid 
olika etableringsformer. När det gäller såväl agentnät 
som representantkontor, försäljningsbolag som tillver-



kande dotterbolag intar Singapore en särställning som 
inkörsport till Fjärran Östern för svenska företag. 
Läget är fördelaktigt, kommunikationerna är goda och 
attityden mot utländska etableringar är positiv. Höga 
etab1 eringskostnader har dock föranlett ett växande 
intresse för bland annat Kuala Lumpur, åtminstone vad 
gäller representantkontor. En förteckning över de vägar 
att knyta kontakter med ASEAN som står till buds för 
svenska företag avslutar kapitlet.

Om egen tillverkning i ASEAN med management-kontrakt som 
affärsidé skriver Björn Monsén, NitroNobel i kapitel 14. 
Beroende på sina produkters särart har detta företag 
utvecklat en egen strategi vid internationaliseringen. 
Det man säljer är ett komplett "paket", som inkluderar 
inte bara själva sprängämnena utan även kunskapen om att 
förflytta berg.

Marknadstäckning i Sydostasien utifrån ett tillverkande 
dotterbolag kompletterat med underagenter i de olika 
regionerna är resultatet av AB Hedemora Verkstäders 
strategi för området. Det är Lars Olof Bergqvist från 
detta företag som i kapitel 15 beskriver hur denna 
organisation byggdes upp.

Om olika sätt att gå in i Sydostasien beskriver direktör 
Edvard Engel sen, EKA AB, i bokens avslutande kapitel 16. 
Här förklaras vilka spelregler som gäller och vilka 
praktiska slutsatser som går att dra då insiktsfulla 
uttolkningar görs. Engelsen presenterar slutligen en 
serie punkter som visar hur Fjärran Östern-dynamiken 
bäst kan utnyttjas.





2Sydostasien, en historisk bakgrundsskiss
av T G Wickbom

Den 27 januari 1819 ankrade Stamford Raffles, en tjän
steman i Brittiska Ostindiska Kompaniet, vid Singapore- 
ön utanför Ma 1ackaha1vöns sydspets och upprättade efter 
några dagars förhandlingar med den lokale malajiske 
potentaten en handelsstation under brittisk flagg. I det 
aktuella ögonblicket såg det ut som en självrådig även
tyrlighet. Under följande decennier skulle valet av 
Singapore visa sig utgöra en symbolisk vändpunkt i Syd
ostasiens kontrastfy 11 da och växlingsrika historia.

FÖRSTÅ KONTRASTERNA OCH HANTERA MOTSÄTTNINGAR

Redan den geografiska positionen framhäver symboliken. 
Singapore ligger just där den asiatiska landbryggan från 
kontinenten över till den vidsträckta övärlden korsar 
den stora öst-västliga sjöfarts 1 eden genom Malackasun- 
det. Över landbryggan hade några tusen år före var 
tideräknings början den malajiska folkvandringen från 
Kinas sydvästra utmarker sökt sig söderut och i olika 
etapper kommit att befolka det som idag utgör medlems
staterna i ASEAN - Association of South East Asian Na
tions. Västerifrån, genom Ma 1ackasundets havspulsåder 
kom under loppet av ett drygt årtusende hinduiska, ara
biska och västeuropeiska erövrare, missionärer och han
delsmän. Österifrån kom kineser, i en första omgång på 
upptäcktsfärder, i en annan långt senare som kulier, 
massimporterad oskolad arbetskraft i ko 1 onia 1expansio-



nens tjänst. Singapore blev själva brännpunkten på den 
kulturers korsväg som ger Sydostasien dess speciella 
karaktär.

Denna särprägel är alltså i grunden främmande för vår 
egen europeiska tradition. Hur stora vi än kan finna 
olikheterna vara mellan exempelvis Nord- och Sydeuropa 
bygger vi dock alla på den gemensamma grundval som 
enklast, om och en smula högtravande, kan definieras med 
namnen Rom, Athen och Jerusalem: en kristen, individua
listisk rättsordning, vars värderingar vi alla känner 
igen och erkänner, också när vi inte i praktiken låter 
dem styra oss. En sådan enhetlig värdegemenskap förelig
ger inte i Sydostasien.

Inom vart och ett av Sydostasiens suveräna riken präglas 
samhällslivet tvärtom av större eller mindre motsätt
ningar och kontraster mellan skilda raser, religioner, 
språk och levnadsvanor, även när man såsom i denna 
framställning begränsar synfältet till vad som med ett 
mycket lösligt språkbruk kan kallas den malajiska regio
nen, sammanfallande med just det ovannämnda begreppet 
ASEAN: Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesien 
och Filippinerna. Än brokigare blir mosaiken om man i 
termen Sydostasien innefattar även de angränsande sta
terna på Bortre Indiens halvö, Burma, Kampuchea, Laos 
och Vietnam; de kan inte helt utelämnas ur sammanhanget 
men ska av praktiska skäl i stort sett förbigås här.

FOLKGRUPPER KOPPLAS TILL RELIGIONER

Låt oss il lustrera denna forbistring med utgångspunkt 
från de båda viktigaste folkgrupperna. Malajerna är alla 
muslimer och helt dominerande i Indonesien, regionens 
överlägset folkrikaste stat, samt utgör ungefär halvpar
ten av befolkningen i Malaysia och de starka minori-



tetsgrupperna i Singapore och 1 i 1 1eputt-su 1tanatet 
Brunei. Deras kusiner thailändarna är mestadels buddhis
ter, vilket också starkt präglar deras monarkiska stats
skick, men en liten minoritet vid sydgränsen är musli
mer. Av det andra kusinfolket, fi 1ippinerna, är de fles
ta romerska katoliker, men några är muslimer och ett 
litet fåtal animister, det vill säga andedyrkare.

Kineserna i regionen kan vara missionskristna men håller 
sig nog vanligen till sina äldre trosformer; konfucia- 
nism, daoism eller buddhism (eller en liberal kombina
tion därav). De utgör stora flertalet i Singapore, en 
ungefärlig tredjedel av Malaysias befolkning och små men 
betydelsefulla minoriteter i de övriga.

Av Malaysias invånare är cirka 10 procent tamiler med 
Sydindien som ursprungsland. Slutligen finns litet var
stans i djungelområdena rester av en för-malajisk urbe
folkning, splittrade på ett otal stammar med olika 
språk; på den malaysiska norra Borneokusten är de ställ
vis både manstarka och relativt högt utvecklade.

Som om inte denna etnografiska splittring vore nog mar
keras skillnaderna de olika länderna emellan ytterligare 
av deras skilda koloniala erfarenheter: de spanska och 
senare amerikanska minnena dröjer sig kvar i Filippiner
na, de holländska i Indonesien, de brittiska på sitt 
håll (liksom de franska i Indokina).

DE KRITISKA HÄNDELSERNA I HISTORIEN ÄR VIKTIGA

Redan inför ett första möte med regionen finns det 
därför skäl att skaffa sig åtminstone en allmän bild av 
den historiska bakgrunden; insikten om dess betydelse 
också för dagens värld fördjupas nog av sig själv vid en 
närmare bekantskap med denna.



Så väsensskild som den sydostasiatiska kultursfären är 
från vår egen, kan det förefalla ologiskt att ta den 
europeiska ankomsten dit som utgångspunkt för en histo
risk översikt. Men ofrånkomligen ser vi också det för
flutna med europeiska ögon. Det är också först efter den 
europeiska ko1 onia 1 epokens början som konturerna börjar 
avteckna sig med någorlunda skärpa. Redan knappheten på 
skriftliga eller andra konkreta vittnesmål gör att fram 
till dess kan vi blott urskilja huvuddragen i utveck- 
1 ingen.

Den sydostasiatiska värld de första portugisiska sjöfa
rarna mötte när de år 1509 ankrade vid den muslimska 
furstestaden Malacka och under Affonso d'Albuquerque 
stormade två år senare, var en förvirrande mosaik av 
malajiska småriken, inbördes rivaliserande och inveck
lade i halvt feodala tributförhållanden till mäktigare 
härskare på Java, Sumatra, i Siam (det nuvarande Thai
land), Burma eller rentav det avlägsna Kina. Det var 
resultatet av vad som med ett ganska obestämt tidsbe
grepp har kallats "det hinduiska årtusendet"; den långa 
period av indisk kraftutveckling österut, under vilken 
ett antal buddhistiska lika väl som hinduiska välden och 
dynastier avlöste varandra med maktcentra framför allt 
på de stora indonesiska öarna, men också långt upp i 
Bortre Indien. De mäktiga tempelruinerna i Angkor i 
Kampuchea hör till epokens fåtaliga lämningar i vår tid. 
En annan är det storslagna Borobudurtemp1 et på Java. På 
ön Bali fortlever alltjämt hinduismen mitt i Indonesiens 
muslimska folkhav. I de malajiska sultanatens hovceremo- 
niel, med stränga etikettsregler och ett blomstrande 
tite1 väsende, slår de hinduisk-buddhistiska dragen ofta 
igenom de muslimska. Det är karakteristiskt både för 
mosaikens brokighet och för det drag av mångfrestande 
tolerans som, trots allt, ger en viss enhetlighet och 
sammanhållning åt kulturblandningen. Religionerna, åt
minstone de äldre, kunde ibland även rent bokstavligt



rymmas under samma tak. Det buddhistiska Sri Vijaya- 
väldet och det hinduiska Majapahit, för att nämna de 
mäktigaste och bäst kända av övärldens imperier, hade 
båda rötter också i äldre malajiska traditioner.

Över dessa kulturlager bredde sig mot slutet av vad vi 
kallar medeltiden ännu ett, nämligen det muslimska. Till 
malajvärlden kom islam med arabiska köpmän och missionä
rer västerifrån via Indien. Sitt första politiska fot
fäste fick det omkring år 1400, då en hinduisk prins 
från Sumatra gjorde sig till herre över Malacka och 
antog Muhammeds lära. Snart hade den spritt sig över 
hela sitt nuvarande område.

Ma 1 ajv är 1 dens islam har mycket litet av den ortodoxa 
stränghet som präglar denna religion på olika håll. I 
exempelvis Mellersta Östern men även i vissa andra län
der tycks den vara på frammarsch. Det må vara osagt om 
det beror på avståndet till den miljö där islam uppstod 
eller på inflytande från den mer toleranta sydostasiat
iska miljön. Även där finns drag av muslimsk fundamenta
lism, mest utpräglat i sultanatet Brunei (vars härskande 
malajiska folkgrupp kanske känner ett speciellt behov av 
s j ä 1 v identi fikation i sin borneansk-kinesiska omgiv
ning). Men väsentligen är islam i både Indonesien och 
Malaysia ett ganska sekulariserat inslag i samhällsbil
den, ehuru ett mycket väsentligt sådant.

De indiska impulserna hade således haft ett årtusende på 
sig att göra sig gällande utan att till slut efterlämna 
mer än obetydliga, isolerade spår utanför den alltjämt 
buddhistiska norra delen av regionen: Burma, Thailand 
och de indokinesiska staterna. Islam behövde blott ett 
par århundraden för att befästa sin ställning, innan 
nästa kulturvåg sköljde in över kusterna, den europeis
ka. Också denna gång blev, som nämnts, Malacka den 
första angreppspunkten. Ungefär samtidigt kom spanjorer



na österifrån till Filippinerna och upprättade där ett 
välde som varade till 1800-talets slut, då det avlöstes 
av ett amerikanskt. Direkt västerifrån blandade sig 
britter och holländare i leken genom sina privatorgani- 
serade ostindia-kompanier. De trängde ut portugiserna 
och nådde efter ett par hundra års förbittrad och väx
lingsrik inbördes konkurrens en intressefördelning som 
bestod fram till ko 1 onia 1 epokens slut i och med andra 
världskriget och dess efterbörd.

Frankrike slutligen sträckte sina koloniala ambitioner 
öster om Indien först under 1800-talet, då Indokina 
etappvis lades under fransk dominans. En förstulen riva
litet etablerades med Storbritannien om inflytandet i 
Thailand.

ATT KOLONISERA PÂ OLIKA SÄTT

Det kan vara skäl att i största korthet teckna några 
viktiga drag i Sydostasiens europeiska ko 1 onia 1 skede 
från den portugisiska erövringen av Malacka år 1511 till 
sultanatet Bruneis suveränitetsutropande vid årsskiftet 
1983/84.

Holland lade under 1600-talet beslag på den rikaste och 
vidsträcktaste delen av de landamären dit de europeiska 
handelskompanierna sökte sig i sin jakt efter kryddor 
och andra orientaliska kostbarheter. Dess ostindiska 
välde sträckte sig från Sumatra till västra delen av Nya 
Guinea (den östra halvan utgör idag republiken Papua Nya 
Guinea). Man skaffade sig också för någon tid ett fot
fäste på fastlandet genom att fördriva portugiserna från 
Malacka, men blott för att själva i början av 1800-talet 
ge vika för britterna.



Det holländska styret var kraftfullt och kompromisslöst. 
De malajiska småfurstarna sköts åt sidan, varje form av 
inhemskt självstyrelse avvisades. Odlingen av kryddväx
ter, ris och så småningom gummiträd drevs i stor ut
sträckning i plantageskala med holländska ägare och 
infödda eller utifrån införskrivna arbetare. Som arbets
ledare och andra lägre tjänstemän anlitades ofta kineser 
och folk som hämtades från de avlägsna Moluckerna; hård
föra karlar som lätt kom på kant med den övriga befolk
ningen. Det är denna kategori som efter Indonesiens 
självständighet har sökt en tillflykt i Holland utan att 
alltid känna sig välkommen och hemmastadd där.

Det var en statisk kolonialmodell, utan nämnvärt utrymme 
för utveckling av den infödda befolkningen. Det ledde 
till skarpa motsättningar mellan ko1 onia 1makten och en 
framväxande indonesisk nationalism. Avkoloniseringen 
efter andra världskrigets japanska ockupationsår blev en 
blodig affär. Den förbittrade länge relationerna mellan 
Holland och det nya Indonesien, som vann sin slutliga 
självständighet först år 1949. Västra Nya Guinea utrymde 
holländarna först fjorton år senare. Det märkliga är att 
relationerna därefter snabbt har utvecklats till vän
skaplighet. Alla motsättningar till trots dröjer sig 
känslor av samhörighet med den forna ko 1 onia 1makten kvar 
hos många indonesier.

Det brittiska ko1 onia 1 engagemanget följde andra vägar. 
Det fick en senare start och inriktade sig från början 
blott på att skaffa sig enstaka stödjepunkter för sin 
handel och sjöfart öster om det indiska välde som stod i 
centrum för dess intresse. Med hamnstäderna Penang, 
Malacka (som under Napo 1eonkrigen i vänskapliga former 
övertogs från Holland) och slutligen Singapore, som 
generalguvernören i Calcutta administrerade under sam
lingsnamnet "Straits Settlements", ansåg brittiska Ost
indiska kompaniet sig länge ha försett sig med vad det



behövde för att ge sina fartyg trygga hamnar med varvs- 
resurser, kontroll av konkurrenternas sjöfart och bekväm 
tillgång till kryddor och andra eftertraktade förnöden
heter. Men snart skulle nya ekonomiska möjligheter öpp
nas som oavsiktligt och nästan oundvikligen kom britter
na att engagera sig djupare i Malayas inre förhållanden.

DE FÖRSTA TÅLIGA KINESERNA JOBBAR I TENNVASKERIERNA

Ma 1ackaha1vön har jordens rikaste tillgångar på tenn, 
huvudsakligen alluvialt sådant, som vaskas fram i flod
bäddar och sumpmarker. När det under 1800-talets första 
decennier började utvinnas i större skala uppstod ett 
behov av arbetskraft som inte kunde tillgodoses lokalt. 
Det traditionella malajiska bylivet präglas av en indo
lent förnöjsamhet. Det krävs inte mycket arbete för att 
klara ett husbehov av ris, grönsaker och fisk. Resten av 
dagen kan med fördel ägnas åt att göra just ingenting. 
För det hårda arbetet i tennvaskerierna hade malajen 
ingenting till övers. I stället införskrevs i ständigt 
växande skaror arbetssökande från södra Kinas kustpro
vinser, tåligt och flitigt folk som inkvarterades i 
primitiva ungkar 1sför1äggningar, sparade för att kunna 
resa hem och bilda familj och levde utan närmare kontakt 
med den infödda befolkningen.

Desto intensivare umgicks de med varandra, vänskapligt 
med folk från samma hemtrakt men med starka motsättning
ar mot landsmän med annan dialekt och andra vanor. 
Framför allt i det tennrika sultanatet Perak innanför 
Penang kunde det komma till elakartade kravaller mellan 
kinesiska tennarbetargrupper, som de malajiska maktha
varna inte kunde bemästra. Redan utan denna komplikation 
hade situationen i sultanatet blivit kaotisk som följd 
av en serie tronstrider. På 1870-talet såg sig britterna 
nödsakade att ingripa, så man placerade en följsam pre-



tendent på Peraks tron och fick honom att godta en 
brittisk resident, vars råd han förband sig att följa. 
Exemplet ledde till efterföljd. Ett stycke in på 1900- 
ta let hade detta "indirekta" brittiska styre under föga 
enhetliga former utsträckts över alla de nio Sultanaten 
på halvön. Samtidigt hade på norra Borneokusten det 
åldriga sultanatet Brunei försvagats därhän, att det i 
olika etapper avträdde huvuddelen av sitt territorium 
till en företagsam ung engelsman vid namn James Brooke. 
Under ett århundrade fram till andra världskriget styrde 
han och hans ättlingar dessa domäner såsom rajor av 
Sarawak. Öster om Brunei förvärvades ett annat område 
med beteckningen British North Borneo av ett brittiskt 
skogsbolag. Numera bär det namnet Sabah.

MALAYSIA OCH SINGAPORE VÄXER FRAM

Denna brokiga koloniala historia innebar en komplikation 
när Storbritannien efter andra världskrigets japanska 
ockupation och nederlag beredde sig att avträda från 
scenen. Proceduren stördes ytterligare av att krigsårens 
kinesdominerade gerillarörelse mot japanerna efter kri
get övergick i ett tolvårigt uppror, "the Emergency", 
mot den återupprättade kolonialmakten och dess malajiska 
efterträdare. Först 1963 nåddes en lösning i form av att 
samtliga brittiskt styrda territorier i regionen (med 
undantag för Brunei, vilket stått under brittisk protek
tion sedan 1800-talets slut) sammanfördes i en forbunds
stat med namnet Malaysia och med Kuala Lumpur i hjärtat 
av Malaya som förbundshuvudstad.

Det brittiska kolonialväldets centrum Singapore relege
rades alltså till en andraplansrol1 och lämnade två år 
senare, efter en tids misshäl1igheter, federationen för 
att bli en självständig republik.



Singapores utträde var i ett avseende onaturligt. Sam
hället hade ju från början varit en del av det malajiska 
landet och utvecklats därefter, snart nog rentav som 
dess huvudort. Såtillvida blev skilsmässan som om hade 
Köpenhamn brutits ut ur Danmark. Men artskillnaden de 
båda områdena emellan var också betydande. Det tättbe- 
bodda lilla Singapore med idag två och en halv miljon 
invånare är ett väsentligen kinesiskt samhälle med en 
ytterst avancerad ekonomi, rastlöst för att inte säga 
skoningslöst materiellt resu 1tatinriktat under sin dyna
miske ledare sedan de första självständighetsåren Lee 
Kuan Yew. Malaysia är i jämförelse härmed alltjämt ett 
ganska lantligt samhälle, i vars nationella profil de 
malajiska dragen dominerar. Malajerna utgör drygt hälf
ten av befolkningen och har förbehållit sig att poli
tiskt spela första fiolen. Islam är statsreligion och 
malajiskan riksspråk. Men profilen nyanseras av att i 
runt tal en tredjedel av befolkningen är kineser, inte 
längre som blott arbetare utan som idag har en helt 
dominerande ställning i affärslivet. Därtill kommer de 
lokalt betydelsefulla infödda folkgrupperna på norra 
Borneo samt ett indiskt inslag, dominerat av arbetare i 
gummi- och o 1jepalmsp1antagerna, Malaysias vid sidan av 
tennutvinningen viktigaste näringsgrenar.

Det är relationerna mel lan malajer och kineser som på 
gott och ont svarar för spänningen i Malaysias liv. Den 
ena gruppen vill, utan att ge avkall på sina politiska 
privilegier, stärka sitt ekonomiska inflytande. Den 
andra gruppen vill värja sig för att inte också ekono
miskt komma i andrahandsstä11 ning. Båda inser i tysthet 
att de är dömda att leva tillsammans och måste göra det 
bästa av situationen. Deras skilda ideal och levnadsva
nor skapar allvarliga toleransproblem. Samtidigt komp
letterar de varandra på ett lyckosamt sätt. Med rika och 
väl utbyggda naturresurser, ett delvis tack vare brit
tiska traditioner väl fungerande samhällsmaskineri och i



all sin etniska splittring livskraftiga demokratiska 
institutioner, har Malaysia på kort tid vuxit till an
märkningsvärd mognad.

TVA oroliga öriken och den thailändska självständigheten

Malaysias mognad framstår särskilt klart vid en jämfö
relse med den mångdubbelt större och folkrikare grannen 
Indonesien. Landet ligger utspritt över mer än tiotusen 
öar längs en sträcka motsvarande avståndet från Nordkap 
till Kairo. Trots den grad av enhetlighet som skapades 
av det trehundraåriga holländska väldet har landet visat 
sig envist svårstyrt. Motsättningarna är stora, i första 
hand mellan den politiskt dominerande folkgruppen på det 
bördiga, överbefolkade Java och de övriga, mestadels 
ekonomiskt mindre utvecklade. Den svårhanterliga ekono
min har tidvis vanskötts grovt, men efterhand har det 
visats ansatser till stabilisering under Suhartos långa 
militärregim, som vid 1960-talets mitt avlöste den förs
ta yverborna nationalistregimen under Sukarno.

Också Filippinerna, ett annat geografiskt och etniskt 
splittrat örike, har präglats av inre oro sedan det 
efter andra världskriget lösgjordes från ett ganska 
välvilligt amerikanskt förmyndarskap.

En särställning inom den statsgrupp, som här med en 
medveten töjning av språkbruket kallats den malajiska, 
intas av Thailand. Det är gruppens enda traditionella 
monarki. Malaysia har visserligen såsom statsöverhuvud 
en förbundskung, vald på femårsmandat av de nio del- 
statssu1tanerna inom deras egen krets. Men Thailands 
kungadöme har historiska anor. Monarken vördas i detta 
djupt buddhistiska land också i religiösa termer. Hans 
politiska inflytande kan därför inte bagatel liseras, 
trots att regeringsmakten sedan långa tider tillbaka mer



eller mindre enväldigt så gott som alltid har legat i 
militära händer, under de senaste åren dock i formellt 
parlamentarisk ordning.

Under sin långa historia har Thailand tidvis hävdat ett 
slags feodal överhöghet över olika ma 1 ajfurstend ömen. 
Sitt länsherreskap över de fyra nordligaste Sultanaten i 
Malaya avsade sig Thailand så sent som 1909. En djupare 
påverkan på dess utveckling har dock kommit från dess 
grannar Burma i väster och Kambodja (Kampuchea) i öster, 
med vilka Thailand i äldre tider var flitigt invecklat i 
krig, än segerrikt, än nästan slaget i spillror. Efter 
en framgångsrik burmesisk invasion vid slutet av 1700- 
talet tvingades den thailändske kungen att överge sin 
skövlade huvudstad och anlägga en ny, Bangkok, några 
dagsresor söderut längs Menam-f1 oden.

Med den europeiska kolonialtiden övergick dessa grann- 
krig till stormaktspåtryckningar, som de sluga thailän
darna med viss framgång kunde spela ut mot varandra och 
utnyttja för sina försiktiga moderniseringssträvanden. 
Ensamt i hela regionen kunde Thailand därför bevara sin 
nationella självständighet. Under andra världskriget 
kunde landet, genom att uppträda som bundsförvant, göra 
den japanska ockupationen förhållandevis mild och däref
ter smidigt övergå till samarbete med de västallierade. 
Först Vietnamkriget och dess följdföreteelser i det 
övriga Indokina har medfört verkligt allvarliga påfrest
ningar för den thailändska säkerhetspolitiken.

SAMMANFATTNING

Även när de indokinesiska staterna och Burma ute
lämnas är det en splittrad och motsäge 1 sef y 1 1 d bild 
som regionen uppvisar.



De skilda k u 1 tur in f 1 y ta nd en sorti genom historien 
har lagrats på varandra har fått olika djup och 
varaktighet på olika håll. Ras- och språkförbist
ringen tecknar en brokig kartbild.

Ett genomgående drag är det kinesiska inslaget, 
numerärt obetydligt i de flesta av länderna, starkt 
i Malaysia, övervägande i Singapore men överallt av 
ekonomiska skäl betydelsefullt och därför politiskt 
ömtå1igt.

Det koloniala arvet har efterlämnat mer eller mind
re medvetna och omhuldade bindningar åt olika håll. 
Motsättningar de olika territorierna emellan under 
och delvis även efter a vko 1 on i seringens år har 
tidvis drivits till öppna krigshandlingar, såsom 
under Indonesiens så kallad konfrontationspolitik 
mot Malaysias bildande på 1960-talet.

Under rådande förhållanden är det anmärkningsvärt 
och löftesrikt att en sådan samarbetsorganisation 
som ASEAN har kunnat bildas och sedan sin tillkomst 
1967 växa sig starkare. Det är ett vittnesbörd så 
gott som något om livskraften och anpassningsdug- 
1 igheten hos den fascinerande befolkningsmix som 
bebor denna mångfasetterade och rikt utrustade 
region.





Politiska förhållanden i Sydostasien 
och Sydkorea 3

Ett gemensamt drag för den politiska situationen i de 
länder som behandlas i denna bok är att de, trots tidvis 
allvarliga inre motsättningar och oroligheter, ändå kan 
uppvisa ett stort mått av stabilitet. Systemen har i 
stort sett bestått. Ett frågetecken måste dock idag 
(början av 1984) sättas för den framtida utvecklingen i 
Fi1ippinerna.

ÄR SYDKOREAS SPÄNNINGSFYLLDA GRANNFÖRHÄLLANDE DRIVKRAF
TEN TILL DEN UNIKA EKONOMISKA TILLVÄXTEN?

Den politiska utvecklingen i Sydkorea har av flera skäl 
särskilt intresserat svensk opinion. Sverige som nation 
och även enskilda svenskar har under det senaste tret
tiotalet år haft speciella kontakter med landet. Under 
Korea-kriget (1950-53) gjorde Sverige en humanitär in
sats på FN-sidan. Alltsedan vapenstillestånd slöts 1953 
ingår Sverige bland de fyra nationer (de övriga är 
Schweiz, Polen och Tjeckoslovakien), som deltar med en 
delegation vardera i den kommission vars uppgift är att 
övervaka att sti 11eståndsavta1 et efterlevs är statione
rad i Panmunjom i den demilitariserade zonen mellan de 
båda koreanska staterna. För närvarande uppgår den sven
ska delegationen endast till sju man men i början av 
uppdragsperioden var den betydligt större. Detta är en 
av anledningarna till att flera svenskar kommit att 
intressera sig för Sydkorea. En annan är att många



svenska familjer adopterat koreanska barn. På senare tid 
har ytterligare ett skäl tillkommit, nämligen utveck
lingen av handeln och andra ekonomiska förbindelser 
mellan de båda länderna.

Vid andra världskrigets slut hade hela den koreanska 
halvön varit under japanskt styre i 36 år. Efter den 
japanska kapitulationen delades landet varvid norra 
Korea hölls av Sovjetunionen och den södra av USA. År 
1948 utropades Demokratiska Folkrepubliken Korea i norr 
(med Kim II Sung som president) och Republiken Korea i 
syd. Förhållandet mellan de båda koreanska staterna, 
särskilt återföreningsfrågan, dominerar helt situationen 
i var och en av dem. Trots att kontakter mel lan dem 
tidvis förekommer, har de inga officiella förbindelser 
med varandra. Det går inte att skicka brev eller telefo
nera direkt från den ena sidan till den andra. Detta 
påverkar också i hög grad situationen för enskilda ko
reaner på ömse sidor om demarkations 1 injen - många fa
miljer splittrades genom krigshändelserna 1953 och fa
miljemedlemmarna har sedan dess varken kunnat återse 
varandra eller hålla någon kontakt.

En annan konsekvens för Sydkoreas vidkommande (läget i 
Nordkorea härvidlag faller utanför ramen för denna över
sikt) är att landets regering anser sig tvungen att 
utöva en tidvis mycket sträng kontroll över vad man 
betraktar som en allvarlig risk för försök till infil
tration och omstörtande verksamhet från Nordkoreas sida. 
Vad man i västvärlden vant sig vid att betrakta som 
grundläggande och självklara mänskliga och politiska 
rättigheter tillmäts då mindre vikt. Det är emellertid 
den konfucianska pliktetiken som mest präglar samhälls
uppfattningen i landet.



Konstitutionellt indelas perioden från 1948 på följande 
sätt :

Första republiken 1948-60 
Andra republiken 1960-61 
Militärstyre 1961-63 
Tredje republiken 1963-72 
Fjärde republiken 1972-79
Interimsperiod (efter mordet på president Park; den 
period under vilken bland annat de bekanta Kwangju- 
oro1igheterna inträffade) 1979-81 
Femte republiken 1981-

Som begynnelsedatum för Femte republiken räknas den dag 
nuvarande presidenten Chun Doo Hwan installerades i sitt 
ämbete, nämligen den 5 mars 1981. Presidenten är enligt 
konstitutionen vald för en period av sju år och kan inte 
återväljas. Samtidigt är presidentmakten stark.

Det finns ett parlament (där flera partier är represen
terade) men detta har snarast en konsultativ funktion. 
Presidenten utser premiärminister och övriga regerings
medlemmar. Flera regeringsombi 1dningar har ägt rum sedan 
1981. Till medlemmar av regeringen utses experter, fram
för allt ekonomiska, inte politiker.

Sydkorea söker bredda sina utrikes- och handelspolitiska 
förbindelser - där USA respektive Japan länge dominerat 
- till att omfatta en större krets av länder. Säkerhets
politiskt är samarbetet med USA av avgörande betydelse. 
Man har en särskild överenskommelse med USA om försvars- 
samarbete och cirka 30 000 man i amerikanska trupper är 
stationerade i Sydkorea. Man håller också gemensamma 
årliga manövrer ("Team Spirit").



DET LILLA RIKA BRUNEI NY MEDLEM I ASEAN

I dagligt tal sätter man ofta likhetstecken mellan be
greppet "Sydostasien" och de numera sex länder som ingår 
i den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN 
(Association of South East Asian Nations), det vill säga 
Brunei, Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore 
och Thailand. De fem sistnämnda länderna är grundare av 
ASEAN, som bildades 1967. Brunei upptogs som medlem i 
januari 1984, sedan man i enlighet med en överenskommel
se med Storbritannien återfått full yttre självständig
het.

ASEANs ursprungliga syfte var att främja ekonomiskt, 
teknologiskt och kulturellt samarbete mel lan medlemssta
terna. Ett antal kommittéer och andra organ - även inom 
den enskilda sektorn - har bildats i detta syfte. Sedan 
1976 finns ett ständigt ASEAN-sekretariat med säte i 
Jakarta. Dessutom finns nationella sekretariat i huvud
städerna. Kommittésekretariaten växlar med ett par års 
mellanrum säte mellan de olika huvudstäderna. ASEANs 
högsta organ är toppmötet, som dock inte möts årligen 
(senaste mötet var 1977) och ministerkonferensen, som 
består av medlemsländernas utrikesministrar och som 
håller möte minst en gång årligen, om så erfordras 
oftare. Ordförandeskapet i ASEAN innehas ett år i sänder 
på rotationsbasis. Man byter ordförande i samband med 
ministerkonferensens ordinarie årliga möte (som brukar 
hållas någon gång perioden juni-juli). Sommaren 1983 
övergick ordförandeskapet således från Thailand till 
Indonesien.

ASEANs samarbetsformer och syften kan knappast jämföras 
med exempelvis det som gäller EG eller EFTA. Sedan den 
vietnamesiska invasionen av Kampuchea vid årsskiftet 
1978/79 har ASEAN-samarbetet också fått en politiskt 
dimension. Medlemsstaterna driver en gemensam Kampuchea-



politik vars främsta syfte är bortdragandet av de ut
ländska trupperna från kampucheansk mark och återstäl
lande av Kampucheas oberoende och alliansfrihet.

Den yngsta ASEAN-med1 emmen är sultanatet Brunei på norra 
Borneo, geografiskt omgivet och delat av den malaysiska 
delstaten Sarawak. Sultanatet har anor från 1400-talet 
och hade på sin tid betydligt större geografisk omfatt
ning. Det blev brittiskt protektorat 1888 men återtog 
genom en serie överenskommelser med Storbritannien först 
fullt inre självstyre och sedan, från januari 1984, även 
full yttre suveränitet och självständighet.

Sultanen, Sir Muda Hassanal Bolkiah, är Bruneis tjugo
nionde sultan av samma ätt. Han är samtidigt premiär-, 
inrikes- och finansminister. Hans fader, den förre sul
tanen Sir Omar (som abdikerade 1967 till förmån för 
sonen) är försvarsminister. Utrikesminister är sultanens 
broder Mohamad Bolkiah.

I modern tid har allmänna val hållits i Brunei vid ett 
tillfälle, nämligen 1962. Utvecklingen därefter ledde 
till inre motsättningar och oroligheter, varefter undan
tagstillstånd proklamerades. Något parlament finns inte 
i Brunei. Makten stannar enligt Bruneis författning hos 
sultanen. Islam är statsreligion i Brunei.

Även efter självständigheten har Brunei och Storbritan
nien en överenskommelse som gäller Bruneis försvar; en 
brittisk ghurkabata1jon är stationerad i sultanatet, 
vilket dock arbetar på att bygga ut sin egen försvarska- 
pacitet.



FILIPPINERNA DOMINERAS IDAG AV EN STARK PRESIDENT

Republiken Filippinerna utropades den 4 juli 1946. Öri
ket hade under flera hundra år varit en spansk koloni 
och blev en amerikansk sådan efter en kort tids själv
ständighet vid sekelskiftet. Under andra världskriget 
ockuperades Filippinerna av Japan. Redan före självstän
digheten 1946 uppstod väpnade gueri11 aröre 1 ser i norra 
(kommunister) och södra (muslimska separatister) Filip
pinerna. Strider mellan dessa grupperingar och rege
ringstrupper har med korta avbrott pågått under hela den 
tid republiken existerat.

Ferdinand Marcos valdes till president första gången 
1965. Med hänvisning till att landet hotades av kommu
nistuppror infördes undantagslagar 1972. Undantagstill
ståndet hävdes först tio år senare.

Filippinerna har under senare år varit särskilt hårt 
drabbat av ekonomiska svårigheter. Samtidigt har den 
alltmer livliga demokratiska politiska oppositionen mot 
presidenten länge varit splittrad och ur stånd att er
bjuda något egentligt alternativ. Mordet i augusti 1983 
på oppositionspolitikern Benigno Aquino gav dock opposi
tionen en gemensam symbol att samlas kring. Vilken styr
ka den kan visa vid ett val kan komma att prövas först 
under loppet av 1984 när det är parlamentsval och under 
förutsättning att oppositionen inte beslutar att då 
bojkotta valen, bestämda att äga rum i maj.

Filippinernas författning ger presidenten vidsträckta 
befogenheter (enligt amerikansk och fransk modell). Fram 
till för ett par år sedan fanns inte någon premiärminis
ter utan presidenten var samtidigt regeringschef. Någon 
vice president finns inte. En folkomröstning om bland 
annat denna fråga i början av 1 984 gav som utfal 1 att en 
vice president bör väljas samtidigt med presidenten



nästa gång det är presidentval. President Marcos hälsa 
har på senare tid varit vacklande. Efterträdarfrågan kan 
således bli akut.

I sin utrikespolitik håller Filippinerna en låg profil. 
Den forna ko 1 onia 1 makten USA spelar alltjämt en viktig 
försvarspolitisk roll för landet och förfogar även genom 
ett särskilt avtal över en flygbas (Clark) och en flott
bas (Subic Bay) i Filippinerna.

Över 90 procent av befolkningen i Filippinerna är krist
na, de flesta katoliker. Medlemmar av den katolska kyr
kan är bland de politiskt aktiva i landet men kyrkan som 
sådan förklarar sig inte vilja spela någon politisk 
roll .

INDONESIEN, MILITÄRERNA OCH ALLA ÖAR

Indonesien vann sin självständighet i december 1948 
efter flera hundra år som holländsk koloni. Självstän- 
dighetsrörelsen i Indonesien blev aktiv först under den 
japanska ockupationen 1942-45. Motsättningarna mellan 
denna rörelse och holländarna tog sig efter andra 
världskrigets slut tidvis mycket våldsamma uttryck.

Indonesiens förste president blev Sukarno, ledare för 
den icke-mus1imska grenen av befrielserörelsen. Efter 
ett misslyckat kuppförsök 1965, riktat mot vad kuppmän
nen betraktade som kommunistisk dominans av landets 
regim, och följt av en omfattande massaker av kommunis
ter fråntogs Sukarno all makt 1967. Den nye starke 
mannen, general Suharto, installerades som president 
första gången 1968. Han omvaldes senast i mars 1983. 
Militären utgör alltsedan dess den troligen mest bety
dande maktfaktorn i Indonesien. Emellertid har landet 
även ett fungerande parlament (dit val hölls senast i



maj 1982). Detta domineras av Golkar (de funktionella 
grupperna), som inte är ett politiskt parti. Den näst 
största gruppen i parlamentet utgörs av nominerade rep
resentanter för försvarsmakten, vars politiska gren 
kallas ABRI. Därtill kommer representanter för två poli
tiska partigrupperingar, en muslimsk och en icke-mus- 
limsk. De många politiska partierna i Indonesien tving
ades nämligen 1973 till sammanslagning i dessa två orga
nisationer .

Indonesiens statsskick beskrivs ofta som en "styrd demo
krati", vars grund är Pancasila, de fem principerna: tro 
på en gud, humanism, landets enhet, demokratiskt be
slutsfattande och social rättvisa.

Det förhållandet att Indonesien utgörs av 1 3 500 öar, 
att avståndet öst-väst är 4 800 km och nord-syd 2 000 km 
och inte minst att det är etniskt splittrat påverkar 
givetvis också den politiska situationen. Det finns 
militanta minoritetsröre1 ser i flera delar av landet: 
den politiska OPM i Irian Jaya (den västra delen av Nya 
Guinea), den muslimska Aceh Sumatra på norra Sumatra, 
den politiska FRETILIN i Östra Timor (som Indonesien 
betraktar som landets 27e provins, något som inte accep
teras av Förenta Nationerna). De metoder som tillgrips 
mot dessa rörelser tilldrar sig ofta omvärldens kritik. 
Detsamma gäller de kvardröjande effekterna av 1960- 
talets oroligheter; några hundra av de många tusentals 
personer som fängslades under denna tid har ännu inte 
frigivits. Många av dem som frigivits har ännu inte 
återfått sina medborgerliga rättigheter. Pressen i 
Indonesien betraktas som delvis frispråkig.

De principer som är vägledande för Indonesiens utrikes
politik är alliansfrihet och stärkandet av självständig
heten i den egna regionen, som man önskar fri från all 
stormaktsinblandning. Händelserna vid mitten av 1960-



talet ledde till att man bröt de diplomatiska förbindel
serna med Kina. Dessa har ännu inte återupptagits.

Befolkningen i Indonesien är till övervägande del (90 
procent) muslimer. Det finns även ett stort antal krist
na (9 procent) och - framför allt på Bali - hinduer.

ÄR FEDERALISM ELLER DEN MALAY-KINESISKA SPÄNNINGEN ORSA
KEN TILL MALAYSIAS STADIGA TILLVÄXT?

Det Malaysia som fick sin självständighet 1957 efter en 
period av brittiskt styre bestod av en federation av 
delstater på Ma 1acka-ha 1 vön. Först 1963 tillkom delsta
terna Sabah och Sarawak, belägna på norra Borneo, och 
Singapore. År 1965 bildade emellertid Singapore en egen 
stat och det var först då som federationens namn blev 
Malaysia.

Liksom på andra håll i Sydostasien spelade händelseut
vecklingen under andra världskriget även för Malaysias 
vidkommande en avgörande roll för nationalismens fram
växt. Britterna hade inte kunnat förhindra den japanska 
invasionen 1942, vilken ledde till ockupation fram till 
andra världskrigets slut. Det främsta motståndet mot den 
japanska ockupationsmakten kom från kommunistgueri11 an, 
som dominerades av etniska kineser. Samtidigt hade ett 
starkare nationellt medvetande växt fram hos den malay- 
iska majoriteten. Då britterna återkom efter den japans
ka kapitulationen var självständigheten endast en tids
fråga. Olika malayiska politiska grupper slöt sig samman 
i United Malays National Organisation, UMNO, som än idag 
är det dominerande politiska partiet i Malaysia. År 1948 
bildades efter förhandlingar mellan britterna och UMNO 
Federationen Malaya, med successivt ökat självstyre. 
Kommunisterna i Malaya, som inspirerats av Mao Zedong 
och vunnit viss prestige genom hans framgångar i Kina,



inledde samma år försöket att genom väpnad kamp vinna 
makten i Malaya. Detta var början på "the Emergency", 
som varade fram till 1960 och kostade 22 000 människor 
livet. Rester av kommunistgueri11 an opererar alltjämt i 
begränsade områden i dagens Malaysia, främst de norra 
delarna av Ma 1acka-ha 1 vön.

Mångfalden av folkgrupper är betecknande för Malaysia 
och öppna eller latenta motsättningar dem emellan utgör 
den största riskfaktorn för landets stabilitet och eko
nomiska tillväxtmöjligheter. I Västmalaysia - det vill 
säga den del av landet som ligger på Ma 1 acka-ha 1 vön - 
består befolkningen till cirka 54 procent av malayer, 
till cirka 35 procent av kineser och till drygt 10 
procent av indier. I Östmalaysia (det vill säga Sabah 
och Sarawak på Borneo) tillkommer ytterligare etniska 
kategorier. Politiskt dominerar malayerna medan den 
ekonomiska dominansen länge innehafts av kineserna. 
Genom olika åtgärder, vilka sammanfattas under beteck
ningen Bumiputra-po1itiken, söker regeringen främja den 
malayiska folkgruppens influtande och medverkan i lan
dets ekonomiska liv.

Malaysia är en federal konstitutionell monarki som be
står av tretton delstater. Nio av dessa är sultanat, med 
rötter tillbaka till 1400-talet. Vart femte år väljer 
sultanerna bland sig i tur och ordning landets kung, 
vars titel är Yang di-Pertuan Agung. Det senaste kunga
valet ägde rum i början av 1984 efter en smått dramatisk 
utveckling. En författningskris, där frågan gällde kung
ens och sultanernas inflytande över lagstiftningen, hade 
just lösts. Den av sultanerna som stod närmast i tur att 
väljas till statschef hade avlidit kort före valet. Till 
Yang di-Pertuan Agung valdes så sultanen av Johore.

Den största politiska organisationen i Malaysia är Na
tionella fronten, en koalition av elva partier vilka 
representerar olika etniska folkgrupper. Koalitionen



domineras sorti nämnts av det malayiska UMNO, vars ordfö
rande idag, april 1984, är landets premiärminister, Dr 
Mahathir. Det främsta kinesiska partiet inom Nationella 
fronten, MCA, har en allvarlig konkurrent i det likaså 
kinesiskdominerade Democratic Action Party, vilket står 
utanför koalitionen. Även muslimpartierna utom koalitio
nen står i visst konkurrensförhållande till varandra.

Regeringen Mahathirs högst prioriterade inrikespolitiska 
målsättning är främjandet av Malaysias ekonomiska till
växt .

Alliansfriheten är den vägledande principen för Malay
sias utrikespolitik. Parallellt härmed går uppbyggnaden 
av ett starkt försvar och man har de senaste åren gjort 
stora investeringar för detta ändamål.

Malaysias religion är islam men religionsfrihet är ga
ranterad. Alla malayer är muslimer, det vill säga drygt 
hälften av landets befolkning. De flesta kineser är 
buddhister eller konfucianer. Indierna är huvudsakligen 
hinduer. Bland kineser, indier och andra icke-ma1ayiska 
folkgrupper finns också flera kristna.

LEE KUAN YEWS SINGAPORE

Det var först 1819, då en tjänsteman i det brittiska 
Ostindiska kompaniet vid namn Stamford Raffles fick 
tillstånd av sultanen av Riau-Johor att sätta upp en 
handelsstation vid Singapore-f1 odens mynning, som Singa
pore överhuvudtaget blev ett säte för handel. Kompaniet 
etablerade de så kallade Straits Settlements, där för
utom Singapore även delar av dagens Malaysia ingick. 
Kompaniet förlorade det monopol man haft på handeln med 
Kina och därmed sitt behov av en replipunkt som Straits 
Settlements 1833 och området blev brittisk kronkoloni



1867. Britterna uppmuntrade invandring till Straits 
Settlements, framför allt från Kina men även från Indien 
och Ceylon.

Singapores fall 1942 och den japanska ockupationen fram 
till 1945 ledde till en brittisk prestigeförlust även 
här. Genom att Singapore 1946 avskildes från övriga 
delar av Straits Settlements och gjordes til 1 separat 
kronkoloni sökte britterna motverka att även Singapore 
skulle gå förlorat för imperiet då Malaya blev själv
ständigt. Tämligen snart stod det emellertid klart att 
även Singapore måste avkoloniseras. Processen inleddes 
med internt självstyre 1959. Lee Kuan Yew valdes då till 
premiärminister, en post som han alltjämt innehar. År 
1963 kom så även den yttre självständigheten, varvid 
Singapore blev en del av den malayiska federationen, en 
lösning som förespråkats från singaporiansk sida. Man 
ansåg det som en fördel att på detta sätt få til Igång 
till hela Ma 1 acka-ha 1 vön som avsättningsmarknad. Från 
malayisk sida motsatte man sig emellertid tankarna på en 
gemensam marknad, eftersom man ansåg att detta ensidigt 
skulle gynna Singapore. Detta var den huvudsakliga an
ledningen till att Singapore lämnade federationen 1965. 
Året dessförinnan hade Singapore drabbats av allvarliga 
oroligheter mellan malayer och kineser. Inom Lee Kuan 
Yews parti, People's Action Party (PAP), hade en opposi
tionell vänsterflygel växt fram. Gruppen bröt sig 1961 
ur PAP och bildade ett eget parti, Barisan Sosialis. Lee 
lät fängsla alla ledare för detta parti före det val som 
ägde rum 1 96 3 och flera av dem utvisades senare. Sedan 
dess finns knappast någon politisk opposition i Singa
pore. En av de 75 platserna i parlamentet innehas dock 
av ledaren för Workers' Party, J.B. Jeyaretnam, sedan 
han 1981 vunnit det fyllnadsval som hölls då mandatinne
havaren, Devan Nair, valts till Singapores president.



Singapore är i motsats till exempelvis Indonesien och 
Malaysia inte medlem av den alliansfria rörelsen men man 
tillämpar i praktiken en alliansfri utrikespolitik, 
stödd på ett starkt försvar.

Drygt tre fjärdedelar av Singapores befolkning är kine
ser och de flesta av dessa är buddhister. Malayerna i 
Singapore, som utgör cirka 15 procent av befolkningen, 
torde huvudsakligen vara muslimer. Den indiska folkgrup
pen (cirka sju procent) består till största delen av 
hinduer. Det finns också många kristna i Singapore.

DET OKOLONISERADE THAILAND

Thailand har, i motsats till sina grannar i Sydostasien 
och Indokina, aldrig varit en koloni. Landet har varit 
ett självständigt kungadöme sedan mitten av 1200-talet. 
Monarkens formella ställning begränsades efter en stats
kupp 1932, då konstitutionell mornarki infördes. Detta 
hindrar inte att kungen av Thailand alltjämt i realite
ten har stort inflytande även på landets politiska liv.

En annan betydande skillnad mellan Thailand och dess 
sydostasiatiska grannar är att landet under andra 
världskriget inte var ockuperat av japanerna. Tvärtom 
angrep man 1940 dåvarande franska Indokina och lyckades 
med japanernas hjälp också förvärva områden i Laos och 
dåvarande Kambodja. Ar 1942 gick Thailand in i kriget på 
Japans sida och gjorde en formell krigsförklaring mot 
USA och Storbritannien. (Under första världskriget hade 
man däremot anslutit sig till västmakterna.) Denna poli
tik mötte opposition inom landet och en anti-japansk 
motståndsrörelse uppstod. I augusti 1944 ersattes pre
miärministern av en mer provästlig politiker och drygt 
ett år senare blev Seni Pramoj, en av grundarna av den 
anti-japanska oppositionen, premiärminister.



Den inrikespolitiska utvecklingen efter krigsslutet fick 
i stor utsträckning sin prägel av en serie militärkupper 
som medförde regeringsskiften. En av ledarna för den 
sista av dessa kupper, vilken genomfördes 1976, var 
general Kriangsak Chomanan, som blev premiärminister 
1977. Kriangsaks avgång, som inträffade i början av 
1980, skedde emellertid under konstitutionella former. 
Hans efterträdare, general Prem Tinsulanond, är alltjämt 
premiärminister. Han står i spetsen för en regering sorn 
utgör en koalition mellan representanter för militären 
och företrädare för fyra av de elva partier som är 
representerade i parlamentet efter de senaste valen 
(1983 ) .

Thailands utrikespolitik bestäms i hög grad av förhål
landet till grannarna i de indokinesiska staterna. Man 
betraktar sig som frontstat mot den vietnamesiska ag
gressionen i Kampuchea. Detta förhållande har också 
medfört visst närmande till Kina, trots att relationerna 
mellan de båda länderna tidvis varit spänt. Man söker - 
och erhåller - också visst stöd av USA. Men Thailand är 
inte paktbundet utan tvärtom medlen av den alliansfria 
rörelsen.

Ungefär 90 procent av befolkningen i Thailand är buddh
ister. En malayisk minoritet, som huvudsakligen finns i 
södra delen av landet mot gränsen till Malaysia, är 
muslimer. Det finns även en kinesisk minoritet, som till 
största delen utgörs av konfucianer samt - företrädesvis 
i Bangkok och norra Thailand - några kristna.

SAMMANFATTANDE SLUTSATSER

De här beskrivna sex länderna uppvisar stora olik
heter vad gäller de händelsekedjor som ligger bakom 
framväxandet till en framtida industristat.



Den nuvarande politiska situationen beror därför i 
hög grad av gamla lojaliteter respektive spänningar 
gentemot andra nationer. Såväl heliga som oheliga 
allianser är därvid viktiga att vara varse. Detta 
gäller affärsutveck1 are som från de nordeuropeiska 
regionerna är vana vid likartade referenspunkter 
mellan affärsmän.





ASEAN-avtalets framväxt, status idag 
och framtid
av Marianne Nilson, Stockholms Universitet

ASEANS FRAMVÄXT

Frigörelsekrafter och blockbildningar efter andra 
världskriget

ASEAN bildades år 1967 vid ett möte den 8 augusti i 
Bangkok genom att en deklaration undertecknades av med
lemsländernas dåvarande utrikesministrar. Deklarationen 
avsåg ej att reglera specifika frågor mellan länderna, 
utan utgjorde snarare ett skriftligt dokument för att 
visa de fem ländernas vilja att samarbeta i riktning mot 
fred, välstånd och stabilitet i Sydostasien. Deklaratio
nen följdes från 1969 och framåt av avtal som reglerar 
ländernas inbördes förhållanden i konkreta frågor.

Under efterkrigstiden och i samband med den gryende 
självständigheten uppstod vissa meningsskiljaktigheter 
mellan länderna om gränsdragningar. Det var framför allt 
Filippinerna och Indonesien som vägrade att erkänna 
Malaysia som självständig stat. Filippinerna gjorde 
också anspråk på Sabah. Samtidigt fanns dock ett intres
se för samarbete.

Den sydostasiatiska försvarspakten SEATO bildades 1954. 
Det var Filippinerna, Thailand, Pakistan, Australien, 
Nya Zeeland, Förenta Staterna och Frankrike som på detta 
sätt åstadkom ett regionalt samarbete inom försvarets 
område. Ar 1961 bildade Thailand, Malaya och Filippiner



na ett sydostasiatiskt förbund för samarbete inom ekono
mi, kultur och vetenskap. Andra exempel på samarbetspla- 
ner — för att lösa ekonomiska problem - är FNs ekonomis
ka utskott för Asien och Fjärran Östern, ESCAP, 1947, 
tidigare benämnt ECAFE; Colomboplanen 1950 samt Mekong- 
projektet 1957. (1)

Exempel på regionala samarbetsförsök är MAPHILINDO från 
år 1960 som bildades av Malaysia, Filippinerna och Indo
nesien; samt ASA - "Association of Southeast Asia" - som 
bildades år 1961 av Malaysia, Filippinerna och Thailand. 
Inbördes politiska problem och misstro bland medlemssta
terna motverkade dessa initiativ, vilket resulterade i 
en utmattning av samarbetsorganisationernas grundläggan
de struktur. ( 2)

Det var i ruinerna av dessa samarbetsförsök med inbyggda 
driv- och stoppkrafter som ASEAN föddes. I Bangkok gick 
1967 ländernas utrikesministrar samman och undertecknade 
"The Asean declaration of Bangkok" med avsikten att 
ASEAN en dag skulle bli något i stil med EG. Deklaratio
nen var inget avtal i egentlig mening, utan ett uttryck 
för viljan att samarbeta inom de ekonomiska, sociala, 
tekniska och kulturella områdena. I figuren sammanfattas 
samarbetsformernas utbredning.
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ASEANs igångsättningssvårigheter

ASEAN hade, liksom tidigare samarbetsorganisationer i 
området såsom ASA, MAPHILINDO med flera, betydande pro
blem i början. En mängd ekonomiska, politiska och käns
lomässiga meningsskiljaktigheter måste övervinnas, som 
till exempe1 :

Grundläggande marknadsekonomiska olikheter förelåg 
mellan Indonesien, Filippinerna, Thailand och 
Malaysia med rikliga naturresurser å ena sidan och 
den oansenliga stads-staten Singapores sofistike
rade och välsmorda industriella och kommersiella 
etablissemang å den andra.



Frånvaron av märkbar inomregional handel var märk
bar: mindre än 10 procent av regionens totala han
del ägde rum inom regionen år 1967. Femton år 
senare har den inomregionala handeln endast ökat 
till 15 - 20 procent av tota 1 hande 1 n.

Många av ASEANs grundprodukter var ej komplette
rande utan konkurrerade istället inbördes på 
världsmarknaden. Det gällde bland annat tenn, palm
olja och skogsprodukter.

Politiska motsättningar och misstro rådde bland 
medlemsstaterna. (3)

Andra orsaker till att ASEAN förde en tynande tillvaro 
de första åren, kan vara en förhållandevis god ekonomisk 
tillväxt i varje enskilt land och en fortsatt stark 
nationalism då många av länderna nyligen blivit fria 
stater. Oklarheter om gränsdragningar orsakade också 
upprörda känslor mellan länderna, särskilt mellan Filip
pinerna och Malaysia om området Sabah på Borneo. Trots 
existerande svårigheter att samarbeta rådde dock inget 
tvivel om att ASEAN innebar goda möjligheter för de 
ingående staterna. Regionen är rik på jordbruks- och 
skogsprodukter samt mineraler och nyupptäckta oljetil 1- 
gångar. Mellan 1967 och 1976 åstadkoms emellertid nästan 
enbart deklarationer om samarbetsvilja och appeller om 
ökade förståelse.

Bangkokdeklarationen kompletterades 1969 - 1976 med fem 
separata avta 1 :

Samarbetsavta1 avseende massmedia och kulturaktivi
teter, 1969
Avtal avseende bildande av en ASEAN-fond, 1969 
Multilateralt avtal för rätten att inom ASEAN ha 
icke tids- och tabellbundna flygbolag, 1971



Avtal om samarbete vid flygolyckor, 1972 
Avtal om samarbete vid fartygsolyckor, 1975. (4)

ASEAN-AVTALENS STATUS IDAG 

ASEANs råvarutillgångar

ASEAN-1 änderna har fram till 1980 i huvudsak varit jord
bruksproducenter. Fortfarande utgör jordbruksproduktio
nen cirka en fjärdedel av BNP i Malaysia, Indonesien, 
Thailand och Filippinerna. Industrialiseringen bland 
ASEANs medlemsländer ökar dock alltmer. Idag utgörs 
cirka tredjedelen av deras BNP av industriproduktion. 
Man försöker alltmer förädla sina råvaror innan export. 
Men fortfarande är till exempel Filippinerna en av värl
dens största kokosnöto 1jeproducenter och står för 85 
procent av världsexporten av denna produkt. President 
Marcos försöker dock få igång fler förädlingsindustrier.

ASEAN-1 ändernas skogsreserv er är betydande. Störst i 
detta avseende är Indonesien. 1981 exporterade Indone
sien 6 miljoner kubikmeter stockar. Man börjar dock 
alltmer tala om att skogssköv1 ing pågår och opinionen 
växer mot massavverkningarna.

ASEAN-regionen har rika mineraltillgångar vilka till 
stor del ej är utnyttjade. 1981 kom två tredjedelar av 
världens tennexport från Malaysia och Indonesien. I 
regionen finns också en väsentlig del av världens sam
lade koppar- och nicke 1 fyndigheter. Dessutom finns bland 
annat guld, silver, zink och bauxit.

En alltmer betydelsefull position bland ASEANs tillgång
ar får oljan. Nya o 1jefyndigheter har upptäckts och 
oljeborrtorn och raffinaderier har byggts ut. ASEAN 
producerade 1976 mer än 538 miljoner fat råolja. Idag



produceras närmare 800 miljoner fat råolja per år. Under 
1984 förväntas enbart Indonesien ha en produktion som 
motsvaras av närmare 700 miljoner fat. (5)

Början till ett intensifierat samarbete

De händelser som utlöste det första ASEAN-toppmötet och 
ett intensifierat samarbete inom regionen, var Saigons 
fall och ett enat Vietnam 1 975 samt oljekrisen. Detta 
första möte i ASEAN där alla premiärministrar deltog, 
hölls på Bali 1976. Där undertecknades tre viktiga doku
ment, vilka befäste önskemålet om ett fortsatt ASEAN:

1. "The Declaration of Asean Concorde"
2. "The Treaty of Amity and Cooperation in South East 

Asia"
3. "The Agreement on Establishment of The Asean Secre

tariat"

Vidare fastställdes ASEANs organisation till en "public 
sector" indelad i fem kommittéer och en "private sector" 
med sex arbetsgrupper. Syftet var att den privata sek
torn skulle arbeta parallellt med den statliga. I ar
betsgruppen om industriell komplementaritet ingår en 
sidoorganisation, "Industrial Clubs", vilka är 13 till 
antalet. Varje sådan industrik 1ubb är en självständig 
organisation och kan ses som ett slags branschförening. 
Det är framför allt Indonesien, Filippinerna och Thai
land som genom dem önskat få ett diskussionsforum för 
kompletterande industrier och avsättningsmöjligheter 
inom regionen. Dessa industriklubbar kan förmodligen ses 
som en av de viktigaste delarna av ASEAN-samarbetet. Där 
spelar områdets privata affärsmän en stor roll då de 
ofta arbetar över gränserna och står över politiska 
meningsskiljaktigheter. En bromsande effekt på samarbe
tet kan dock de enskilda företagens vinstintressen ha.



Den första av dessa klubbar är "Automotive Industry", 
där varje land tilldelas vissa produkter att studera för 
produktionsspecialisering i framtidens "complementing 
schemes". Avsikten är att olika länder skall producera 
olika delar till en bil som sedan skall sättas ihop 
någonstans, det vill säga samma idé som EGs "Airbus".

Idag 1 984 finns dock ännu inga tecken på att en ASEAN- 
bil blir av. Bland annat motverkas samarbetet av Malay
sias önskan att tillverka en egen bil. (6)

Ungefär samma syfte som ASEAN-bilen hade ekonomiminis- 
termötet i mars 1 976 , då det beslöts att varje ASEAN- 
land skall satta igång ett större industriprojekt, var
vid 60 procent skall ägas av värdlandet och 10 procent 
vardera av de andra ASEAN-1 änderna. Det beslöts att 
Indonesien och Malaysia skulle starta konstgödse1 fabri
ker, Singapore dieselmotortil1 verkning, Filippinerna 
fosfattillverkning och Thailand producera sodaaska. Man 
tänkte sig att projekten skulle ha monopol på både 
tillverkning och försäljning i ASEAN. Idag är fyra pro
jekt fullgjorda, de två konstgödningsfabrikerna i Malay
sia och Indonesien, sodaaskaprojektet i Thailand samt 
ett kopparprojekt på Filippinerna i stället för fosfat
projektet .

Ekonomiministermötet beslöt också att ASEAN-1 änderna 
skall ha ett gemensamt agerande i internationella ekono
miska frågor, samt skapa "dialoger" med vissa länder i 
syfte att öka industriländernas investeringsvilja i 
ASEAN. Den första dialogen skedde med EG, vilket inte är 
förvånande då EG är ASEANs förebild. Därefter har dialo
ger med Japan, Australien, Nya Zeeland, Canada och USA 
följt. Totalt har ett trettiotal dialoger förts fram 
till 1984. (7)



Interregional handel
En av de viktigaste punkterna som diskuterades vid topp
mötet på Bali 1976 var möjligheten att införa tullsänk
ningar mellan medlemsländerna: "Preferential Trading 
Arrangements as a long term objective", PTA. En mängd 
möten i detta ärende har sedan dess hållits. I februari 
1977 tecknades ett avtal om införande av PTA och på ett 
ekonomiministermöte beslöts om tullsänkningar på 10-30 
procent för 71'varugrupper, som ett första steg.

Syftet med dessa tullsänkningar är att med EG som före
bild öka den interregiona1 a handeln. Med en intensiv 
handel mellan länderna räknade man med större möjlighe
ter till goda handelsavtal med icke ASEAN-1 änder. En 
annan tanke var att tullsänkningarna skulle underlätta 
industrisatsningar över gränserna, även i form av ut
ländska investeringar och produkter som till vissa delar 
är prefabricerade i icke ASEAN-land.

Men tullsänkningarna har gått trögt. I juni 1979 omfat
tades cirka 1 300 varugrupper av preferenstullar för att 
i januari 1983 uppgå till 12 000 varugrupper. Antalet 
varugrupper har som synes ökat avsevärt, men utgörs 
tyvärr mest av varor med låg handelspotential. De fem 
ASEAN-1 änderna har svårt att komma överens om vilka 
varor som ska vara föremål för tullsänkningar, varför de 
hellre väljer perifera varor, som knappast är föremål 
för någon interregional handel. ASEANS internhandel idag 
uppgår till cirka 15-20 procent av totalhandeln.

Trots att ledande politiker i viss mån är rädda för en 
snabb utvidgning av PTA, eftersom detta anses kunna öka 
den egna importen i stället för den egna industriutveck
lingen, är ändock ett av önskemålen en snabbare utbygg
nad av PTA (ekonomiministermötet i januari 1982). Fram
för allt kommer man att sträva efter att fler så kallade 
"känsliga" varor får sänkta tullar. (8)



EG och ASEAN-länderna

I början av 1977 inleddes förhandlingar om ett icke- 
preferentiel lt handels- och samarbetsavta 1 mellan EG och 
ASEAN. Förhandlingarna slutfördes i december 1977 och 
den 7 mars 1980 i Kuala Lumpur undertecknades avtalet, 
som har både politiska och ekonomiska motiv. På det 
politiska planet har EG velat markera sitt stöd för 
ASEANs betydelse som stabiliseringsfaktor i Sydostasien. 
På det ekonomiska området har EG velat skapa förutsätt
ningar för ett ökat samarbete med de snabbt expanderande 
och råvarurika ekonomierna i ASEAN.

Huvudelementen i avtalet är följande:

- Hande 1 ssamarbete : Parterna åtar sig bland annat att 
undersöka möjligheter att eliminera handelshinder, att 
ömsesidigt söka ta hänsyn till behovet av förbättrat 
marknadstillträde, att söka skapa nya handelsmönster 
genom att sammanföra representanter för det privata 
näringslivet i EG och ASEAN, att komma med förslag om 
handel sfrämjande åtgärder och att konsultera varandra 
beträffande åtgärder som kan inverka på handeln.

- Ekonomiskt samarbete: Den främsta målsättningen torde 
vara att åstadkomma ökade privata direktinvesteringar i 
ASEAN-länderna. I detta syfte åtar sig parterna att 
sträva efter ett förbättrat investeringsklimat och att 
upprätta icke-diskriminatoriska investeringsavta1 mellan 
de enskilda medlemmarna av de två regionala gruppering
arna .

- Utvecklingssamarbete: EG åtar sig att, inom ramen för 
gemenskapsbistånd till icke-associerade u-länder, lämna 
ett icke närmare specificerat bistånd till regionala 
eller lokala projekt i ASEAN-länderna.



- En samarbetskommitté ska sammanträda minst en gång om 
året och göra en översyn av utvecklingen på avtalets 
olika områden. (9)

Avtalet med EG måste betraktas som en av ASEANs största 
framgångar sedan starten 1967 och fortsatta strävanden 
till samarbete mellan ASEAN och EG har alltmer förts 
efter dess undertecknande. Ett exempel på detta är att 
representanter från EG deltog i ASEANs utrikesminister
möte i juni 1981 i Manila.

För att effektivisera EG-ASEAN-samarbetet har olika 
aktiviteter ägt rum. Bland annat har ett seminarium i 
Bryssel behandlat frågan om ASEANs tillträde till EGs 
kapitalmarknader. Vidare har representanter för olika 
gruv- och metallurgiska bolag inom EG inbjudits till 
ASEAN för att studera möjligheterna till tekniskt och 
ekonomiskt samarbete avseende framför allt icke-järnha1- 
tiga meta 1 1 er .ASEANs största intresse för EG är som 
industri- och handelspartner. Vad beträffar handeln har 
EG försökt bistå genom till exempel systemet med gene
rella preferenser, GSP. Det innebär att varor från u~ 
länder släpps in tullfritt på EGs marknad eller, som i 
fallet jordbruksvaror, till en lägre tull. ASEAN har 
kommit att bli ett av de områden som får de främsta 
fördelarna av GSP. Hela 20 procent av EGs totala GSP- 
import kommer därifrån. Dock bör nämnas att EG vidtagit 
åtgärder mot specifika ASEAN-varor, framför allt teko- 
varor.

Av den totala EG-exporten utgör den till ASEAN 2,5 
procent. Av den totala EG-importen är den från ASEAN 2 
procent. Handeln är mer uppmuntrande sedd ur ASEANs 
synvinkel. EG är en viktig handelspartner för vart och 
ett av de fem ASEAN-1 änderna. EG-andelen av deras totala 
import varierade redan 1979 mellan 11 procent (Singa
pore) och 18 procent (Malaysia). EG utgjorde också en



viktig marknad för deras varor och absorberade upp till 
en femtedel av vissa länders totala export.

Ur svensk synvinkel har avtalet mellan EG och ASEAN 
resulterat i ett ökande antal ASEAN-de1egationer till 
Sverige. Delegationerna har sponsrats av EG och har 
också haft reseledare och organisatörer från EGs Bryssel- 
avdelning. Delegationerna har varit av sä 1jresekaraktär. 
Det kan tyckas märkligt att EG sponsrar säljresor för 
ASEAN-med1emmar till Sverige. Men eftersom ASEANs varu
utbud anses vara för stort för EG, har man där valt att 
hjälpa ASEAN-med1emmarna att få avsättning för sina 
varor på andra marknaden än "Gemenskapens". På detta 
sätt kan ASEAN-1 ändernas exportintäkter öka och därmed 
ökar också deras förmåga att importera från EG. I 
Sverige har bland annat Stockholms Handelskammare enga
gerats för att marknadsföra ASEAN-produkter. (10)

ASEANS FRAMTID

ASEAN som regionalt handelsblock

En fundamental princip i affärssammanhang är att satsa 
lite och vinna mer. Denna princip har genomsyrat det 
regionala ekonomiska samarbetet i ASEAN.

Det är helt naturligt att varje land vill maximera sina 
fördelar medan man önskar minimera sina utgifter och 
åtaganden, men det har resulterat i att den ekonomiska 
samarbetsutveck1 ingen gått långsamt och att många lov
värda samarbetsprojekt uppskjutits. Enligt Dr Chirayu, 
ASEANs industriminister, är varje ASEAN-medlem medveten 
om detta förhållande och åtskilliga försök har gjorts 
för att påskynda samarbetet. Chirayu menar dock att man 
hittills för mycket låtit regeringarna sköta samarbets- 
projekten. Den privata sektorn är förutseende vad be



träffar affärsintressen och vinstgivande projekt, vilket 
bör utnyttjas i ASEANs samarbetsprojekt. Regeringarnas 
roll i detta sammanhang bör därför vara att öppna dörrar 
för den privata sektorn. Då kan ASEAN få ett regionalt 
blomstrande hande 1 ssamarbete, enligt Chirayu.

Dessa tankar, som Chirayu framförde vid ett föredrag på 
American University Alumni Language Centre i Bangkok, är 
inte nya. Redan 1976 trodde många att ASEANs möjligheter 
till utveckling mest skulle komma an på den privata 
sektorn och då särskilt på "industriklubbarna". Vid 
denna tid framfördes idéer om ett växelspel mellan den 
privata och den offentliga sektorn. Vad det privata 
näringslivet främst ansågs behöva för att öka samarbetet 
inom ASEAN var officiel la uttalanden om stöd från den 
offentliga sektorn. Den privata sektorn skulle med andra 
ord utgöra nerven i ASEAN och den offentliga sektorn 
katalysatorn som sätter igång händelserna.

Att döma av Chirayus uttalanden i november 1982 har 
något i den riktningen ännu inte skett. Ländernas rege
ringar och dess ingående medlemmar har sett ASEAN-samar- 
betet som den offentliga sektorns sak, medan det privata 
näringslivet styrts av sitt eget vinstintresse inom 
varje enskilt företag. Om näringslivet genom den offent
liga sektorn kan förmås att agera över gränserna i 
gemensamma projekt, är det troligt att resultatet kan 
bli vinstgivande. För det krävs dock god organisation, 
kapital och den offentliga sektorns öppnade dörrar, till 
exempel i form av sänkta tullar på betydelsefulla han
del sprodukter .

Under 1982 uppgick antalet varugrupper med sänkta tullar 
til 1 cirka 8 500 stycken. Men fortfarande rör det sig om 
varor som har mindre betydelse i handeln mellan länder
na. Detta visas bland annat av att den regionala handeln 
idag endast motsvaras av 15-20 procent av ASEANs totala



export medan EG har en motsvarande handel på 80 procent.

Den regionala handeln illustreras av följande uttalande 
på ekonomiministermötet i Kuala Lumpur i januari 1982. 
( 11 )

The PTA is at the heart of the effort to increase 
trade and investment. - And what's worth looking at 
now is not the products produced but that there is 
movement and it is being sustained.

ASEANs framtid som block i världshandeln

ASEAN har vuxit sig allt starkare som handelsblock i 
världshandelns ögon. Den totala handeln är ännu ej så 
stor om man till exempel jämför med EG, men ASEAN som 
sammanslutning börjar alltmer få en enhetlig profil utåt 
- i FN, i OPEC, i syd-nord-dia1 ogen, i GATT och i EG.

ASEANs största handelspartner är utan tvivel Japan. 
Detta visas bland annat av att när Japans nye utrikesmi
nister gjorde sitt första officiella besök utomlands, så 
reste han till ASEAN. I efterkrigstid har denna resa 
alltid tidigare gått till USA. Japan ville på detta sätt 
understryka vilken vikt ASEAN har och vilken stabilise
ringsfaktor organisationen utgör i Sydostasien, men 
också vilken betydelse ASEAN har som handelspartner för 
Japan. ASEAN är Japans andra handelspartner efter USA.

Två väg shande1n mellan ASEAN och Japan motsvarar idag 
närmare 30 miljarder US dollar. Över 20 procent av alla 
utländska privata investeringar i ASEAN kommer från 
Japan. Den största drivkraften bakom handeln mellan 
Japan och ASEAN torde vara kombinationen av Japans behov 
av råvaror och ASEANs behov av teknologiinvesteringar. 
Exempel på sådant utbyte är Japans engagemang i Indone
siens gas 1edningsutbyggnad från Natumaöarna i södra



Kinesiska havet samt samarbetsp1 aner mellan Japan, 
Singapore och Indonesien för att förbättra Borneos in
frastruktur i utbyte mot olja.

Den vanligaste formen av hande 1ssamarbete mellan ASEAN- 
länder och övriga länder i världen är dock bilaterala 
handelsavtal. Ett exempel på detta är Filippinernas 
handelsavtal med Saudiarabien om olja. I handelsavtalet 
ingår också en försäkran om att filippinska arbetare ska 
få gästarbete i Saudiarabien. På detta sätt löser presi
dent Marcos något av sin arbetslöshet men hjälper också 
Saudiarabien med villig arbetskraft. Filippinska arbe
tare har gott anseende i arabvärlden. Ett annat exempel 
på bilaterala handelsavtal är det mellan Kina och Singa
pore, trots att varje stat för sig aldrig erkänt varand
ra som oberoende självständiga stater. Detta är också 
ett exempel på kineskulturens nätverk och samarbete över 
gränserna trots olika politiska system och värderingar.

De bilaterala avtalen kommer nog att bestå i framtiden, 
om än ASEAN-med1emmarna mer och mer betraktas som delta
gare i ett större och alltmer enigt handelsblock. (12)

ASEAN-samarbetet med EG har den sista tiden mest karak
täriserats av förhandlingar om EGs handelshinder i det 
så kallade mu 1tifiberavta1 et. EGs ståndpunkt i förhand
lingarna är att importkvoten måste minska med 10 procent 
i jämförelse med det förra mu 1tifiberavta1 et.

ASEAN-1 änderna anser sig kunna exportera betydligt stör
re mängder till EG om det inte vore för de importrest
riktioner som EG tillämpar. Restriktionerna gäller fram
för allt teko-varor. Det är en industrisektor som alla 
u-länder ser som en viktig etapp i industrialiserings
processen. EG tillämpar samma regler för alla textilex- 
porterande länder, även för dem som är små i detta 
sammanhang, såsom det sist tillkomna Indonesien. Detta



baseras på idén om "ackumulerad marknadsstörning", om 
droppen som får bägaren att rinna över.

EG i egenskap av världens största handelsblock borde, om 
möjligt, inta en ännu mer betydande plats i ASEANs 
utrikeshandeln än idag. ASEAN borde vidare - mot bak
grund av sin dynamiska tillväxt - vara en viktigare 
handelspartner till EG än det faktiskt är. Det här beror 
på svårigheter på bägge håll, men EG har knappast genom
fört någon exportpromotion i ASEAN. Troligen är det 
avståndet till Sydostasien som avskräckt de europeiska 
företagen.

ASEAN-1 änderna uppfattar därför de europeiska industri
männen och investerarna som likgiltiga. För att få en 
bättre balans mellan hande1 sparterna EG, USA och Japan 
är europeiskt kapital och knowhow nödvändigt i ASEAN. 
ASEAN-med1emmarnas besvikelse över EG understryks av att 
de själva betraktar sig som naturliga handelspartners 
för andra fria marknadsekonomier. Här får framtiden visa 
om EG-med1emmarna så småningom vaknar upp och ökar sina 
aktiviteter i Sydostasien. (13)

ASEANs framtid som regionalt politiskt block

ASEAN har alltmer kommit att framträda som ett politiskt 
block. Detta har visat sig tydligast på FN-konferenser 
med anledning av Indokina-frågan. Vid dessa möten har 
ASEAN intagit en tydlig ställning mot Sovjet. Klara USA- 
sympatier har framförts från ASEAN-håll. I valet mellan 
Kina och Sovjet i Indokina, föredrar ASEAN inte helt 
oväntat Kina.

Denna oenighet i FN är inte enbart naturlig. Under de 
sista åren har olika stridigheter om gränsdragningar 
mellan ASEAN-1 änderna blossat upp. Det är framför allt



den gamla striden om Sabah mellan Filippinerna och 
Malaysia som tagit fart. Oroligheter bland Filippinernas 
muslimer på Mindanao påstår president Marcos beror på 
uppviglande grupper från Malaysias Sabah. Â andra sidan 
anser Marcos att Sabah ska återgå till Filippinerna.

Ändra gränsstrider har förekommit mellan Malaysia och 
Thailand. Här är det åter muslimska rebeller från Malay
sia som är orosmakarna och som sätter igång strider i 
södra Thailand mot dess regim. Inom Indonesien har också 
oroligheter med muslimska grupper förekommit. Indone
siens befolkning är till övervägande del muslimer och 
kräver därför en muslimsk statsreligion och en större 
makt i regeringen. Men Suharto har lyckats genomföra 
religionsfrihet i Indonesien samt ett förvånande litet 
antal muslimer i regeringen. Detta har väckt upprörda 
känslor i landet och demonstrationer och politiska upp
lopp har förekommit. Samtidigt har Indonesien haft 
gränsdragningsprob1 em med Hanoi angående en ekonomisk 
frizon i södra Kinesiska havet runt Natumaöarna.

Filippinerna har också brottats med sin muslimska mino
ritet. Här har Marcos till och med försökt få hjälp av 
OIC (The Organization of the Islamic Conference) vid ett 
besök i Saudiarabien i april 1982. För att blidka Minda
naos invånare har Marcos lovat införa en islamsk domstol 
och ett islamskt center i Metro Manila. Marcos låter 
också gärna dessa muslimer bli gästarbetare i Saudi
arabien eller i Singapore. Dessa arbetare skickar sedan 
hem pengar till Filippinerna, vilket bidrar till att 
förbättra öns försörjning.

De underbetalda arbetarna - genomsnittslönen i landet är 
några USD/dag - är ett stort problem för Marcos, som 
vädjat till plantageägare och regering att öka arbetar
nas löner för att minska grogrunden för kommunistisk 
klasskamp.



Det finns många skäl till ett framtida politiskt samar
bete inom ASEAN, inte minst för att säkerställa dess 
stäl lning mot det ökande engagemanget från Sovjet i 
Vietnam. ASEAN har därför alltmer börjat bli en försvars- 
pakt. Det förekommer bland annat USA-baser på Filippi
nerna, styrkor från Nya Zeeland och Australien statione
rade i Malaysia och Singapore. Vidare planerar USA att 
stödja Thailand militärt. Kommunismen ses ständigt som 
en fara och som ett ständigt skäl för samarbete i ASEAN, 
eller som premiärminister Lee sa i ett tal i Peking 
1980 :

None of the ASEAN countries has any need for commu
nism or communist parties to bring about a better 
society and a better economic life for its people. 
Every ASEAN government is convinced that its own 
communists are threats only because of outside 
assistance and interference.

ASEANs framtid som block i världspolitiken

Enligt ett referat (Asia Yearbook 1982) från nord-syd- 
dialogen i Caucun i Mexico 1981 skulle det vara lämpligt 
att dela in världen i en pessimistisk och en optimistisk 
värld. Den optimistiska världen ligger runt Stilla 
Havet.

Bakom detta resonemang ligger Asiens kombination av rika 
resurser, öppenhet inför yttre influenser, existensen av 
en stor entreprenörie 1 1 klass och en mängd ekonomiska 
sammanslutningar åt öst och väst som troligtvis kommer 
att bli än fler. En annan anledning är att Japan är nära 
att bli världens ledande innovator. USA och Europa be
finner sig långt under Japans nivå när det gäller effek
tivitet i produktion och prissättning och kommer inte 
att komma ikapp utan att vidta drastiska åtgärder. Yt
terligare anledning till optimism är att Sydostasien med



sin stora, unga befolkning, har en betydande fördel 
framför Europa.

I kanten av denna optimistiska Stilla Havs-region ligger 
ASEAN. Många olika faktorer kommer att påverka ASEANs 
framtid och då speciellt vad som händer närmast utanför 
regionen.

Japan samarbetar ju intensivt med ASEAN, både ekono
miskt, politiskt och militärt. Men Japan har också de 
sista åren försökt återuppta ett samarbete med Kina. 
Detta samarbete har gått mindre bra, då kineserna avbe
ställt stora investeringar i sista stund samt haft låg 
effektivitet på sin förmåga att genomdriva stora inves
teringsprojekt med utländska investeringar.

Ar 1972 påbörjades ett större samarbetsprojekt mellan 
Sovjet och Japan. Det gällde en gasledning mellan 
Kamtjatka och Japan. I projektet har delar av tekniskt 
viktiga produkter varit USA-til1 verkade. I och med 
Sovjets invasion av Afghanistan samt inblandningen i 
Polens inrikespolitik har dessa varor stoppats genom 
USAs sanktioner, varför projektet nu ej går att slutfö
ra. Japan har försökt förhandla med USA om ärendet men 
USAs ståndpunkt står fast. I samma veva återupptog Japan 
sina gränsdragningsförhand1ingar om "öarna i norr". 
Angående detta står Sovjet fast. Öarna förblir sovjetis
ka. Således har förhållandena mellan Sovjet och Japan 
och i viss mån mellan Japan och USA blivit något kyli
gare de sista åren. Därmed har Japan vänt sig alltmer 
mot ASEAN.

Kina och Sovjet har däremot börjat närma sig varandra. 
Det är framför allt den nya kinesiska generationen som 
ansett tiden vara mogen för att återuppta samarbetet. 
Kina är mycket mån om att få igång handel med Sovjet då



de behöver kapital och teknologi för att påskynda moder
niseringen av landet.

Innan Kina försökt få kontakt med Sovjet har USA en tid 
diskuterat möjligheterna till ett kinesiskt-amerikanskt 
samarbete i framför allt försvarsfrågor.

Kinas förhållande till Hongkong blir allt mer brännbart. 
Mycket tyder på att Kina kommer att återta Hongkong 
någon gång omkring 1997. De kinesiska affärsmännen i 
Hongkong pressar nu på för att få ett besked. En tänkbar 
lösning är att Hongkong återgår till Kina men att hamnen 
fortfarande förblir fri. På det sättet kan Hongkongs 
stabilitet och framgång fortsätta. Vissa källor påstår 
att dessa antydda lösningar endast har kommit till i 
propagandasyfte mot Taiwan. Hongkongs öde är ovisst men 
det är troligt att det som handelscentrum och frihamn 
kommer att bestå, om än i folkrepubliken Kinas tappning. 
Många västerländska affärsmän hävdar dock att Singapore 
alltmer övertar Hongkongs roll och i enlighet med detta 
flyttar allt fler sina företag från Hongkong till Singa
pore. (14)

NÅGRA AVSLUTANDE PUNKTER

ASEANs framtid ser ljus ut. Det geografiska läget i en 
alltmer ekonomiskt aktiv Stilla Havs-region inverkar 
positivt. Området har en optimistisk inställning till 
framtiden. Åsikter som genomsyrar Sydostasien är att 
välfärd är något som skapas och inte överförs, att 
teknologi är lätt att flytta men mindre lätt att använ
da, att ökad handel sgemenskap kommer på lång sikt och 
att mänskliga resurser betyder mycket. (15)

Men också den ständiga oron runt bland annat Indokina 
ökar ASEAN-med1emmarnas behov av gemenskap. Man knyter



fler samarbetspartner till sig såsom den nya medlemmen 
Brunei. ASEAN blir alltmer en försvarspakt och då i 
samarbete med Australien, Nya Zeeland, USA och Japan men 
fungerar idag framför allt som en politisk sammanslut
ning som gör gemensamma politiska uttalanden i bland 
annat FN.

ASEAN har en stor önskan om att bli betraktat som ett 
fritt marknadsblock, varför samarbetet med EG har stor 
betydelse och varför förväntningarna på EG är stora. 
ASEAN är en stor potentiell marknad för Europa, med upp 
till 415 miljoner människor år 2000 och stora outnytt
jade naturtillgångar. (16)

Samtidigt finns i ASEAN ett stort intresse för japansk 
teknologi och affärsku1 tur. Bland annat har Malaysias 
regering under 1983 och 1984 använt sig av "look-east"- 
propaganda för att få malaysiska affärsmän att ta lärdom 
av japanerna samt främja japanska investeringar. Från 
myndigheternas håll har man genom detta framför allt 
hoppats på en ökad japansk teknologiöverföring. Enligt 
forskare vid Kuala Lumpurs universitet våren 1984 har de 
japanska investeringarna ökat, men ej teknologiöverfö
ringen. De japanska företagen släpper ej in malaysisk 
personal i sina företag, annat än som arbetare, varför 
någon betydande teknologiöverföring ej sker. Man kan 
också i pressen skönja viss besvikelse över japanernas 
agerande. Europeiska företag anses vara mer generösa med 
teknologiöverföring och know-how. Detta förhållande 
öppnar ytterligare affärsmöjligheter för europeerna.
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Affärskulturer i Asien 5
av Sten Söderman, Söderman & Co AB

Det brukar hävdas att kultur är något helt skilt från 
ekonomiska aktiviteter. Kultur innebär andlig odling, 
vilket enligt många gängse uppfattningar inte har något 
med affärer att skaffa.

Titeln på denna framställning, "Affärskulturer i ASEAN", 
är ändå vald med omsorg. För alla typer av internatio
nella transaktioner krävs nämligen en ordentlig förstå
else för både affärssidan och kultursidan (1) var och en 
för sig, och dessutom för vilka barriärer och konflikt
risker men också möjligheter som ligger i sambandet 
mellan dessa två begrepp.

Med affärer avses affärsmetoder, det vill säga sätten 
att göra affärer. Häri ingår hur beslut byggs upp, vilka 
som är nyckelaktörer respektive andra inblandade och 
vilka drivkrafter som påverkar individerna vid besluten. 
Kulturbegreppet rymmer tre väsentliga aspekter, nämligen 
religion, etnisk bakgrund och historiska förhållanden. 
Det är viktigt att förstå kulturella skillnader i det 
fantastiskt stora område som ASEAN-1 änderna utgör - 
detta gäller såväl geografisk yta som antalet människor 
- för att ha en möjlighet att göra lyckosamma affärer.

De slutsatser som här repesenteras bygger på egna erfa
renheter från arbete med ASEAN-1 änderna under åtta år, 
varav två år som stationerad i området. Min ena uppgift 
där nere var att upprätta ett regionkontor för ett



internationellt konsultföretag med huvudkontor i 
Sverige. Regionkontoret upprättades i samarbete med SGV, 
som är ett filippinskt redovisnings- och konsultföretag 
med egna kontor i åtta sydostasiatiska länder, inklusive 
samtliga ASEAN-1 änder. Den andra uppgiften var att hjäl
pa skandinaviska företag att utveckla affärer, det vill 
säga att finna partners, marknader och produktions
möjligheter i området.

VAD ÄR AFFÄRSKULTUR?

Låt mig börja med ett exempel: Tänk er en typisk fransk 
affärslunch, som innebär något av en ritual. Man förvän
tas tala om vinet, kommentera maten och markera sin goda 
uppfostran genom spirituell konversation, medan de kon
kreta af färsförhand 1ingarna får vänta till efter den 
lukulliska fasen. Exempel på svensk affärskultur är en 
typisk fransk affärslunch, fast tvärtom! Maten är av 
underordnad betydelse. Punktlighet och effektivitet 
markeras genom att samtalen helt ägnas åt affärerna. 
Direkt och rakt på sak utan krusiduller. Ett annat 
exempel är den för Sverige speciella positiva demokra
tiska attityden till underlydande. I vare sig Frankrike 
eller ASEAN är det särskilt lämpligt att dunka folk i 
ryggen eller ta med sekreteraren på lunch.

Varför överhuvudtaget ägna intresse åt affärsku1 tur? Det 
kan verka etnologiskt snobberi, men vår åsikt är i 
stället att det i högsta grad är både handfast och 
praktiskt och ofta kanske till och med nyckeln till ett 
framgångsrikt samarbete med ett annat land. Att sätta 
sig in i andras affärskultur är att skaffa sig den 
förståelse som utgör grunden till ett fungerande samar
bete, den grund som gör att man undviker både onödig 
påfrestning i början av ett samarbete och de friktioner, 
problem eller missförstånd som leder till misstroende



och som kan innebära en total brytning av affärsrelatio
nen .

Det här är inget nytt eller särskilt originellt tänkande 
just för Sydostasien. Tvärtom är både affärsmän och 
andra, som varit i dessa delar av världen, ofta eniga om 
behovet av att sätta sig in i affärsmetoderna, mentali
teterna och de skilda kulturerna i området. Dessvärre 
finns det inte så många etablerade föreställningar, 
idéer eller normer om hur man lyckas i affärer i Fjärran 
Östern. Det är ont om personer som är intresserade av 
och har förmåga att dela med sig av sin samlade kunskap. 
Det är också ordentlig brist på både böcker och tid
skrifter som rör affärsku1 turerna i Sydostasien.

Självklart finns det många naturliga förklaringar till 
detta förhållande, såsom att svenskar först under de se
naste åren kommit att intressera sig för denna del av 
världen och därmed utveckla en kunskap. Det förhållandet 
att Sverige inte har några koloniala band, vilka exem
pelvis England och Nederländerna har, utgör naturligtvis 
en väsentlig orsak. Â andra sidan finns en lång rad 
fördomar, myter och orealistiska förväntningar på af
färsförhållandena i de här länderna. Sådana missupp
fattningar får lätt en hastig spridning just genom bris
ten på etablerade föreställningar. Det är den bristen 
denna uppsats vill gör ett - av många tänkbara - försök 
att avhjälpa.

Den här framställningen är uppbyggd kring åtta påståen
den, här kallade teser, som ska ses som ett försök att 
etablera en praktiskt användbar förestäl1ningsram.



ACCEPTERA ATT ASEAN-FÖRETAGEN I ALLMÄNHET ÄR FLEXIBLA OCH 
OPPORTUNISTISKA - TES 1

Det finns många anekdoter om sydostasiaternas kortsikti
ga agerande. Ett tydligt uttryck för detta är, sägs det, 
att de kinesiska affärsmännen har munnen fullproppade 
med guldplomber. Logiken är att om något oförutsett 
skulle inträffa, exempelvis rörelsen nationaliseras 
eller revisorn öppnar böckerna för skattemyndigheterna, 
så kan kinesen illa kvickt lägga benen på ryggen och 
förflytta sig till en annan plats och där starta på nytt 
med de nedsmälta guldplomberna som startkapital. Ett 
annat exempel, som ofta citeras i Manila är: Varför 
skulle någon filippin satsa en peso på skogsodling nere 
i Mindanao, där vinsterna kan kammas hem först om 20 år, 
när varje insatt peso i en biograflokal i Manila ger 35 
procents utdelning varje kväll och man får med sig en 
tredjedel av kassan hem direkt.



Det gäller att vara flexibel och att reagera snabbt. Det 
är slutsatser man kan dra av de här exemplen, som strax 
får en bredare giltighet. Här kommer nu att ges fyra 
olika förklaringar till varför det är logiskt att ASEAN- 
företagen har ett kortsiktigt så kallat österländskt 
tänkande.

ASEAN-FÖRETAGEN ÄR FLEXIBLA OCH OPPORTUNISTISKA DÄRFÖR 
ATT DERAS MARKNADER ÄR MARGINELLA - TES 2

Det inan omedelbart slås av är hur litet produktionsdo- 
minerade (2) de flesta affärsrörelser i Sydostasien är. 
Affärslivet i ASEAN tycks helt baseras på handelshus
idén .
En viktig anledning är att man fortfarande handlar hu
vudsakligen med stapel varor och commodity-1iknande va
ror. En annan förklaring är att det så gott som konse
kvent är underskott på efterfrågan. Det har därför ald
rig funnits någon egentlig anledning att organisera upp 
en produktionsapparat och att koppla den till "trading".



För det tredje - och detta är en viktig anledning - 
domineras affärsku 1 turen av kinesiskt tänkande. Detta 
bygger på "trading" och har utvecklats under århundraden 
sedan de första så kallade overseas-kineserna, de tidi
gaste båtflyktingarna, seglade och flöt ner till Nan 
Yang, det vill säga Sydkinesiska sjön. I denna arkipelag 
har de utvecklat småska1eoperationer vid hamnar och i 
städer eftersom värdländerna förbjöd dem att flytta ut 
på landsbygden. För att överleva lärde de sig att effek
tivt köpa billigt och sälja dyrt. Kinessläkterna kom 
dessutom att bli utspridda i Nan Yang så att samma 
familj har medlemmar i andra ASEAN-1 änder, som kan skaf
fa fram pris- och kostnads information och fungera som 
handel spartner.

Dessa är några anledningar till att flexibilitet och op
portunism belönas. Det enskilda företaget arbetar nämli
gen i det stora hela fortfarande på marginel la (3) 
marknader och företagets roll är också marginell. Före
tagen i ASEAN måste anpassa sig till ryckigheter som 
beror på externa faktorer. I de fall de sydostasiatiska 
företagen verkligen har skaffat sig en dominant ställ
ning, blir ryckigheten naturligtvis mindre.

Vissa råvaror utgör undantag

Undantag från denna regel är till exempel gummi och ana
nas. Engelska rågummiproducenter koncentrerade sig på en 
intensiv föräd1ingsverksamhet sedan planteringen av 
gummiträd avslutats. Man organiserade distributionen av 
gummit och tecknade många långsiktiga kontrakt och få 
"spot"-kontrakt. Man höll i samtliga led ända fram till 
direktförsä1jningsstationerna. Ananas, som amerikanska 
Del Monte och Dole planterat i Filippinerna, konserveras 
i landet och säljs av samma företag till konsumenter i 
USA och Västeuropa. Kokosnötfettet håller på att nå



samma grad av organisering, eftersom de filippinska 
kokosnötterna är av en intressant och åtråvärd kvalitet, 
vilket har gjort att de leverantörer som fortfarande får 
kokosnötfettet varsamt utnyttjar det i sin egen produk— 
tion samtidigt som länderna själva i största grad försö
ker ta hand om vidareförädlingen av varorna. Sålunda 
sätter man upp sina egna oljeraffinaderier och säljer 
kokosnötolja i stället för kopra.

I Malaysia finns exempel på stabila marknadsrelationer, 
där förutom gummi även produktionen av tenn (4) utgör en 
väsentlig del av den totala vär1dsproduktionen. Men i 
flertalet fall produceras varor och tjänster inom affärs
områden där väldiga kast präglar både prisbildning och 
efterfrågevolym. Detta leder till att den ASEAN-företa- 
gare som vil 1 vara framgångsrik och växa måste vara 
flexibel och arbeta kortsiktigt i syfte att inte över
raskas. Affärsidéerna hos dessa undantagsexempe1 är inte 
resultatet av någon slags "export push" utan snarare en 
"export pull", där importländerna har svarat för driv
krafterna och organiserat upp affärerna.

ASEAN-FÖRETAGEN ÄR FLEXIBLA OCH OPPORTUNISTISKA DÄRFÖR 
ATT KULTURBLANDNINGEN ÄR STOR - TES 3

Kulturblandningen skapar osäkerhet i det direkta umgäng
et mellan västeuropén och asiaten. Svensken, som första 
gången gör en ASEAN-rund resa, stöter på många olika 
kulturella bakgrunder hos de företagare han träffar. 
Problemet förvärras av att den skandinaviske affärsman
nen nästan alltid vill passa på att täcka in så många av 
länderna som möjligt under en och samma resa. Hans 
förmåga att hålla isär olika saker ställs därför på 
stora prov. Denna förmåga är dessvärre ganska kritisk 
för hur pass framgångsrik han kommer att bli i affärsut- 
vecklingen.



ASEAN-före tagen 
är flexibla och 
opportunistiska

Kultur- 
blandningcu 
är stor

Låt oss börja med religionen. I Thailand dominerar 
buddhismen. I Malaysia är malayerna muslimer, vilket 
binder ihop dem med Mellanösterns penningstinna araber. 
Även i Indonesien är islam den förhärskande religionen, 
liksom den är det i södra Filippinerna. På den stora ön 
Mindanao har långvariga religionskrig med olika intensi
tet härjat sedan många hundra år tillbaka - ett krig som 
bär likheter med konflikterna på Irland. Filippinerna är 
i övrigt djupt katolskt som följd av spanjorernas kolo
nisation under en period av hela 300 år. Under 1900- 
talet koloniserade amerikanerna detta örike och påver
kade starkt invånarnas livsstil. Någon har sagt, att 
blandar man katolicism med Coca Cola och häller det över 
ett u-land så får man Filippinerna. Handelsre1ationerna 
är mycket koncentrerade till USA men även till Japan, 
det land som invaderade och i stort sett krossade Filip
pinerna under andra världskriget. Manila lär, näst 
Dresden, vara den stad som blev mest sönderbombad under 
det kriget.



Därmed har vi kommit in på det koloniala arvet, som gett 
olika livsrytm i olika delar av Sydostasien. I Manila 
möter man en mycket snabb puls, som definitivt är präg
lad av det amerikanska förflutna och av de många ameri- 
kautbildade företagsledarna.

Det innebär alltid en mycket stark kontrast att därifrån 
komma till det malaysiska samhället med dess påtagliga 
flegma. State Development Corporations - ett slags 
statsföretag på regional nivå - är ett gott exempel på 
det malaysiska samhällets snabbt begynnande byråkratise- 
ring. I flera av de federala staterna kan man se dessa 
State Development Corporations som ett po 1itruck-organ 
som motvikt till de entreprenörie 11 a kineserna med deras 
snabbt expanderande affärsverksamhet. Men man kan också 
ge ett motexempel. I en federal stat norr om Kuala 
Lumpur finns en stor modern anläggning som tillverkar 
cement och som har ett väl fungerande logistiskt system 
för 1astbi1 strafiken mellan delstaten och huvudstaden. 
Anläggningen visar hur en systematisk planläggning med 
statlig inblandning kan leda till storlekar som är opti
mala åtminstone vad gäller sådana här processanläggning
ar. Som jämförelse kan nämnas cementindustrierna i 
Filippinerna, som har små och gamla anläggningar och där 
den enda utvägen i svåra situationer tolkas som att göra 
prishöjningar.

Malaysia och Singapore är gamla brittiska kolonier och 
det brittiska inflytandet är alltjämt stort. Indonesien 
å andra sidan har under lång tid stått under holländskt 
kolonialt förmyndarskap. Då dessa band bröts under 40- 
talet skedde det under agressiva former präglade av dju
paste misstro.

Affärsmetoderna har fått den starkaste präglingen av det 
koloniala förflutna. De flesta dragen kan återfinnas i 
amerikansk managementkultur vad gäller Filippinerna och



engelsk affärskultur vad gäller Malaysia och Singapore. 
Thailand är genuint och ger ett originellt - mera exo
tiskt - intryck.

Kineskulturen dominerar

De etniska kineserna (5) i Sydostasien är huvudsakligen 
engagerade i handel och affärer i vid bemärkelse. Denna 
minoritet skiljer sig definitivt från andra minoriteter 
i denna del av världen om vi bortser från européerna, 
genom att de i ovanligt hög grad stödjer internationella 
kommunikationer (6), i synnerhet där affärer är inblan
dade. Inte ens indierna och deras affärsorienterade 
minoriteter har ett sådant välutvecklat kontaktnät över 
de nationella gränserna och ännu mindre, naturligtvis, 
de inhemska affärsmännen i vart och ett av de aktuella 
länderna. De kinesiska kontaktnäten består inte bara av 
kontakter med moderlandet eller enstaka enkla handelsre
lationer mellan två länder; nej, de är betydligt mer 
komplexa och utgör i själva verket ett nät av relationer 
över hela Sydostasien, med fokus kring Singapore och 
Hongkong. Näten inkluderar Japan, Europa och Nordamerika 
förutom Röda Kina och Taiwan och omfattar såväl varu- 
som kapita1 f 1 öden.

Befolkningsmässigt utgör kineserna bara 6-10 procent av 
ASEANs befolkning. Andelen varierar från 1,4 procent i 
Filippinerna till ungefär 75 procent i Singapore.

Trots den relativt låga andelen kan man säga, att kine
serna genomsyrar både det goda och det onda i sydost- 
asiatiskt affärsliv. Kineskulturen kan aldrig bli "big 
business" utan slutar växa när familjen inte räcker 
till. Kineskulturen är inte samhällstillvänd - utom i 
Singapore naturligtvis - eftersom man sysslar med sig 
själva, jobbar för egen vinning och överhuvudtaget bara



ser ett begränsat system. Vid konfliktrisker eller öppna 
konflikter avslöjas dessa starkt förankrade attityder 
ganska klart.

Kulturblandning och administrativa olikheter

Kulturblandningen skapar osäkerhet i det direkta umgäng
et mellan västeuropén och asiaten. Ett exempel kan il
lustrera: Om två europeiska träimportörer gör upp om ett 
kontrakt i Europa, så hålls i allmänhet detta kontrakt. 
Om ett motsvarande kontrakt inom träbranschen görs upp 
mellan en europeisk och en sydostasiatisk partner så 
kanske det sydostasiatiska företaget bryter kontraktet 
om han får ett bättre erbjudande. Denna företagare arbe
tar sannolikt på en marginell marknad och det finns 
ingenting som säger att han kommer att få en ny order i 
morgon. Han reagerar därför på det omedelbara stimuli 
som ett annat och bättre erbjudande innebär.

Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att sydostasi
ater bryter kontrakt mera än andra, men ibland får man 
höra uttolkningen att indoneser är opålitliga för att de 
brutit ett kontrakt. Ibland hörs sägas att "malayer kan 
man inte lita på för att de först måste lyssna på Mecka 
innan leveranserna kommer igång, oavsett vad som avta
lats". Att af färsreg1 erna avseende massa i Europa är 
sådana att kontrakt mycket väl kan och brukar brytas 
finns det en naturlig och inbyggd acceptans för här i 
Sverige.

Även de administrativa snitten uppvisar stora olikheter. 
I Singapore förekommer ett slags meta-management (7), 
där Lee Kuan Yew styr landet med förlegade företagsled- 
ningsprinciper. I Malaysia finns en gammal federal (8) 
management-inställning. De olika landskapen eller sta
terna har påfallande stora friheter, vilket innebär en



inbyggd strukturkonflikt visavi staten, den centrala 
statsledningen, men samtidigt - vilket har visat sig 
vara helt riktigt i det här fallet - ger upphov till och 
stimulerar regional växtkraft. Indonesien präglas fort
farande av ett "Satrapsystem", det vill säga liksom 
provinsståthållarna i det fornpersiska riket är nutidens 
administrativa regionala chefer dominerande inom sina 
revir, vilka är naturligt avskärmade på grund av landets 
arkipelager (9). I Filippinerna och i Thailand härskar 
ett centrum-periferi-system (10), det vill säga det 
finns dåligt uppbyggd kommunal och annan slags struktur 
och den centrala styrningen är mycket stark.

ASEAN-FÖRETAGEN ÄR FLEXIBLA OCH OPPORTUNISTISKA DÄRFÖR 
ATT INFORMATIONSSVÂRIGHETERNA ÄR STORA - TES 4



Att överhuvudtaget få till stånd en handelsrelation, det 
vill säga att starta affärsverksamhet mellan ett ASEAN- 
företag och ett västerländskt företag, kan misslyckas på 
grund av informationssvårigheter. Med detta menas, att 
det västerländska företaget i allmänhet har svårt att 
bestämma sig. Man anser inte säl lan att de data man fått 
från ASEAN-företaget inte bara är klart otillräckliga 
utan framför allt annorlunda eftersom utbudet av stati
stik och annan objektiv data är mindre i den här delen 
av världen än i väst och då i synnerhet i Sverige, som 
har ett av världens mest ambitiösa och välordnade stati
stiksystem. De data som erhålls från ASEAN-företagen kan 
inte användas för statistiska analyser eftersom grundda
ta antingen inte finns eller är otillräckliga ur relia- 
bilitets- och validitetssynvinkel. Beslutsunderlaget 
blir därför annorlunda eftersom det i stället måste 
bygga på goda subjektiva bedömningar av välinformerade 
personer. ASEAN-företaget reagerar därför något osäkert 
och intar en flexibel attityd om det västerländska före
taget dröjer med besked.

Det är knappast någon idé att försöka få affärsmännen 
där nere att prestera data som inte existerar utan det 
bästa är att i stället på hemmaplan försöka sätta sig in 
i de förhål landen som gäller eller att åka ner och lära 
sig. Det krävs alltså ett första steg som vi skulle 
vilja kalla maximering av inlärning. Rent konkret hand
lar det om att hitta en sådan affärsmöjlighet (11) eller 
aktivitet som gör att man lär sig så mycket som möjligt 
med så liten risk som möjligt. Konsekvensen är att man 
inte bör ställa strikta 1önsamhetskrav på aktiviteter 
under detta penetrationsstadium.



ASEAN-FÖRETAGEN ÄR FLEXIBLA OCH OPPORTUNISTISKA DÄRFÖR 
ATT MAN ARBETAR I ETT DUBBELT EKONOMISYSTEM - TES 5

Samtliga ASEAN-länder är utpräglade marknadsekonomier 
med fri konkurrens som den ledande dogmen. Men insprängt 
i detta system finns ett utpräglat monopo1 tänkande vad 
gäller den näringsgeografiska och industripo 1 i tiska 
utvecklingen. Man tror nämligen mycket starkt på ett 
"board of investment" som initierare, bedömare och för
de lare av "incentives" för investeringar inom olika 
områden. Industrialiseringstakten och fördelningen av 
tillstånd på olika industrier dikteras helt av de beslut 
och de planer som ett litet antal personer inom "board 
of investment" i dessa länder formulerar och praktiskt 
tillämpar. Dessbättre har många av de skickligaste och 
mest lojala teknokraterna - ofta med praktisk affärsman- 
nabakgrund - rekryterats till dessa befattningar.

ASEAN-före tagen 
är flexibla och 
opportunistiska

Deras mark- ^k Kultur- ^k Informations- Man arbetar ^k
nader är H blandningen svårigheterna H i ett dubbelt
marginella H är stor är stora ekonomi- B

^hhhI LhJ LhI



VAL AV RÄTT ASEAN-PARTNER ÄR DET BÄSTA SÄTTET ATT SJÄLV 
VÄXA PÂ - TES 6

Eftersom olikheterna är så påtagliga mellan affärskultu- 
rerna i ASEAN och i Sverige blir valet av samarbetspart
ner av kritisk betydelse. Liksom i valet av äktenskaps
partner handlar det om att söka identifiera likheter och 
olikheter och sedan välja en partner som inte är alltför 
olik, vilket skapar frustration, men inte heller har 
alltför stor likhet eftersom det inte ger den nödvändiga 
spänningen.

DET FÖR SVENSKEN INTRESSANTA ASEAN-FÖRETAGET MÄSTE HA 
PENGAR OCH UTVECKLINGSKRAFT - TES 7

För att kunna välja rätt ASEAN-partner är det väsentligt 
att nämna något om växtmekanismerna i ASEAN.

Det brukar ibland hävdas att den första miljonen är 
mycket svårare att tjäna än de kommande miljonerna. 
Detta påstående är tio gånger sannare i Sydostasien än i 
Sverige. Har man väl fått någonting att fungera i Syd
ostasien är det mycket lättare att accelerera tillväx
ten. Detta beror på följande orsakskedja: det är inte så 
svårt att lyckas i affärer eftersom möjligheterna är 
många; men för att kunna utnyttja möjligheterna och 
kontakterna, som uppenbarligen finns, måste man röra på 
sig. Och för att kunna röra på sig måste man ha pengar. 
Man måste ha den första miljonen och synen på själva 
resandet måste vara positiv. Det japanska undret kan 
förklaras till stor del av japanernas frenetiska "ut och 
resa och 1ära"-instä11 ning, som med känt resultat kopie
rats av koreanerna.

Relativt sett värderas inte tekniskt kunnande och analy
tisk förmåga på samma sätt hos företagsledare eller



af färsutveck1 are i Sverige som i ASEAN, där dessa två 
egenskaper ofta inte är särskilt framträdande. Däremot 
ser de framgångsrika företagsledarna i Sydostasien logi
ker på flera olika plan.

Så fort ett embryo till en sådan logik växer fram, 
satsas resurser i projektet i form av prestige, makt 
eller image men även pengar. De framgångsrika företags
ledarna där nere har kronisk brist på tid och kan av 
detta skäl varken sätta sig in i varje enskilt projekt 
eller bli övertygade om att just det är nyckeln till 
framgång. En rundresa eller ett par telefonsamtal med 
nyckelpersoner som ger fingervisningar, räcker i allmän
het för den framgångsrike för att få reda på om projek
tet är värt att satsa på eller inte. Nu talar vi alltså 
om de riktigt snabbväxande företagen. Dessa företag har 
en massa "trevare" ute. Genom att pröva en ny idé, ett 
nytt projekt eller en helt ny affärsidé från några olika 
aspekter fastslår de om det är intressant och fattar 
beslut om att satsa eller inte satsa.

Denna tes kan sammanfattas i följande fyra lärdomar:

a) I ett oorganiserat samhälle är möjligheterna många 
- i ett organiserat är de flesta möjligheterna 
redan upptäckta.

b) I Sverige är svårigheten inte att få kapital då man 
har en idé. I Sydostasien är det oväsentligt om man 
har idé eller inte. Det är kritiskt och mycket 
svårt att skaffa kapital.

c) Förändringarna sker så snabbt att en uppbyggd 
struktur kan vara omodern i morgon. Detta talar för 
en flexibilitet och ett behov av att röra sig, veta 
vad som händer och ha sina "trevare" ute.



d) De små och fattiga företagen har inga utvecklings- 
möj1igheter.

VÄLJ RÄTT TYP AV ASEAN~FÖRETAG - TES 8

Det finns ett oändligt antal mycket unga företag i denna 
del av världen och ett mycket stort antal "success 
stories". Men självklart en hel del präktiga krascher 
(12) också.

Vårt råd är att koncentrera sökandet på endera av två 
grupper av ASEAN-partners. I den ena gruppen av företag 
inkluderas följande fyra typer:

1. Utländska traders, till exempel Elof Hansson,
Ekmans samt Östasiatiska Kompaniet.

2. Inhemska traders, till exempel Sime Darby,
Guthries, Jardine och EEI.

3. Amerikanska multinationella företag
4. Japanska handelshus.

Denna grupp ska inte närmare beskrivas här. Det svenska 
företagets ambitioner, existerande kunskaper om interna
tionella affärer, men framför allt förmåga att lära sig 
bör vara de bärande kriterierna för valet av samarbets
partner .

Den andra gruppen som vi kommer att tala något mera om, 
inkluderar tre typer av företag som samtliga finns i 
alla sex ASEAN-1 änder.

Typ 1 är kinesfamiljerna, som redan tidigare karaktäri
serats. Det finns i dessa familjer ett nedärvt kunnande 
i entreprenörskap. Det går från far till son och så 
vidare. Tillväxten begränsas av andra kinesfamiljers 
revir men också av den egna familjens fysiska utbred



ning. Förankringen till statsledningen är, som antytts, 
liten utom i det av kineser dominerade Singapore.

Typ 2 kallas här "tycoons" (13). Härmed avses en i 
sanning genuin entreprenör, som fungerar som spindel. 
Han köper upp eller skaffar inflytande i en lång rad 
olika företag. Någon gräns för växt existerar knappast 
för denne entreprenör. Efterfrågan på en enskild produkt 
utgör sällan någon stoppfaktor eftersom det finns så 
många olika källor till utveckling, inte minst råvaru
källor. Han tuggar av så mycket han hinner på kort tid 
och när gräset är avtuggat hoppar han över staketet till 
nästa område. Skulle skogen ta vid, skaffar han några 
yxor och så är han inne i skogsbranschen.

Det här är en liknelse med seriöst innehål 1 (14). Väs
terlänningarnas historiska sätt att göra pengar, deras 
ordnade växtriktningar och krav på rationaliseringar har 
lett till en rad emotionella men också professionella 
blockeringar, som säger ifrån vad som är möjligt och vad 
som inte är möjligt att göra. Någon sådan historietung 
tradition finns inte bland tycoonerna. Den typen av 
affärsledare är ofta unga då de sätter igång att göra 
pengar. Oförväget hoppar de in i bransch efter bransch 
och ofta gör de fel. Men eftersom de är genuina entre
prenörer (15) lär de sig väldigt snabbt nya innovativa 
logiker också. Samhällsingripanden utom av typen "board 
of investment" är fåtaliga. Det gör att spindelentrepre
nörerna arbetar med ett mycket fritt upplevt handlings
utrymme .

Typ_3 har här kallats "foundations" och det är ett
samlingsnamn för de slags företag som står statsledning
en mycket nära, Det är ofta kungens, presidentens eller 
regeringens "egna" företag. Dessa foundations präglas av 
en stark legitimitet och stabilitet så länge det existe
rande politiska förhållandet består och har i allmänhet



en stor portion skickliga analytiker arbetande i toppen.

I Thailand finns som exempel Crown Property, som leds av 
kungen. I Indonesien kan nämnas Harapay Kiti, som är en 
typisk vä 1görenhetsfoundation och som formellt leds av 
madame Suharto. I Malaysia finns till exempel Sabah 
Foundation med uppgift att dels ge stipendier till stu
denter, dels tjäna så mycket pengar som möjligt. I 
Filippinerna finns företag och organisationer som står 
presidentparet mycket nära.

Typer av snabb
växande företag

Entrepre
nörskap

Växtinriktning Förankring i
statsledningen

"Kineser” Nedärvt kun
nande i " How
to do busi
ness"

Utanför andra ki
nesfamiljers re
vir maximeras av
egna familjens
fysiska utbrednin

I allmänhet
mycket liten

g

"Tycoons" En genuin
entreprenör :
spindeln

Vild och okonven
tionel 1

Liten eller
ingen

"Foundations" Skickliga ana
lytiker och
teknokrater

Tillskapar mono
pol

Mycket stor

Något generellt recept för att välja rätt partner kan 
naturligtvis inte ges i detta sammanhang. Men genom att 
skaffa sig en ordentlig förståelse för både affärssidan 
och kultursidan, var och en för sig och i samverkan, bör 
risken för fel beslut minska avsevärt.



NOTER OCH REFERENSER

(1) I Irwinboken "International Enterprises" av Stefan 
H Robock och Kenneth Simmonds, Homewood, 1973 , 
skriver författarna: "The international manager may 
never become an expert anthropologist, sociologist, 
and social psychologist in addition to his role as 
a management specialist. But he should become gene
rally familiar with key cultural elements that are 
likely to influence international business activi
ties" (sid 243). I områden med väldigt stora kul
turvariationer, särskilt parade med en starkt tra
ditionell koppling mellan kultur och affärsmetoder, 
är riskerna stora för ineffektivt agerande, om 
insikter kring de rådande föreställningarna ej 
finns. Att sådana föreställningar är viktiga i 
styr- och kontro11 sammanhang framhålls, om än myc
ket sparsamt, i litteraturen, till exempel i 
Robbins, S M & Stobaugh, R B "Money in the interna
tional enterprise - a study in financial policy",
Longman, London, 1 97 4 :... "if you impose upon your
foreign managers controls that are not reasonable 
within their cultural pattern, you're not going to 
be able to retain the management. So, we work 
within cultural patterns."

Kulturella differenser på ett mera generellt plan, 
baserad på 1änderuppde1 ning, behandlas i Brooke, M 
Z & Remmers, H L, "The strategy of multinational 
enterprise", Longman, London, 1978, samt i deras 
bok "The multinational company in Europe", samma 
förlag, 1972. Sammanfattningsvis varnar författarna 
genomgående för risken att dra slutsatser baserade 
på nationella stereotyper.



(2) I de produktionsdominerade företagen utgöra basen 
för dominans framför al It av en stor, tung och ofta 
kapitalintensiv produktionsapparat, som gör det 
möjligt att tillverka produkter i långa serier och 
med hög inre effektivitet, det vill säga till låga 
kostnader. Se till exempel Normann, R, 1975, Ska
pande företagsledning, Aldus, Lund, sid 88.

(3) Jämförelsen bör göras med vad Eric Rhenman kallar 
marginella organisationer, vars värdesystem bäst 
stämmer överens med värderingar i en fri värdemil
jö. "Organisationsproblem för långsiktsplanering", 
Bonniers, Stockholm, 1975. Denna organisationstyp 
anpassar sig till miljöförändringar genom en slags 
inlärningsprocess, som ställer stora och bestämda 
krav på dess kognitiva system. Denna förmåga att 
varsebli och lära av miljökontakter och den stora 
kontaktytan med miljön är emellertid av ringa värde 
om den inte motsvaras av ett värdestödjande system, 
ett maktsystem, som möjliggör förändringar vare sig 
de har karaktär av motåtgärder eller innebär ut
nyttjande av nya chanser, framhåller Rhenman. På 
grund av den relativt i-länderna låga teknologiska 
standarden i ASEAN med därmed förknippade brister i 
kommunikationer av olik slag, blir företagsledning
ens förmåga att klara miljökontakterna av utomor
dentlig betydelse.

(4) Tekniska detaljer kring tennbrytning och gruvornas 
lokalisering finns till exempel i "Southeast Asia", 
sid 124-131, University of London Press Ltd, Singa
pore, av E H G Dobby. Beträffande gummi se 114-119.

(5) Olika typer av "etniska kineser" - "overseas-kine- 
ser" samt assimileringsprocessen återfinns i Mary F



Somers Heidhues' skrift "Southeast Asia's Chinese 
Minorities", Longman, Australia, 1974.

En kort historisk teckning av "The Wandering Chi
nese" finns i boken "An eye for the dragon", av 
Dennis Bloodworth, 1975, Penguin, Middlesex.

Overseas-kinesernas affärsintressen finns beskrivna 
i ett otal sammanhang, bland annat i "The Overseas 
Chinese" ur Far Eastern Economic Review, June 16, 
1978 .

Fransmannen Jacques Amyot har i några böcker base
rade på "medverkande metoden", publicerade under 
60- och 70-talen, beskrivit de sociologiska, antro
pologiska och i viss grad ekonomiskt affärsmässiga 
förhållandena inom olika kinesgrupper. Se exempel
vis "The Manila Chinese - familism in the Philip
pine environment", Institute of Philippine Culture, 
Ateneo de Manila University, 1973.

(6) Denna företeelse försöker vissa företag initiera 
men sannolikt med begränsad framgång. Heenan, D A & 
Perlmutter, H V "Multinational organization deve
lopment", Adison-Wesley, New York, 1979, presente
rar i avsnittet "Building separate corporate cul
tures" några normativa föreställningar och i viss 
mån framkomliga vägar.

(7) Meta management eller metastyrning kan definieras 
som "...ett uttryck för funktionen att på ett över
ordnat plan fatta beslut, som avser reglering av 
någon aggregationsnivå i samhället." Det handlar om 
effektivisering av hela system av organisationer. 
Utmärkande för sådan här styrning - ofta utförd av 
något slags "government" är emellertid att styr
ningen utövas via ett system av organisationer.



Regleringen sker oftast genom ett samtidigt utnytt
jande av marknadskrafter som ett reg 1eringsinstru- 
ment. Se Rhenman, E, "Systemsamhället", Aldus, 
Stockholm, 1975, sidorna 78-79.

(8) I "Politics and government in Malaysia" av Milne, R 
S och Mauzy, D K, i synnerhet kapitlet 6: "Federal- 
state relations" ges en sammanfattning av denna 
strukturs bakgrund och framväxt.

(9) Indonesierna har ärvt den styrande tradition som 
utvecklades av holländarna.

"För att börja med Nederländska Ostindien, skilde 
sig den holländska kolonialpolitiken i hög grad 
från den brittiska, därigenom att holländarna vi
sade större benägenhet för att regera indirekt, via 
lokala härskare med ärftlig makt." Ur Gunnar 
Myrdals "Asiatiskt drama", Rabén & Sjögren, 
Stockholm, 1968.

Se exempel "Local administration under the culture 
system" ur "The history of south-east, south and 
east Asia", Khoo Kay Kim (editor), Oxford Universi
ty Press, London, 1977 eller några av de skrifter 
som Eric Lundqvist publicerat, till exempel "Ingen 
tobak ingen halleluja", Bonniers, Stockholm, 1956.

(10) Se Donald Schons "B 1indgångare mot framtiden", Pan, 
Stockholm, 1972, för en systematisk beskrivning av 
detta begreppspar i generell bemärkelse.

(11) Syftet med att maximera inlärningen är att skynda 
på den internationaliseringsstrategi företaget ut
format, vilket innebär framväxt av en affärsidé i 
det nya landet. Med affärsidé avses ofta inte en 
enda faktor som ligger bakom den överlägsenhet som



gör det möjligt för ett företag att bestå själv
ständigt och dominera en delmarknad, utan i stället 
en skickligt uttänkt kombination av en hel rad 
faktorer.

Ett företags affärsidé är alltid - enligt Gärdborn, 
I & Rhenman, E, "Internationaliseringsstrategier i 
konsultbranschen", SIAR S-65, SIAR Dokumentation, 
Lund, 1974 - resultatet av en lång inlärningspro
cess, där en företagare - en entreprenör - har haft 
en allmän vision som successivt konkretiserats 
genom ett slags experimenterande. Svåra misslyckan
den har ofta, menar de i kapitel 3, givit oskattba
ra lärdomar och konkurser har ibland gjort det 
möjligt att slippa den barlast en tidigare struktur 
inneburit.

(12) Den internationellt mest uppmärksammade konkursen 
under 70-talet var den indonesiska statens oljebo
lag, Pertamina, som växte för fort, expanderade i 
alltför många olika riktningar samt leddes av mind
re vana företagsledare.

(13) En aspekt är karismatik för att beskriva en sådan 
ledare, en "maximum man", vilket på ett förträff
ligt sätt beskrivs i "Power and the corporate mind" 
av Zaleznik, A & Kets de Vries, M F R, Houghton 
Mifflin Company, Boston, 1975, ss 125-130.

(14) Tesen att företagets sätt att välja vilken del av 
den externa miljön man interagerar med är ett in
strument som i hög grad styr tillväxt - och kun- 
skapsutveck1ingsprocessen formuleras bland annat av 
Normann, 1975, "Skapande företagsledning", sid 109.

(15) En generel lare behandling av detta ämne: entrepre
nörskap som personlig strategi återfinns hos bland



annat Normann, 1975. En av de mer djärva uttolk- 
ningar som han gör har stöd i våra erfarenheter 
från Asien "...är att företagare med kompensations- 
fyllda spänningar ofta ser omvärlden i termer av 
entreprenörmöjligheter", sid 102.





Att öppna Fjärran Östern — affärskulturens krav 
på svenska företag och deras företrädare
av Sten Söderman, Söderman & Co AB

Syftet med detta kapitel är att för det första visa hur 
kultur har med affärer att göra, det vil 1 säga hur 
kulturen passar in i ett företags strategier och hur den 
därmed påverkar möjligheterna att överhuvudtaget göra 
affärer. Det andra syftet med kapitlet är att visa hur 
människor, det vill säga utländska affärsvänner och 
utländska företag, och deras sätt att bete sig betyder 
olika samt hur viktigt det är att tolka sådana signaler 
rätt.

Internationella affärer rör inte bara priser och trans
portkostnader utan även frågor om hur man bör hantera 
sina potentiella leverantörer och kunder. Det gäller att 
skapa förtroende och att relatera sig till dessa part
ners på olika sätt. Vilka reflektioner bör man då göra 
kring begreppet affärskultur i Fjärran Östern, eller 
snarare, vilka krav ställer dessa affärskulturer på 
skandinaver som i första hand ska starta - men kanske 
även fortsätta existerande affärsförbindelser - i områ
det? Efter samtal med en handfull olika personer har det 
framkommit fyra lärdomar som de flesta gjort:

1. För Sverige betyder stora fysiska avstånd även rela
tivt sett större kulturella skillnader. Svenska affärs
män är vana att hantera priser och transportkostnader 
men har mindre träning i att hantera kulturdifferenser i 
affärssammanhang. Förklaringen är enkel, eftersom enbart 
en affär av fem görs med partner som inte finns på andra



industrialiserade marknader. Omkring 80 procent av 
svensk industriexport går till i-länder och av de åter
stående 20 procenten så går fem till statshandel s länder, 
fyra à fem till u-länder och resten till nya industri
länder och oljeländer.

2. Att sälja och att köpa är situationer som skiljer sig 
åt. Det är enklare att köpa eftersom man befinner sig i 
en, i de flesta fall, dominant ställning. Men det finns 
undantag, exempelvis vad gäller Japan. Normalt sett kan 
man dock tänka sig att affärsku 1 ture 1 1 a krav betyder 
krav på särskilt uppträdande där man som köpare inte 
behöver uppträda alltför medvetet.

3. Man måste dock tillägga direkt att beträffande hela 
Fjärran Östern, så måste man alltid se representativ ut 
(vilket i regel svenskarna gör). Det ska synas att man 
visar respekt för den partner som man kanske aldrig 
sett, men via brev kommunicerat med. I många av Fjärran 
Österns länder förväntar man sig helt enkelt en proper 
klädsel.

4. Beträffande Kina-ku 1 turen, det vill säga då man gör 
affärer med Taiwan, Singapore och Hongkong, så kan upp
trädandet påverka prissättningen. Kineserna har ofta 
många småföretag, varav en hel del numera har kommit ut 
på världsmarknaden. Det är svårt för en skandinav att 
bedöma hur pass stort ett kinesiskt företag egentligen 
är. "Om man som västerlänning bor på ett relativt stort 
hotell så tror kinesföretagaren att man är rik och 
därmed representerar ett bra företag. Då känner sig 
denne i en underlägsen ställning och vill gärna få igång 
en relation och därför intresserad av att rucka på 
priset", som en initierad person uttryckte det.

Efter dessa inledande exempel, låt mig nu få spjälka upp 
kapite1 rubrikens innehåll i sex stycken delfrågor. Min



avsikt är att gå igenom var och en av dessa för sig och 
försöka ge så uttömmande svar som möjligt på var och en 
av dem.

Fråga 1 : Vad är Fjärran Östern?
Fråga 2: Hur brukar svenska företag internationalisera? 
Fråga 3: Vad är affärskultur?
Fråga 4 : Hur öppnas en marknad?
Fråga 5: Hur öppnas just Fjärran Östern?
Fråga 6: Affärskultur i Fjärran Östern?

FRÄGA 1: VAD ÄR FJÄRRAN ÖSTERN?

Detta regionala område ses med olika ögon av olika 
människor och företag i väst. Beroende på vilket sätt 
man ser på Fjärran Östern, så gäller också skilda sätt 
att lägga upp olika strategier. Skilda sätt att lägga 
upp sin strategi betyder också att kulturen spelar skif
tande roll. Bilden nedan betecknar några av dessa sätt 
att se på Fjärran Östern.

50 procent av jordens befolkning öster om Indus

Intressant del av Asien1

Japan som modelland

Pacific- bassängen

Japan
Skandinavien



50 procent av jordens befolkning bor öster om floden 
Indus, brukar Gunnar Heckscher, som varit svensk ambas
sadör i både Indien och Japan under tio år, säga. Det 
här skapar oerhörda efterfrågetryck därför att mycket 
små levnadsnivåförändringar leder till oerhörda samman
lagda effekter.

En intressant del av Asien. Detta är ett annat synsätt 
som baseras på tron att uppkomsten av de många nya 
industriländerna - nic-länderna - i bortre änden av 
Asien, är en klar indikation på att det är där som 
mycket kommer att hända de närmaste decennierna.

Japan som modelland. Det första nya industrilandet efter 
andra världskriget var tveklöst Japan. Den japanska 
modellen har därmed kommit att stå som förebild för 
flera andra nya industriländer i området. Den asiatiska 
samhörighet som koreaner, filippiner och singaporianer 
känner med Japan är också en väsentlig affärskulturell 
faktor som de enskilda svenska företagen måste ta i 
beaktande. Malaysias premiärminister säger "Look East", 
vilket är ett bra exempel på dessa tankegångar.

Pacific-bassängen. Detta nya modeord, där Stilla Oceanen 
är bassängen med de snabba teknologiernas förlovade land 
i västra USA, Kalifornien och Silicon Valley etc, hänger 
ihop med de kvicka anpassningarna hos Japan. Det finns 
också en nära koppling mellan Japan och Sydostasien; 
Sydostasien är Japans egen bakgård eller stora tillgäng
liga råvarureserv.

Fjärran Östern uppdelat i tre områden; ASEAN; de tre 
snabbväxande länderna Hongkong, Taiwan och Korea; samt 
för det tredje det väl utvecklade Japan.

En vanlig skandinavisk föreställning är att se Japan 
separat från Sydostasien och man frågar sig ofta vilket



område man ska börja på.

Jag kommer längre fram att utveckla min tes om att det 
är väsentligt att som svensk företagare bestämma sig för 
vilken syn på regionen man egentligen har. Ytterst hand
lar det ju om, liksom i alla affärer, att orientera sig 
på ett sådant sätt i omvärlden att man kan identifiera 
vilka som är ens konkurrenter. Och det gäller då att 
bestämma sig för om man ska försöka slå konkurrenterna 
eller samverka med dem.

Varför är nic-länder (Japan, som ett gammalt nic-land 
och flera länder i Sydostasien som aktuella nic-länder) 
viktiga? Svaret på denna fråga kan sammanfattas i nedan
stående punkter.

- stora länders handelskrig
- som avsättningsområde
- man har lärt av gamla världens misstag
- pendelteorin - "manufacturing will go East".

Under de allra senaste åren har en rad obalanser i 
världen inträffat. Konjunktur variationer, i synnerhet 
konjunkturförsämringar i de utvecklade länderna, har 
lett till att kampen mellan protektionistiska krafter 
och frihandelskrafter har ökat. Det kommer med stor 
säkerhet att bli ett ökat antal bilaterala överenskom
melser, det vill säga ett ökat antal regleringar rörande 
handel med varor. I ett sådant läge frågar sig insikts
fulla länder och långsiktigt tänkande företagare världen 
över hur framtidens handelsmönster kommer att se ut. Det 
finns mycket som tyder på att många företagare i Japan 
har ett sådant långsiktigt tänkande och perspektiv. 
Japaner har under senare år kommit att utveckla ett 
stort antal kontakter med många av de nya industrilän
derna i Sydostasien. Japanerna utvecklar där joint ven
tures, det vill säga samägda fabriker tillsammans med



lokala partners.

Varför är då detta intressant? När de internationella 
handelshindren leder till att det blir svårare och svå
rare att förflytta varor mellan de rika industrinatio
nerna, så har japanerna en stor möjlighet i nästa gene
rations industrinationer, varifrån varor knappast kominer 
att stoppas. Ingen tänker kanske då på att det är ett 
japanskt management och en japansk teknologi som ligger 
till grund för den här produktionen på till exempel 
thailändskt territorium.

Som avsättningsområde för svenska produkter är de nya 
industriländerna klart intressanta då de behöver insats
varor. Svensk industri består ju ungefär till hälften av 
verkstadsföretag, som levererar till andra fabriker. De 
nya industriländerna är de enda områden i icke OECD- 
länder där rejäl tillväxt sker med egen kraft, det vill 
säga där man skapar sina egna intäkter.

Man har lärt av den gamla världens misstag. Dessa länder 
bygger upp en ny samhällsordning och en ny samhälls
struktur och man bör fråga sig vad vi kan lära av dem 
redan nu. Låt mig ge ett exempel: På 60-talet var Japan 
ett sådant här nytt industriland. Idag granskas detta 
fenomen, alltså fenomenet Japan, av världens alla ledan
de ekonomer, företagsledare och politiker. Man söker 
efterlikna, lära och förstå vari de skilda logikerna 
ligger i Japan. Denna utveckling har kommit mycket 
plöts1igt.

Pendelteorin - "manufacturing will go East". Intresset 
mot och kunnandet kring Asien har kommit snabbt under 
senare år. Det finns en teori som har kommit att lanse
ras under senare år, främst av Nomura Research Insti
tute, att den stora vär1dspende1n är på väg österut (se 
bilden nedan).



För 2000 år sedan befann sig vär1dspende 1 n mitt för 
Kina, som då svarade för den överlägset mest högkvalita
tiva produktionen som fanns i världen. Det gällde till
verkning av rispapper för tryck och framställning av 
böcker. 1800 år senare hade vär 1 dspende 1 n rört sig lång
samt västeröver, det vill säga befinner sig i höjd med 
England, som under denna period genomförde den indu
striella revolutionen. Textilfabriker, kolgruvor och så 
småningom alltmer komplicerad tillverkningsindustri väx
er upp och sprider sig på den europeiska kontinenten, 
också upp mot Skandinavien. Men pendeln rör sig ytterli
gare västeröver, bort mot Amerika, där mer avancerade 
produkter tillverkas i större och alltmer avancerade 
fabriker.

Pendeln har rört sig med oerhört snabbt accelererande 
kraft och går numera österöver igen och är på väg bort 
mot Asiens östra kant, mot Japan och Pacific-bassängen. 
Idag går tillverkningen österut, eller för att citera 
den brittiska tidskriften "The Economist" (7 maj 1977):



Under de kommande två årtiondena kommer tusen mil
joner asiatiska barn, det vill säga en miljard 
människor, att passera 18-årsgränsen och därmed 
ingå i de produktiva åldrarna. Detta är ungefär tio 
gånger den existerande arbetskraften under denna 
period inom industrin i nordamerika plus Västeuropa 
samt Japan. "Manufacturing will go East".

FRÅGA 2: HUR BRUKAR SVENSKA FÖRETAG INTERNATIONALISERA?

Det finns inga egentliga övergripande förklaringar på 
den här frågan. Den skola som fått mest genomslagskraft 
i Sverige under senare decennier är Uppsa 1 a-sko 1 ans tre
fas-teori. Denna går ut på att svenska företag följer 
ett speciellt etableringsförlopp. Detta innebär i kort
het att företaget först utser en agent och därefter i 
nästa steg etablerar och arbetar med ett säljande dot
terbolag i det fall agenten visar att det finns mark
nadsförutsättningar. För det tredje etablerar man ett 
producerande dotterbolag.

Det är viktigt att förstå att dessa resultat och model
ler enbart är av beskrivande typ. Dessvärre har dock 
denna etab1eringsprocedur kommit att uppfattas inte bara 
som beskrivande utan även som förklarande och kanske i 
vissa fall såsom en normativ, det vill säga rekommende
rande, modell. Det är i så fall viktigt att komma ihåg 
att internationell verksamhet har förändrats mycket 
under de 30 år som Uppsa 1 a-sko 1 ans forskare sysslat med 
denna teoriutveckling. I första hand har antalet lagreg
ler ökat enormt. Det är praktiskt taget omöjligt att 
överhuvudtaget få tillstånd att öppna egna dotterbolag i 
vissa länder, kanske i synnerhet i nya industriländer. 
Den internationella konkurrensen har ju självklart steg
rats och vissa länder är mycket attraktiva. Det här 
betyder att den lokala regeringen på dessa ställen kan 
förhandla och sätta mot ordentligt och kräva ett mer än



50-procentigt ägande samt att viss teknologi måste över
föras i de gemensamägda bolagen, joint ventures. Risken, 
som här ska antydas, för svenska företag är att man i 
försiktig grad startar med agentsteget men sedan egent
ligen aldrig hinner fram till den mer genuina formen av 
internationalisering som produktion i främmande land 
innebär, innan produkten är för gammal. - För att visa 
en annan enkel referensram för hur svenska företag kan 
klassificeras vad gäller deras sätt att internationali
sera, kan man tala om tre skilda modeller, nämligen 
verkstadsmode11 en, E-modellen samt Vo 1 vo-mode11 en. Dessa 
tre modeller kan ses som idealtyper eller arketyper för 
hur, enligt min åsikt, svenska företag har burit sig åt 
i sin strävan att internationalisera. (För en översikt 
av nämnda modeller, se bilden nedan.)

UPPSALA-SKOLAN
agent -► säljande dotterbolag -> producerande dotterbolag

säljer marknadsför gör affärer "gifter sig"
VERKSTADS-
MODELLEN

E-MODELLEN

VOLVO-MODELLEN

I. FÖRSTA STEGET UT

II. CENTRAL/ REGIONAL STYRNING

III. BLI GENUINT LOKAL



Verkstadsmode 1 len är den i särklass vanligaste, eftersom 
ungefär hälften av Sveriges tillverkande industri är 
verkstadsföretag och ungefär hälften av den svenska 
exporten kommer från verkstadsföretag. Denna modell 
baseras på att man har ett kärnkunnande som man envist 
håller hemligt. Detta skulle kunna karaktäriseras som en 
defensiv internationell utveckling, och förutsätter en 
god, stabil, balanserad företagsti11 växt hemma i 
Sverige. Utgångspunkten är att man utvecklar agenter, 
vilka är billiga och med viss varsamhet går att styra, i 
synnerhet om produkten är bra - vilket den ofta varit - 
med överefterfrågan som ett naturligt inslag. Säljbolag 
har i allmänhet utvecklats när styrningen inte längre är 
effektiv eller där försäljningen är så stor att man har 
råd med en egen chef. Den internationella säljkåren har 
utvidgats med en svensk "expatriate".

E-mode 1 1 en. Detta internationa1iseringsförlopp förutsät
ter ett gott management hemma och goda likvida resurser. 
Dessutom kan tilläggas förmågan att arbeta med tiden - 
man har inte velat vänta. Man köper i stället marknads
andelar genom att skaffa aktier i intressanta företag i 
olika delar av världen, ofta i i-länder. Esselte och 
Electrolux är förebilderna i denna idealtyp. De båda 
företagen har god produktionsplaneringsfilosofi och i 
övrigt goda resurser och ett managementkunnande som inte 
blir en trång sektor. En god e nt r epr enör i e 1 1 tillväxt 
inom de egna leden hör till bilden. Här krävs utomor
dentliga kunskaper i bestämmelser om internationell 
finansiering och kanske i synnerhet om det svenska riks- 
bankssystemet för att få pengar ut ur landet och också 
om att hantera blivande aktieägare på främmande markna
der .

Vo 1 vo-mode11 en. Detta företag inte bara säljer (som 
företagen i verkstadsmode11 en) utan marknadsför också, 
det vill säga ser till att produkterna anpassas till



marknadstillväxt och marknadsandelar. Man gör affärer 
och man är beredd att "gifta sig", det vill säga bygga 
upp samägandeformer. Volvo har sedan länge haft person
bi 1 sti 1 1 verkning i Malaysia och numera även i Thailand. 
Man har busstil Iverkning i Indonesien och man arbetar 
aktivt med att utveckla personal för att göra interna
tionella affärer både utomlands och i Sverige.

En föreställning som visat sig användbar är att dela upp 
det enstaka företagets internationalisering i tre faser. 
Detta är den nya forskningens rön:

Fas 1 "Första steget ut" handlar om att göra en fea-
sibility-studie eller att starta business med 
en agent eller med egen personal. Det väsent
liga är att ha uthållighet och fantasi för att 
slå ordentligt rot i den främmande marken. Det 
här är ett mycket kritiskt stadium och miss
lyckandena är ungefär två av tre, enligt 
Sikhander Khans beräkningar. För litet stöd 
hemifrån innebär slutet, liksom alltför mycket 
styrning.

Fas 2 Nästa stadium är att göra sin "satellit" myc
ket effektiv genom en rimlig styrning. Det är 
här en naturlig integrering ska ske. Poängen 
med internatione 1 1 verksamhet är ju att man 
utnyttjar olikheter i affärsv i11 kor i olika 
delar av världen; centra 1-regiona 1 styrning.

Fas 3 "Bli genuint lokal". Värdlandet ställer så
småningom krav, i synnerhet om man växer på 
bra, att man verkligen ska bidra till landet. 
Då gör man bäst i att koncentrera sig på en 
naturlig anpassning. Tänk på Coca Cola, som 
alltid har strävat efter att ha ett litet 
mini-USA i olika delar av världen; Coca Cola-



fabriker ska se ut på ett visst sätt världen 
över. Detta är dock en föreställning somman 
har övergivit sedan några år tillbaka.

FRÅGA 3: VAD ÄR AFFÄRSKULTUR?

Jag nämnde inledningsvis att sådana saker som inte har 
med priser och transportkostnader att göra rör affärs- 
kultur, samt att man i Sverige är van att göra affärer 
på korta avstånd. En slutsats härav att vi i Sverige 
traditionellt fått mindre träning i att utveckla affärs- 
kultur, något som tveklöst hänger ihop med att göra 
affärer på stora avstånd.

Man kan säga att skandinaver bygger upp sina strategier 
eller exportkoncept huvudsakligen utifrån "data". Men 
som jag nämnde ovan så hänger strategi ihop med affärs- 
kultur. Att skaffa siffror, det vill säga traditionell 
information kring en marknad, är att skaffa data. I de 
fall alla övriga villkor är i stort sett desamma så är 
det helt rimligt att bygga upp ett exportkoncept beroen
de på hur marknadsinformationen ser ut i det tänkta 
exportlandet i förhållande till Sverige. Därefter kan 
man dosera den internationella säljkårens utformning och 
instruera den mot realistiska mål. Dessvärre skiljer sig 
sättet att göra affärer högst avsevärt, inte bara vad 
gäller kunders preferenser, juridikens betydelse, typer 
av överenskommelser och beteende vid förhandlingar, 
språk etc. De affärskulturella aspekterna ökar redan på 
ganska nära avstånd uttryckt i flygtimmar från Sverige. 
Bara a ffärsku 1 turen i Italien är högst avsevärt skild 
från den som gäller i Sverige och Tyskland. I bilden 
nedan anges betydelsen av kunskap om data respektive 
affärskultur i syfte att utveckla ett gott exportkoncept 
i Norge och i till exempel Sydkorea för ett svenskt



företag. Det antyds hur man bör koncentrera sina insat
ser inom bolaget.

DATA

AFFÄRSKULTUR

Norge 

90 procent 

10 procent

Sydkorea 

10 procent 

90 procent

KULTUR ÄR EIT NORMSYSTEM FÖR ÖVERLEVNAD.

AFFÄRSKULTUR EN REFERENSIDË SOM TALAR OM VAD SOM HÄNDER, HUR TOLKA 
FOLK.

SPRAK; UTBILDNING; TRADITION/ VANOR; RELIGION; ETIK; HISTORIA; SÄTT 
ATT KOMMUNICERA__

LISTA DESSA FAKTORER ENLIGT:

positiva respektive negativa

för företaget.



Rent definitionsmässigt så brukar det ofta sägas att 
"kultur är ett normsystem för överlevnad". Affärskultur 
skulle i så fall vara ett normsystem för företags över
levnad .

Det är viktigt att vara medveten om särarten hos det 
enskilda landet som man ska göra affärer med och också 
den enstaka individen eller aktören som man talar med. 
Poängen med affärskultur överhuvudtaget måste vara att 
skapa ett system som förklarar ett kunnande, en refe
rensidé som talar om för en vad som egentligen händer 
och vad människor egentligen säger. Det här är krävande. 
Man måste varna för inställningen att man ska försöka få 
andra att ändra på sig Det hänger i stället på en själv 
som affärsman. Det är tröttsamt att själv ändra sig, men 
det är nödvändigt.

Men vilka är de aspekter som innefattas i ordet kultur? 
De faktorer som brukar anges är språk, utbildning, tra
dition/vanor, religion, etik, historia samt sätt att 
kommunicera. Min erfarenhet är att företag som ger sig 
iväg till områden med annorlunda affärsku1 turer gör bäst 
i att före avresan förbereda sig på det traditionella 
viset genom att skaffa "data", vilket då innebär att 
lära om historia och om näringsgeografi, men också söka 
tränga in i detta med "affärskultur". Det här kan mycket 
enkelt innebära att man hemma i företaget gör en list
ning av de faktorer som man föreställer sig kommer att 
vara viktiga. I nästa steg klassificerar man de enkelt 
genom att sätta sådana faktorer som är positiva för 
företaget i en kolumn och sådana som är negativa eller 
svåra att hantera i en annan (se figuren ovan). Inför en 
satsning såsom en affärsresa eller mässframträdande 
eller dylikt så görs i själva verket sådana klassifice
ringar kanske inte "överteoretiskt" på ett komplicerat 
rutpapper utan man gör det mer intuitivt.



Ett tredje steg i en sådan här procedur är att titta på 
sin lista av faktorer och söka hänföra dem i endera av 
tre klasser, nämligen sådana faktorer som "ständigt änd
ras", sådana som "kan ändras" respektive sådana som 
"inte ändras" (se bilden nedan).

FAKTORER

SOM STÄNDIGT KAN EJ
ÄNDRAS ÄNDRAS ÄNDRAS

Kommunicera Personliga Religion
känslor

Utbildning
Vanor

Historia

"Sense of adapta
bility"

RELIGION/ VANOR

Thailand: Buddha på 
jobbet

I-- --- - _______ _______________

Sverige

Hela livsstilen
---------------- i

Omärkbar

Kineskulturen Sverige
FAMILJEN/INDIVIDEN ,

"Extended family"
l

Individuella
Samma företag, bygd familjer

Sydostasien Sverige
STATUS/ POSITION .

Respekt för äldre
1

Professionella
kunnandet



Att känna till en blivande marknads historia är givetvis 
ett alldeles utomordentligt sätt att skapa legitimitet i 
sina diskussioner med ett annat företag ifrån ett land 
som kanske har en ganska kort levnad, med andra ord där 
nationalismen är påtagligt stark och levande. Mina erfa
renheter tyder på att det är tre viktiga kulturfaktorer 
som affärsutveck1 aren, oavsett han köper eller säljer i 
Fjärran Östern, bör ha i åtanke. Jag tänker på religion/ 
vanor, på familjen/individen och för det tredje på sta
tus/position .

Religion/vanor är alltså en faktor som knappast ändras. 
Sydostasien är besvärligt eftersom det finns så många 
skilda religiösa yttringar med olika intensitet. Helt 
klart är att hela livsstilen påverkar en thailändare som 
förväntas vara buddhistmunk under en kort del av sitt 
liv. Och att känna till att personer, affärsmän, som 
renlärigt följer islams regler bara måste respekteras. 
Det gäller bland annat när man kan ha sammanträden och 
vad man kan äta och dricka.

Beträffande fami 1 jen/indi viden så är begreppet "extended 
family" mycket centralt. I kineskulturen litar man i 
första hand på individer som ingår i den egna släkten. I 
Sverige ses enskilda människor som individer där knap
past släktskap eller lojalitet inom företag är särpräg
lade drag.

Status/position är viktigt. Respekten för gamla männi
skor är utomordentligt utvecklad i asiatiska kulturer. I 
Sverige är det det professionella kunnandet som domine
rar. Att sända alltför unga människor som affärsutveck- 
lare kan straffa sig för skandinaver.



FRÅGA 4: HUR ÖPPNAS EN MARKNAD?

Jag avser helt kort presentera tre synsätt på hur detta 
kan gå till (se bilden nedan).

PLANERA FÖRST, SÄLJ SEDAN

UTIFRÅN- OCH INPLANEN

TILLGÅNG PA STATISTIK OLIKA I OLIKA LÄNDER - OECD, NIC, STATSHANDELSLÄNDER, 
OUELÄNDER, U-LÄNDER.

BRANSCHANALYS ETC - VAR DATA?

INFORMATIONSTRA3TEN

Tid Planläggningsnivå Informationstillgänglighet/ Kostnad
informationstyp

Makro (politisk, social 
ekonomisk)

Strategisk

MedelTaktisk

Kund, konkurrentOperativ

Kund, behov Mycket hög

Försälj ningstidpunkt



a) Planera först, sälj sedan. Detta är kanske det tradi
tionella sättet att förbereda sig inför en marknadspene
tration, att göra en så kallad utifrån-och-in-p1 an. Ken 
för att få data måste man ha tillgång till statistik och 
här är erfarenheterna mycket skilda från olika delar av 
världen. Slutsatsen är att man bör varna för en alltför 
stor tro på existerande data, i de fall man alls hittar 
någon sådan.

Informationstratten är en enkel bild som relaterar olika 
typer av data till vilka kostnader det innebär att 
skaffa denna information. Att få fram strategisk infor
mation är ofta förenat med låga kostnader medan däremot 
operativa data som gäller kunder, konkurrenter och kun
ders behov ofta innebär höga kostnader. Om kunnandet 
kring affärsku1 ture 11 a förhållanden är icke existerande 
eller är litet, så krävs här stora insatser och därmed 
blir också kostnaderna mycket höga.

b) Ett annat synsätt innebär att skaffa en liten kund 
fort, lära av denna och planera ordentligt senare. För
delen med detta synsätt är att skulle man göra bort sig 
inför denna lilla kund så gör det inte så mycket, då 
spridningseffekten blir mindre. Helst ska kunden vara 
krävande, det vill säga man ska lära sig mycket av 
honom. Man ska försöka komma in i en tät dialog med 
kunden och få lösa problem tillsammans och därmed lära 
de affärsku1 ture 11 a särdragen. Det här betyder ofta att 
man måste arbeta på platsen och att man därför måste ha 
villig personal hemifrån som utan större åthävor kan 
störta iväg till marknaden i fråga.

c) Marknadsprioriteringens tre förutsättningar. Att
öppna en marknad hänger ihop med att bestämma sig för 
vilken marknad som bör öppnas. Tre fundamentala frågor 
är här aktuella (se bilden nedan).



MARKNADSPRIORITERINGENS TRE FÖRUTSÄTTNINGAR

1 . KAN/ Vili FÖRETAGET LEVERERA NUUKVARA?

hårdvara

mjukvara

Sverige Delar av Fjärran östern
med dålig infrastruktur

2. PARTNERSKAP

i • Socialiseringen

Ilh Tänkbara_affärskoncept

Tiden

3. HUR MÏCKET TEMOLOGI SKA SLÄPPAS OCH HUR PAKETERA DEN?

Avgörande är :
kunskapsdominans eller ägardominans?



1. Är man intresserad respektive har organisationen 
förutsättningar att göra affärer på korta och/eller 
långa avstånd? Om infrastrukturen, till exempel skolsys
tem, inte existerar eller starkt avviker ifrån det vi 
har i Sverige, så blir "mjukvara" mycket viktigt. Ta 
till exempel de förhållanden som gäller för ett företag 
som Atlas Copco vid försäljning av bergborrmaskiner i 
Sri Lanka, i förhållande till dem som gäller vid för
säljning till Västtyskland. För att få igång bergborr
ning på Sri Lanka krävs att tekniker skickas dit ner, 
att ordentliga instruktioner på hemlandets språk och att 
ordentlig övning insätts för att hårdvaran överhuvudta
get kan komma i bruk. Att prioritera affärer på stora 
respektive korta avstånd hänger även ihop med ens förmå
ga att anpassa produkten. Svenska företag har traditio
nellt haft så pass överlägsna produkter att man egentli
gen aldrig behövt bekymra sig om dess suveränitet, men 
nu är konkurrensen hård och man måste som japanerna 
förutsätta att anpassning ska äga rum.

2. Den andra frågan är vilken inställning och vilka 
erfarenheter man har till partnerval - det absolut kri
tiska i all slags internationalisering. Det gäller att 
fråga sig vilka partnerskap man vill ha idag och i 
framtiden. Det handlar om att bygga upp nätverk med 
kunder och leverantörer. Det handlar om att ha en hygg
lig procedur eller idé om hur sådana här partnerskap 
utvecklas. En enkel, praktisk procedur visar här på tre 
faser (se bilden ovan).

I Socialiseringssteget innebär att bli bekant med en 
tänkbar partner, utveckla möjligheter till bedöm
ningar och undersöka varandras "personkemi". Att 
göra affärer betyder i själva verket mycket mer för 
flera asiatiska kulturer än vad det gör för vissa 
västerländska. Att göra affärer är detsamma som att 
ha ett nätverk av goda vänner. Även om svenska



företagare inte delar den här åsikten så gör man 
rätt i att förstå att asiatiska affärsmän har detta 
synsätt.

II Tänkbara affärskoncept. Då en viss mogenhet eller 
sympati mellan intresserade partner så småningom 
utvecklas så kan och bör diskussionerna ledas in 
mot konkreta affärsområden. Man berättar därvid om 
sina egna erfarenheter och man börjar stegvis ut
mejsla tänkbara roller. Antag att man till exempel 
alltid tillverkat helt färdiga maskiner som sedan 
exporterats. Skulle det visa sig att den andra 
partnern relativt enkelt kan göra halva maskinen, 
ja då bör man, om man är intresserad av att få til 1 
stånd ett gemensamt affärskoncept, tänka sig att 
helt omdefiniera sin ambition med internationalise- 
ringsprojektet. Det här steget är oerhört kritiskt 
och kanske har, enligt min erfarenhet, många skan
dinaver svårt att förstå att det är fråga om att ge 
och ta för att få fäste på marknaden.

III Kontraktssteget innebär slutligen att man anlitar 
juridisk expertis som får försöka omvandla det 
affärskoncept man enats om till inte bara ett utan 
i allmänhet flera stycken praktiskt användbara 
kontrakt. Detta ska vara utkast till överenskommel
ser och får inte på något vis vara bindande eller 
hotande eller på annat vis sätta ifråga den spirit 
som bör prägla sådana här situationer. Att för 
tidigt blanda in advokat låser bara kreativa, fri
modiga och generösa affärsförhand 1ingar.

Det här är en procedur kring partnerval som, rätt ut
nyttjad av den svenske företagaren, kan ge många goda 
förutsättningar.



3. Den tredje frågeställningen rör hur mycket teknologi 
man är beredd att släppa. Konkurrensen är hård i de 
intressanta nya industriländerna. Dessa länder vill ju 
tillverka själva och behöver teknologi. Frågan är nu för 
tiden ofta inte om man ska släppa eller inte. Frågan är 
hur mycket man ska paketera och erbjuda. Återigen har 
svenskarna det kanske lite svårare än andra länder, bara 
därför att vi är vana vid att enbart sälja färdiga 
produkter via vår internationella säljkår. En fruktbar 
föreställning är här vilken slags dominans företaget bör 
sträva efter - är det kunskapsdominans eller ägardomi- 
nans. Nitro Nobel är ett svenskt företag som i första 
hand inte bryr sig om att skaffa mer än 50 procents 
ägande, utan räknar med att det kunnande man säljer är 
så attraktivt att det i sig ger upphov till intressanta 
joint ventures. Detta angreppssätt har också praktise
rats med framgång. Efter det att dessa frågor ordentligt 
besvarats kan också marknadsprioritering göras.

FRÅGA 5: HUR ÖPPNAS JUST FJÄRRAN ÖSTERN?

Jag kommer i det följande att ta fasta på hur man finner 
nya partners. Givetvis kan man gå upp på ett handelsde
partements tradingavde1 ning och få till exempel en lista 
på producenter av textilvaror. Men departementet rekom
menderar ingenting utan bara listar och listan omfattar 
såväl goda som dåliga företag. Öster 1änningars obenä
genhet att avslöja företag som har inkompetent ledning 
är ett klassiskt bekymmer för aktieköpare och företags- 
förvärvare. Banker, revisorer och andra informationsor
gan är alltid så försiktiga och svarar inte som väster
länningar anser vara ärligt. Men givetvis är det ärligt 
ur den österländska referensramens synvinkel. Signalerna 
är bara så svåra att upptäcka för västerlänningar, som 
har ett annat sätt att tänka. Man försöker inte undan



hålla, utan man beskriver bara med utgångspunkt från den 
egna referensramen.

Att ge sig iväg til 1 Fjärran Östern och göra affärer. En 
del skandinaver har det motivet att bara ge sig iväg ut 
för att se om det finns något att göra, men denna driv
kraft är fullständigt meningslös. Det viktiga är att 
bestämma hemma vad kan jag och vad vill jag. Därefter 
bör en korrespondens starta och sedan bör en entreprenör 
anlitas - en god vän, en konsult om han inte är för dyr, 
eller en god agent - som kan hjälpa till på platsen. Min 
tes från tidigare är alltså att sträva efter att bygga 
upp ett nät av kontaktpunkter, ett nätverk av goda 
partners. Viktiga frågor är därvid:

Vilken typ av samverkan vill man ha? Vilken typ av 
samverkan vill den potentielle partnern utveckla?

Vilka tio internationella affärsmän finns inom det egna 
företaget, som är i stånd att utveckla sådana önskvärda 
partnerskap?

Om sådana egna affärsmän inte finns, hur ska dessa 
skaffas?

Hur ska bra kvalitet på dessa personers personliga ut
veckling garanteras?

När vi har skaffat oss detta nätverk av goda partners så 
måste naturligtvis underhåll av nätverket klaras och då 
ställer vi oss frågan:

Hur utvecklas guidelines för ömsesidigt förtroende?

Hur skapas förutsättningar för gemenskap och jämlikhet?



FRÅGA 6: AFFÄRSKULTUR I FJÄRRAN ÖSTERN?

Sverige är ett litet land med få naturliga förutsätt
ningar att göra affärer i Fjärran Östern. Det har inget 
kolonialt förflutet och vi har inte tvingats ut på 
avlägsna marknader, utan tvärtom, haft det rätt bekvämt 
med vår närexport, åtminstone efter andra världskriget. 
Men under de senare åren har trots allt ett stort antal 
svenska företag byggt upp en internationell struktur.

LONDON
PARIS

d > > c 
c > > b

FILIPPINERNA



En forskare på Handelshögskolan i Stockholm har uttalat 
sig om den kategori svenskar som arbetat där ute och som 
i genomsnitt stannar två till tre år. Helt klart är, 
menar han, att det finns en kulturrädsla. På denna korta 
tid så har man inte ordentligt trängt in i de skilda 
sätt som människorna tänker i det "nya" landet.

Mina erfarenheter är att det kulturella avståndet mellan 
att arbeta från London och Paris i förhållande till att 
sitta i Singapore och Hongkong är inte överdrivet stort. 
Det är däremot en väldig skillnad att sitta i något av 
de mindre utvecklade länderna de fyra råvaru1 änderna 
Malaysia, Thailand, Indonesien eller Filippinerna. Det 
är för det andra viktigt att hålla isär vad som är 
stadskultur och vad som är 1 and sbygdsku 1 tur i ett u- 
land. Här kan skillnaderna vara, och är ofta, väldigt 
stora. Det sätt att leva som gäller i södra Filippinerna 
i förhållande till det supermoderna amerikanska livs- 
mönstret i Makati, Manila är oerhört stort.

Ett misstag som en god vän, som gjort affärer i Japan 
och Korea i femton år, ofta framhåller för mig är att 
man tror att man ska träffa på rätt person direkt. Det 
är viktigt att veta vem som egentligen styr företaget. 
Det är väsentligt att träffa på beslutsfattare som har 
hand om det ärende som man är ute efter, så snabbt som 
möj1igt.

Ett annat råd man bör tänka på i samband med de första 
mötena med en ny leverantör är att man ber dem precisera 
hur lång tid han behöver på sig för att behandla ett 
ärende. Man måste, i enlighet med det jag nämnde i 
början av kapitlet förstå och tolka vad han egentligen 
menar. Ett bemötande man får är ofta svaret "det här är 
intressant" och detta betyder i allmänhet ett entydigt 
nej. I Japan får man ofta ett svar även om det tar lång 
tid, men i Sydostasien är det inte alltid så. Man måste



således lära sig att förstå vad ett uteblivet svar 
betyder.

Att göra affärer betyder ofta för företagare i Fjärran 
Östern att "bygga ut familjen". Därför måste vi svenskar 
i vår strategi inkludera deras kultur när vi utvecklar 
våra strategiska funderingar. Ovan har sagts att part
nerval är viktigt. Det är också viktigt att ha fantasi, 
det vill säga att tänka sig att utveckla nya affärskon
cept. Det här betyder att man inte ska låsa sig vid om 
man ska gå in som köpare eller säljare i början av ett 
projekt. Konkurrensen att få sälja är naturligtvis myc
ket, mycket starkare än köparkonkurrensen. Det kan - som 
ett exempel på affärskulturens krav - vara en god idé 
att börja som köpare i syfte att komma nära någon part
ner som man är intresserad av.



Affärsrättsliga aspekter vid handel med 
ASEAN-sta terna 7
av Hans Stenberg, Institutet för Utländsk Rätt AB

INLEDNING

I det följande görs en översikt ländervis av investe
rings-, bolags-, representant- och 1icensieringsrätts1i- 
ga aspekter vid handel med Indonesien, Malaysia, Singa
pore, Thailand och Filippinerna, alla medlemmar i Asso
ciation of South East Asian Nations (ASEAN)^. Dessutom 
anmärks om det finns något avtal för undvikande av 
dubbelbeskattning mellan Sverige och det ifrågavarande 
landet och om landet är med främst i 1958 års New York- 
konvention om erkännande och verkställighet av utländsk 
skiljedom. Framställningen inleds med några allmänna 
anmärkningar om förutsättningarna för en rättslig harmo
nisering inom området.

Redogörelsen måste med nödvändighet bli svepande. Insti
tutet för Utländsk Rätt kan i många fal 1 lämna mer 
detaljerade upplysningar. Det är dock tillrådligt att 
anlita lokal juridisk expertis i samband med särskilt 
mera komplicerade transaktioner. Svensk ambassad, eller 
i förekommande fall svenskt hande 1ssekreterarkontor, kan 
ofta vara behjälplig med namn på advokat.

1) Brunei (Darussalam), som är medlem i ASEAN sedan 
januari 1984, har inte behandlats.



Eftersom många av källorna till framställningen är 
engelskspråkiga, har valts att genomgående låta lagar 
och myndigheter i de olika länderna framträda i engelsk 
språkdräkt.

RÄTTSLIG BAKGRUND - ALLMÄNNA ASPEKTER

De olika ASEAN-staterna har vid skilda tidpunkter och 
från skilda håll varit utsatta för påverkan som lämnat 
rättsteoretiska och rättspolitiska spår i de olika na
tionella rättsordningarna. En översikt i detta hänseende 
antyder en ganska stor splittring.

Fi1ippinerna

Romersk, kanonisk, iberisk, angloamerikansk, adat (sed- 
vanerätt med avvikelser från koranen) och islamisk rätt.

Indonesien

Islamisk, hinduisk, adat och nederländsk rätt.

Malaysia

Brittisk och islamisk rätt.

Thailand

Inhemsk rätt med inslag från khmerisk, indisk, fransk 
och brittisk rätt.

Singapore

Brittisk och islamisk rätt.



Ytligt sett förefaller regler hänförliga till islamisk 
eller anglosaxisk rätt vara de mest förekommande. Mellan 
dessa stora rättsliga grupperingar finns betydande 
skillnader. Islamisk (sharia-) rätt är anpassad till, 
eller ger med religiösa övertoner, samhällen med allmän 
slutenhet och liten personlig frihet. Anglosaxisk rätt 
betonar individen och dennes skyldigheter och rättighe
ter, bland annat att bevaka sina egna intressen. De 
lagstiftande och lagtil lämpande institutionernas upp
byggnad och funktioner, ja hela synen på rätt och rätts
ordning i denna del av världen, blir mot denna bakgrund 
ganska olika. Även inom envar av de stora grupperingarna 
finns skillnader i betraktelsesätt. Det är alltså inte 
fråga om en homogen islamisk respektive anglosaxisk 
rättsuppfattning .

Det är värdefullt att ha någon kunskap om denna rättspo- 
litiska bakgrund när affärer läggs upp och diskuteras i 
de länder som behandlas i denna översikt.

En slutsats av denna redovisning är att ASEAN-staterna 
tagna som grupp inte har ett så gemensamt rättsligt arv 
att det finns en naturlig plattform för 1agharmonise- 
ring. Samarbetet inom ASEAN har inte heller lett till 
någon harmonisering av de rättsregler som här uppmärk
sammas. Överhuvudtaget ter sig steget till en gemensam 
ASEAN-marknad med fri cirkulation av i första hand varor 
och i andra hand tjänster, personer och kapital som 
mycket avlägsen redan därför att de grundläggande samar- 
betsavtalen inte kan anses ha en tillräckligt klar mål
sättning i detta hänseende och därför att det inte finns 
ASEAN-institutioner med tillräcklig stadga och behörig
het att agera.



INDONESIEN

Etableringsaspekter

Attityden till utländska investeringar är - i medvetande 
om inhemsk kapitalbrist - med viss nödvändighet välvil
lig, främst när det gäller tillförseln av utländsk, för 
landet intressant teknologi och skapande av sådan verk
samhet som leder till arbetsplatser och utbildning i 
landet. Stor selektivitet eftersträvas emellertid och 
giltighetstiden för tillstånd brukar hållas under 30 år. 
Staten spelar en betydande roll i ekonomin, men de 
marknad sekonomi ska inslagen är likaledes viktiga och 
förefaller tillåtas öka.

Investeringar tillåts företrädesvis som joint, ventures 
med inhemsk, "pribumi", indonesisk part. Pr i bum i är 
etnisk lokalbefolkning, vilket drar en skiljelinje mot 
bland annat indonesier av kinesiskt ursprung. Den indo- 
nesiska andelen ska uppgå till minst 51 procent, men kan 
ofta få vara så låg som 20 procent vid ett projekts 
början. Den ska därefter under högst en tioårsperiod 
ökas till minst 51 procent. Inom en del sektorer, sär
skilt sådana som rör nationell säkerhet (vapen och dy
likt) eller invånarnas dagliga liv, är utländskt delta
gande regelmässigt uteslutet. Särskilda regler gäller 
för investeringar i naturtillgångar.

Ansökningar om investeringstillstånd prövas av Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), på engelska Capital 
Investment Coordination Board, enligt Foreign Capital 
Investment Law 1/67 ("FCIL") och Domestic Investment Law 
6/68. Åtskillig byråkrati kan fördröja erhållandet av 
alla erforderliga tillstånd för ett projekt. Investe
ringstillstånd enligt FCIL medför rätt till ersättning 
vid nationalisering. Medges investeringsförmåner - poli
tiken är från 1984 att minska sådana - torde det främst



Eftersom FCIL kräver att verksamhet som helt eller till 
största delen självständigt bedrivs i Indonesien ska 
lyda under indonesisk lag och vara lokaliserad där, är 
det normalt inte möjligt att få tillstånd att upprätta 
filial i Indonesien. Undantag har i några fall gjorts 
för banker och serviceföretag.

Bolagsformer

Den indonesiska bolagsstiftningen vilar - i avvaktan på 
revision - på nederländska förebilder från före 1900. De 
ändringar som därefter gjorts i nederländsk lagstiftning 
kan i tillämpliga delar tas in i bolagsordningen.

Utländska investerare hänvisas vanligen till etable
ringsformen Perseroan Terbatas (P T), det vill säga ett 
bolag med begränsad ansvarighet. Något minimumkapital är 
inte föreskrivet utom då P T är ett gemensamt bolag 
(joint venture) enligt 1967 års lag. I detta fall krävs 
ett minimumkapital motsvarande USD 500 000. Grundarna 
ska vara minst två och kan vara utlänningar. Av utlän
ningar ägda aktier måste i praktiken vara namnaktier.

Det finns inga förbud för utlänningar att vara styrelse
ledamot eller verkställande direktör. Enligt uppgift ska 
i bolag med ett aktiekapital om IDR 25 miljoner styrel
seordföranden och huvuddelen av företagsledningen vara 
pribumi .

Representanträttsliga aspekter

Den indonesiska civilrätten har inte några särskilda



regler om handelsagentförhållanden och inga tvingande 
regler om uppsägningsskydd. Emellertid har från väsent
ligen administrativrättsliga utgångspunkter (tillstånds- 
givningen för hande 1sagentverksamhet) efterhand kommit 
alltfler regler, som i praktiken har inneburit dels en 
tilltagande allmän kontroll över handelsagentverksamhe
ten, dels skydd för agenten vid uppsägning.

Utvecklingen kan tills vidare sägas ha kulminerat i en 
fullmakts- och ramlag 1982 om ensamrepresentantförhå1 1 an
den, på engelska "Provision concerning sole agency" 
(decree of the Minister of Industry No 295/M/SK/7/1982, 
July 7, 1982). Lagen gäller både provisionsagenter och
återförsäljare och avsikten är att sätta den i kraft 
bransch för bransch. Hittills har den gjorts tillämplig 
på elektronisk utrustning och hemelektronik (decree 
446/M/SK/7/1982, July 29, 1982) och på tung utrustning 
samt produkter tillhörande bilbranschen (decree 
347/M/SK/7/1982, July 29, 1982). Ytterligare precise
ringar avseende respektive produktområden har gjorts i 
dekret 92/M/SK/3/1983, March 7, 1983. Väl i kraft gäller 
tillämpningsreglerna, även gamla avtal, dock med över
gångstid som anges i varje dekret (vanligen cirka ett 
år ) .

Det för för långt att här i detalj redovisa den nya 
lagstiftningen som, kan man säga, syftar till att inord
na utländska företags representation på den indonesiska 
marknaden i landets allmänna utveck1ingssträvanden sär
skilt på det industriella området. Några upplysningar 
illustrerar detta.

I geografiskt hänseende ska det finnas endast en repre
sentant, "sole agent", för hela Indonesien. Undantag kan 
beviljas. Ett företags produkter av samma slag ska hand
has av den utsedda representanten. Som representant kan



verka endast indonesisk juridisk person, som erhållit 
regeringens eller industridepartementets tillstånd. Vid 
tillståndsprövningen beaktas dels om representationen 
står i samklang med landets industriella utvecklings- 
strävanden (industrialiseringsplaner, indonesiska indu
striella normer), dels om den utländska "huvudmannen" är 
vad man sammanfattningsvis skulle kunna kalla "pålitlig" 
("Guaranteed to have a good reputation"; "can operate 
over a long period of time and on a high level of effi
ciency " ) .

Minsta avtalstid för representation med sammansättning 
och/eller tillverkning är fem år, eljest tre år med 
företrädesrätt för representanten till ny period. Upphö
rande av ett avta1 sti 1 1 stånd synes kunna åstadkommas 
endast (a) genom att parterna är överens härom. Vardera 
parten kan säga upp avtalet om (b) representantens verk
samhet går i likvidation, nedlägges, överlåtes eller går 
i konkurs. Huvudmannen kan uppsäga representantavtalet 
endast (c) i fall av så otillfredsställande skötsel av 
representationen att man kan tala om att den inte funge
rar (i en tillgänglig engelsk översättning: "in the case 
of non performance of the sole agent in executing the 
agency").

Reglerna om uppgörelse med och ersättning till represen
tanten vid avtalets upphörande är svårtillgängliga och 
det är svårt att av lagtexten sluta sig till hur de 
kommer att tillämpas i praktiken. I uppsägningsfa 11 (c) 
ovan samt i fall som inte täcks av fallen (a) och (b) 
ovan ska representanten i varje fall ersättas för direk
ta förluster ("losses really incurred") genom uppsäg
ningen. Framför allt är det fråga om ersättning för 
genom uppsägningen onyttiga investeringar i lager, bygg
nader och personer.



I övrigt finns inga uttryckliga ersättningsregler. Men 
det är inte möjligt att få avtal med en ny representant 
godkänt om huvudmannen inte fullgjort samtliga skyldig
heter mot ensamrepresentanten. Av i engelsk version 
tillgänglig lagtext ("when the principal concerned has 
thoroughly settled all matters arising from the cancel
lation of the agreement with the former sole agent 
which means a clean break") framgår inte att formlig 
uppgörelse behöver ha träffats, men representanten får i 
vilket fall en stark förhand 1ingsstä11 ning när det gäl
ler avveckling av representationen och detta kan givet
vis utnyttjas för frågor om uppsägningsersättning. Ska 
ny representant inte utses är huvudmannen ändock skyldig 
att dels till den forna representanten utbetala lag- 
stadgad uppsägningsersättning, dels fortsätta reserv
del s 1 everanser under två år. Representanten har å sin 
sida skyldighet att ombesörja service under denna tid.

Avtalet med den indonesiske representanten ska vara 
underkastat indonesisk rätt. Vid fall av tvist före
skrivs "nationellt" skiljeförfarande, vilket torde bety
da förfarande enligt den indonesiska handelskammarens 
regler för "Badan Arbitrase Nasional Indonesia", BANI.

Det särskilda tillstånd som utfärdas beträffande varje 
representantavtal kan återkallas om avtalet inte längre 
kan anses främja särskilt den nationella industriella 
utvecklingen.

Licensiering med mera

Indonesien har ingen patentiagstiftning. En varumärkes
lag från 1961 finns. Ett varumärke gäller tio år från 
registrering.



Licensiering förekoitirner men omfattningen är inte alltför 
stor - väsentligen kanske beroende på svårigheten att 
finna lämpliga lokala partners. I sig krävs inte till
stånd för ingående av licensavtal (den farmaceutiska 
industrin särbehandlas dock), men rapport om avtalet ska 
regelbundet lämnas till BKPM, Bank Indonesia och berört 
ministerium. Tillstånd och därmed prövning av licensav
talet krävs för rätt att överföra royalties till utlan
det.De godkända roya1 ty satserna har varierat kraftigt 
(0,5 - 5 procent). Avtalets giltighetstid tycks begrän
sas till fem eller högst tio år. I avtal efter 1 97 3 är 
royalties avdragsgilla som omkostnader endast upp till 
två procent av försäljningen under högst fem år. Denna 
reglering ger tendenser till konstlade avtalslösningar.

Andra upplysningar

Sverige har inget dubbelbeskattningsavtal med Indone
sien .

Indonesien är från 1981 med i 1958 års New York-konven- 
tion om erkännande och verkställighet av utländska skil
jedomar .

SINGAPORE

Etableringsaspekter

Landets regering tillämpar marknadsekonomiska principer 
och har relativt få restriktioner för näringslivet. 
Attityden till utländska investeringar är öppen även om 
tillstånd i varje enskilt fall krävs av behörigt minis
terium eller i lag angiven myndighet, vanligen Economic 
Development Board (EDB) och/eller Monetary Authority of 
Singapore och/el1er Trade Division of Ministry of Finan-



ce. EDB lämnar också råd och hjälp till investerare och 
har kontor bland annat i Stockholm. Singapore ställer 
sig bakom ökat samarbete inom ASEAN, särskilt med Malay
sia och Indonesien.

Singapore har olika investeringsförmåner, särskilt för 
produktion av varor som inte förut tillverkas lokalt. 
För projekt som har mycket stort intresse för landet kan 
företag beviljas det gynnsamma "pioneer status".

Bolagsformer

Utländska investerare brukar använda bolagsformen "pri
vate limited company". Det finns inga formella krav på 
visst minimikapital för tillverkande företag eller för 
företag som inte sysslar med finansverksamhet. Det for
dras minst två grundare, vilka båda kan vara utlänning
ar.Det ska finnas minst två styrelseledamöter, vilka 
båda kan vara utlänningar. Utav dessa bör den ene ha sin 
hemvist i Singapore. Vidare ska det finnas en ansvarig 
person ("company secretary") som är singaporian med 
hemvist i Singapore. I övrigt föreligger inga bosätt
nings- eller nationalitetskrav. Allmänt sett synes det 
inte vara svårt att starta ett även helägt dotterbolag i 
Singapore. Filialformen finns men utländska företags 
etableringar görs mestadels i form av helägt dotterbo
lag .

Representanträttsliga aspekter

Agent för utländskt företag ska ha hande 1 s 1 icens. I 
övrigt kan den singaporianska handelsagenträtten sägas 
ha i allt väsentligt samma innehåll som den engelska - 
det råder således stor avtalsfrihet mellan huvudman och 
agent samt leverantör och distributör. Tvingande lagreg-



1er om avgångsvederlag till handelsagent eller distribu
tör finns inte.

Licensiering med mera

Singapore har inte någon egen patent- eller varumärkes
lag utan faller i detta hänseende tillbaka på lagstift
ningen i Storbritannien med stöd av lokala lagföreskrif
ter 1937, 1949 och 1968. Patent som registrerats i 
Storbritannien kan inom tre år registreras i Singapore 
och gäller där under det brittiska patentets giltighets
tid. Varumärkesregistrering däremot görs i Singapore 
oberoende av om varumärket registerats i Storbritannien.

Stor frihet råder beträffande utformningen av licensav
tal. Godkännande av EDB krävs endast när skatteförmåner 
önskas tillämpade på licensavtalet. Det är inte särskilt 
vanligt med licensavtal, vilket anses bero på att mark
naden är liten och friheten för utländska investeringar 
stor.

Andra upplysningar

Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal (SFS 1969:190, 
ändr 1975:853 (kupongskatt), 854, 1977:91, 1981;1343) 
som bygger på credit-of-tax-metoden.

Singapore är inte med i vare sig 1927 års Genéve-över- 
enskommelse eller 1958 års New York-konvention om erkän
nande och verkställighet av utländsk skiljedom, vilket 
får anses vara en brist i den bild av internationellt 
finans- och handelscentrum som Singapore gärna vill göra 
till sin.



MALAYSIA

Etableringsaspekter

Det ekonomiska systemet i Malaysia bygger på en mark- 
nadsekonomisk grundsyn, men statens ägande i och infly
tande över näringslivet är stort. En viss privatise
ringspolitik har dock proklamerats. Ett utveck1ingsdrag 
är att stödja malaysierna ( "bumiputras" ) på de kinesiska 
malaysiernas bekostnad. Enligt den 1971 proklamerade Nya 
Ekonomiska Politiken (NEP) bör ägandeförde1 ningen inom 
det privata näringslivet vid 1990 vara åtminstone 30 
procent bumiputras och i övrigt 40 procent andra malay
sier samt 30 procent utlänningar.

Dessa politiska målsättningar ger utslag i Malaysias 
attityd till utländska investeringar. Tillverkning med 
utländskt deltagande anses företrädesvis böra ske på 
joint venture-basis, men i projekt av stort intresse för 
landet kan upp till 100 procent utländskt ägande godtas 
(produktion för export eller som skapar många arbets
tillfällen). Vid produktion för den inhemska marknaden 
tillåts i al lmänhet endast minoritetsande 1 ar för utlän
ningar och är det fråga om utvinning eller första föräd
ling av icke förnyelsebara råmaterial är gränsen för 
utländsk andel 30 procent. Vid kapitalökning ställs ofta 
krav på att bumiputra-intressen tillgodoses.

En rad investeringsförmåner finns att tillgå, inte minst 
i form av skattelättnader av olika slag.

Alla investeringar fordrar tillstånd av Ministry of 
Trade Industry. Ansökan om investeringsförmåner riktas 
till Action Committee on Incentives (ACI). Hjälp med 
formaliteter och tillstånd kan erhållas från Malaysian 
Industrial Development Authority (MIDA), som också tar 
emot, bereder och kanaliserar ansökningshandlingar.



Tillstånd av olika slag behövs också från myndigheter på 
det lokala planet. Valutatillstånd både för införsel och 
utförsel av större valutabelopp krävs från centralban
ken, Bank Negara Malaysia.

Rättssystemet r Malaysia och engelsk rätt

Engelsk rätt i dess läge den 7 april 1956 , då Malaysia 
blev självständigt, är i stor utsträckning rättskälla 
för kommersiella förhållanden i de malaysiska staterna 
Johore, Kedah, Kelanhan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, 
Perlis, Selangor och Trengganu i den mån senare natio
nell lagstiftning (eller i vissa fall rättssedvänja) 
inte föreligger. De kommersiella förhållanden som avses 
är främst bolagsförhållanden, bankverksamhet, agentur
förhållanden, transporter till lands och sjöss samt i 
luften och vissa typer av försäkringar (Civil Law Ordi
nance 1956). När det gäller Penang och Malacka gäller 
samma sak med undantag av att någon begränsning till 
rättsläget den 7 april 1956 inte synes föreligga. 
Sarawak tillämpar engelsk rätt (med vissa uppräknade 
undantag) i dess läge den 12 december 1949 (Application 
of Laws Ordinance 1949) i den mån senare lagstiftning 
eller rättssedvänja inte föreligger. Beträffande Sabah 
tillämpas den engelska rätten i dess läge den 1 december 
1951 (Application of Laws Ordinance 1951) i den mån 
senare lagstiftning inte föreligger. Något förbehåll för 
lokal rättssedvänja har inte gjorts i detta fall.

När i det följande engelsk rätt anges som rättskälla 
sker det mot den här redovisade bakgrunden, om inte 
annat framgår.



Bolagsformer

Utländska investerare använder vanligen bolagsformen 
"Company limited". Det finns - med modeller från engelsk 
rätt - "public" och "private" company limited. Private 
companies får ha högst 50 aktieägare och behöver inte 
lämna offentlig redovisning för sin verksamhet. Eljest 
är reglerna för de båda typerna ganska lika. Det finns 
inte krav på något minsta kapital eller på att grun
dare/aktieägare ska ha nationalitet eller hemvist av 
visst slag. Åtminstone två styrelseledamöter och åtmin
stone en ansvarig person ("company secretary") ska nor
malt ha hemvist i Malaysia men behöver inte vara medbor
gare i landet.

Formaliteterna för inregistrering av ett bolag uppges 
inte bereda särskilda problem och kunna klaras på cirka 
10 månader. Filialformen finns men anses inte erbjuda 
särskilda fördelar. En person med hemvist i Malaysia ska 
vara utsedd för att ta emot meddelanden av rättslig 
karaktär.

Representanträttsliga aspekter

Agenträttsliga frågor behandlas i Contract Act 1950, som 
har den indiska Contract Act (1872) till förebild. Den 
indiska lagen går i sin tur tillbaka på den då gällande 
engelska rätten. Även efter översyn 1968 har den malay- 
siska lagen praktiskt sett samma innehåll som den indis
ka. Den gäl .r i Västmalaysia och sedan 1974 också i 
Östmalaysia.

Allmänt gäller stor frihet för parterna att gestalta 
sitt avtal. Tvingande regler om avgångsvederlag saknas; 
skadestånd kan dock aktualiseras vid förtida uppsägning 
i strid med avtalsbestämmelse eller - om sådan saknas -



utan att iaktta en rimlig uppsägningstid. Har skiljeför
farande i Malaysia avtalats torde - vad gäller möjlighet 
att få rättsfråga prövad av domstol - äldre engelsk rätt 
(Arbitration Act 1950) gälla, vilket kan innebära för
dröjningar i förfarandet genom att rättsfrågor hänskjuts 
till domsto 1.

Licensiering med mera

Malaysia faller - intill dess en egen patentlag från 
1983 börjar tillämpas - i patentfrågor tillbaka på sys
temet med registrering av patent, som meddelats i Stor
britannien (Registration of UK Patents Ordinance 1951, 
ändr 1956). Varumärken kan registreras utan att först ha 
registrerats i Storbritannien (för Västmalaysia Trade 
Marks Ordinance 1950 med i stort sett samma innehåll som 
brittisk rätt. Detsamma gäller Sabah - Trademarks, kap 
142 - och Sarawak - Trademarks, kap 62).

Licensiering till inhemska företag har hittills varit 
sparsam men kan komma att öka med ökande ekonomisk och 
teknisk utveckling, ökande malaysiskt inflytande i exis
terande företag samt möjligen bättre patentskydd på 
grund av den nya patentlagen. Tillstånd för licensavtal 
krävs från Ministry of Trade and Industry och lämnas 
inte, om det inte är fråga om verklig teknologiöverfö
ring eller om vederlaget för den överförda teknologin 
anses vara för högt.

Avtalstiden begränsas vanligen till fem år och royalty- 
satserna till mellan en och fem procent av försäljnings
värdet. Andra krav är att exportförbud eller kopplings
klausuler (det vill säga krav på til läggsköp) inte får 
finnas och att 1icenstagaren får del av förbättringar. 
Det torde också vara vanligt att kräva åtagande att 
träna 1icenstagarens personal och att malaysisk lag ska



tillämpas på avtalet. Överföring av royalty till utlan
det på över MYR 10 000 är förknippad med vissa formali
teter. Några transfereringssvårigheter är dock inte 
kända.

Andra upplysningar

Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal (SFS 1971:1252, 
1253 (kupongskatt), 1972:573 (kupongskatt), 1977:763) 
som bygger på credit-of-tax-metoden med Malaysia.

Malaysia är inte med i vare sig 1927 års Geneve-överens- 
kommelse eller 1958 års New York-konvention om erkännan
de och verkställighet av utländsk skiljedom.

THAILAND

Etableringsaspekter

Den officiella grundsynen på det ekonomiska systemet är 
att främja fri företagsamhet. Staten har dock knappast 
på allvar fullföljt sina uttalade avsikter att minska 
sitt betydande ägande i näringslivet, en gång anskaffat 
för att säkra nationell stabilitet (balans mellan in
hemska thailändare och thaikineser) och nationell säker
het. Attityden till utländska investerare är ambivalent: 
hos regeringen positiv för att främja landets framåt
skridande, hos förvaltningen och bland annat ledande 
thaikineser i bank- och annan verksamhet ljum eller 
klart negativ.

Den i grunden försiktiga attityden till utländska inves
teringar kan sägas spegla sig i Alien Business Law 1972, 
som - utan att i något fall helt utesluta utländskt 
ägande - begränsar utlänningars affärsverksamhet i Thai



land. Verksamhet tillhörande kategori A (ris, salt, 
inhemsk handel med jordbruksprodukter, fastighetshande1, 
advokat-, bokförings-, reklamtjänster etc) fordrar thai
ländskt majoritetsägande, verksamhet under kategori B 
(jordbruk, viss industri- och hantverksverksamhet, vissa 
slag av handel, vissa servicenäringar som turism etc, 
vissa transporter etc) fordrar thailändskt majoritetsä
gande om verksamheten påbörjats efter 1972. Övrig nä
ringsverksamhet, hänför lig till kategori C, får tills 
vidare drivas med utländskt majoritetsägande, om än med 
vissa begränsningar. Den utländska andelen brukar få 
vara 30-40 procent i kategori A och B och sällan 100 
procent i kategori C. Det finns dock möjligheter att 
göra undantag.

Det krävs teoretiskt sett inga offentliga tillstånd för 
investeringar av utlänningar, men om investeringsförmå- 
ner (det finns en hel rad, till exempel skydd mot im
portkonkurrens, skattebefrielse 3-5 år etc) sökes krävs 
godkännande av Board of Investment (BOI). Särskilda 
regler gäller för gruvdrift och verksamhet inom olje
branschen. Emellertid krävs vanligen flera olika speci
ella tillstånd från skilda myndigheter och innan verk
samhet igångsättes ska registrering ske hos Department 
of Commercial Registration (DCR). The Investment Service 
Center inom BOI respektive DCR kan ge upplysning om 
lagar och regler att iaktta och särskilda tillstånd att 
skaffa vid investering i Thailand.

Bolagsformer

Den vanligaste bolagsformen är ett "company limited". 
Det finns inget krav på visst minsta kapital, men det 
ska vara tillräckligt för bolagets ändamål. En av de 
minst sju grundarna och en av styrelseledamöterna, som 
har firmateckningsrätt, måste vara en i Thailand bosatt



thailändare eller en utlänning som har uppehållstill
stånd. Med reservation för krav i "Alien Business Act" 
finns inte i övrigt några nationalitets- eller hemvist
krav. Board of Investment kan dock kräva att ett visst 
antal thailändare ingår i styrelsen innan investerings- 
förmåner beviljas. Filialformen finns men innebär snara
re nackdelar än fördelar bland annat från skatte- och 
ansvarssynpunkt.

Representanträttsliga aspekter

Den thailändska rätten innehåller inte någon särskild 
lag om handelsagentförhållanden. Man får i detta hänse
ende falla tillbaka på regler i 1925 års civil- och 
hande 1 s 1agbok om uppdrag och syss1omannaskap {paragra
ferna 797-832). Dessa regler är icke tvingande. Särskil
da regler om avgångsvederlag finns inte och i brist på 
avtalsbestämmelse om uppsägningstid torde envar av par
terna kunna säga upp avtalet med omedelbar verkan. Ut
länning eller thailändskt förtetag med dominerande in
flytande torde inte kunna verka som agent för annat 
utländskt företag.

Licensiering med mera

Thailand har en patentlag från 1979 och varumärkes 1ag- 
stiftning från 1931 och 1961.

Det finns inga särskilda lagregler om licensavtal och 
officiella godkännanden krävs inte. Licensavtal ska dock 
vara skriftliga och ska registreras hos DCR. Sökes in
vester ingsförmåner ska godkännande begäras hos BOI. För 
överförande av royalties krävs godkännande varje gång av 
Bank of Thailand. Det är snarare korrektheten i beräk
ningen av royalty som prövas är skäligheten i sig av 
royaltysatsen. Överdrivna royaltysatser kan dock föran



leda regeringen att ingripa med regler som direkt eller 
indirekt begränsar avtalsfriheten i detta hänseende.

Andra upplysningar

Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal med Thailand 
(SFS 1962:93, 1975:855 (kupongskatt), 856, 1981:1181) 
som bygger på den tidigare vanligen tillämpade så kal
lade exempt-metoden men som också har inslag av credit- 
of-tax-metoden, till exempel beträffande royalties.

Thailand är med i såväl 1927 års Geneve-överenskomme1 se 
som 1958 års New York-konvention om erkännande och verk
ställighet av utländsk skiljedom.

FILIPPINERNA

Etableringsaspekter

Privat företagsamhet är en grundläggande princip i 
Filippinernas ekonomiska system. Kraftförsörjning samt 
vapen och tillhörande produktion är dock förbehållet 
staten. I övrigt varierar de statliga inslagen i nä
ringslivet över tiden, bland annat beroende på konjunk
turutveckling (statliga uppköp av krisföretag), skötseln 
av statliga företag (ineffektiva företag säljs ut) och 
prioriteringar, ytterst av presidenten. Landets indus- 
tria 1 iseringssträvanden ställer krav på finansiering 
delvis med utländskt kapital, men trots detta välkomnas 
utländska investeringar endast på selektiv basis, främst 
i kapital- och arbetskraftsintensiva industrier, planta- 
ge-jordbruk, högteknologiområden och exportorienterad 
produktion samt i samband med teknologiöverföring.



Den utländska andelen i filippinska företag begränsas i 
statsförfattningen eller fö1jd1agstiftning till 40 pro
cent i vissa råvaruutvinnande verksamheter, till exempel 
gruvindustri, offentligt producerade nyttigheter, verk
samhet som har med fast egendom att göra, lufttranspor
ter och finansieringsverksamhet, men regeringens strävan 
är att hålla procentsatsen till högst 30 procent utom i 
fal 1 då det är av särskilt intresse för landet att få en 
investering till stånd. Företag som ges "pioneer" ställ
ning enligt Investment Priorities Plan eller Export 
Priorities Plan kan exempelvis vara 100 procent utlands- 
ägda vid starten även om den filippinska andelen succes
sivt ska öka till 60 procent under en 30-årsperiod.

Filippinerna har en rad olika lagar med investeringsför- 
måner, främst befrielse från eller nedsättning av skatt. 
Det skul le föra för långt att i detta sammanhang gå 
närmare in på alla dessa ofta ändrade stimulansåtgärder.

Bolagsformer

Utländska investerare använder vanligen aktiebolagsfor
men "stock Corporation", som kan ges högst 50 års varak
tighet med möjlighet till förlängning i ytterligare 50 
år. Minsta bo 1agskapita1 enligt lag är PHP 5 000/pesos, 
men summan är i praktiken PHP 10 000. Antalet grundare 
ska vara minst fem och högst femton. Huvuddelen av 
grundarna ska ha hemvist på Filippinerna. Varje styrel
seledamot måste äga en aktie i bolaget. Huvuddelen av 
styrelseledamöterna måste ha hemvist på Filippinerna. 
En ansvarig person ("corporate secretary") måste vara 
filippinsk medborgare med hemvist på Filippinerna men 
behöver inte vara styrelseledamot. Utlänningar får inte 
vara styrelseledamöter i företag som till minst 60 pro
cent ska vara f 1ippinskägda (till exempel detaljhandel, 
jord- och skogsbruk, gruvdrift, o 1jeutv inning). I vissa



fall (naturfyndigheter, produktion av nyttigheter) kan 
styrelserepresentation i proportion till aktieinnehavet 
godtas. Den löpande skötseln av företaget ska emellertid 
ligga i filippinska händer. Formaliteter avseende bo- 
lagsbildning handläggs av Securities and Exchange Com
mission. Ti 11ståndsbevis från Board of Investment ska - 
förutom registreringar hos myndigheter - anskaffas om 
ett utländskt företag själv har verksamhet på Filippi
nerna eller har en andel om 30 procent eller mer i ett 
filippinskt bolag.

Utländska företag kan öppna filial på Filippinerna. 
Registrering - som kräver åtskilliga formaliteter - ska 
göras hos Securities and Exchange Commission.

Representanträttsliga aspekter

Särskild civi1 rätts 1 ig lagstiftning om agentförhållanden 
finns inte utan man får i detta hänseende falla tillbaka 
på regler i civi 11agboken om uppdrag. I allt väsentligt 
råder avtalsfrihet. Tvingande regler om avgångsvederlag 
finns inte. Emellertid torde utländska företag, som gör 
affärer på den filippinska marknaden via handelsagent, 
anses härigenom driva rörelse på Filippinerna. För detta 
krävs enligt administrativa rättsregler (Foreign Busi
ness Regulation Act 1958) tillstånd och i samband därmed 
är det för den ti 11ståndsbevi1jande myndigheten (Board 
of Investment) möjligt att granska agentavtalet och för 
godkännande uppställa som villkor att ändringar görs 
bland annat till agentens skydd vid uppsägning. På omvä
gar uppnås alltså till exempel att agenten försätts i en 
gynnsam forhandlingsposition vad beträffar bland annat 
uppsägningsersättning. På detta sätt kan även uppnås 
begränsningar i praktiken att fritt välja tillämplig 
lag.



Licensiering med mera

Filippinerna har lagstiftning från 1947 beträffande 
såväl patent (Act 165) som varumärken (Act 166).

Licensavtal ska registreras hos och granskas för godkän
nande av Technology Transfer Board (TTB) inom industri
ministeriet. I TTB ingår företrädare för flera olika 
departement och myndigheter. Kriterier vid TTBs prövning 
är bland annat om landet har behov av den licensierade 
teknologin, om vederlaget är skäligt, att filippinsk lag 
styr avtalsförhållandet och att avtalstiden är högst fem 
år. En förnyad period kan komma ifråga helt undantags
vis. Avtalet får vidare inte innehålla vissa klausuler, 
som sammanfattningsvis hindrar 1icenstagarens fria ut
nyttjande av den köpta teknologin, bland annat på ex
port. De godtagna roya1 tysatserna ligger i allmänhet på 
två till tre procent av nettoförsäljningsvärdet. Svårig
heter har inte förekommit att överföra royalties beträf
fande avtal som godkänts av TTB.

Andra upplysningar

Sverige har ett dubbelbeskattningsavtal med Filippinerna 
(SFS 1969:635, 1973:50, 51 (kupongskatt)), som bygger på 
credit-of-tax-metoden.

Filippinerna är med i 1 958 års New York-konvention om 
erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar. 
Landet har gjort förbehåll att verkställa utländska 
skiljedomar endast om de rör kommersiella förhållanden 
och om skiljedomen kommer från en annan konventionsstat.



Tullar och icke-tariffära handelshinder 
i ASEAN
av Bengt Olov Näslund, Sveriges Exportråd
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ASEAN - SYDOSTASIÄTISKT EFTA?

Ur svensk synvinkel ligger det nära till hands att 
ställa sig spörsmålet om ASEAN kommer att bli ett syd- 
ostasiatiskt EFTA. Den frågan går egentligen inte att 
besvara idag. Däremot kan det konstateras att man har en 
mycket lång väg kvar att gå till den regionala integra
tion, som uppnåtts mellan EFTA-1 änderna. Hur långt man 
hunnit i integrationssträvandena i Sydostasien samt 
vilka möjligheter som finns för svenska företag att 
utnyttja de förmåner som gäller i den inbördes handeln 
mellan ASEAN-1 änderna, är två frågor som kommer att 
behandlas i den första delen av detta kapitel. I den 
senare delen berörs också i korthet de importbestämmel
ser som gäller i Asean-1 änderna.

Under åren närmast efter sammanslutningens grundande 
1967 koncentrerades samarbetet mellan ASEAN-1 änderna 
till de sociala och kulturella områdena. Det ekonomiska 
samarbetet inom ASEAN fick en mer framträdande roll 
först efter det första toppmötet mellan de ingående 
ländernas regeringschefer på Bali 1976. Då enades man 
nämligen om att fred och stabilitet kunde upprätthållas 
genom att den ekonomiska utvecklingen påskyndades samt 
att ASEAN-1 änderna kunde samarbeta för att uppnå detta 
mål. Möten mellan ländernas ekonomiministrar, vilka 
betraktas som de mest betydelsefulla, samt utrikesminis
termöten hålls varje år. Dessutom förekommer numera



möten på lägre nivåer, även på affärsmannap1 anet, både 
regelbundet och på ad hoc-basis.

PREFERENTIAL TRADING ARRANGEMENTS

Handeln mellan ASEAN-1 änderna uppgår av historiska och 
kommersiella skäl, men också beroende på hur man räknar, 
till endast 15 à 20 procent av deras totala handel. 
Huvuddelen av internhandeln sker mellan Singapore, Indo
nesien och Malaysia. I ett försök att stimulera intern
handeln träffades 1977 en överenskommelse om "Preferen
tial Trading Arrangements" (PTA), som bland annat inne
fattar tullsänkningar mellan medlemsländerna.

Överenskommelsen innehåller även andra instrument för 
att den interna handeln ska expandera. Så finansieras 
till exempel internhandeln med vissa varor av ASEAN- 
ursprung till förmånsräntor. Vid statlig upphandling ges 
preferens för varor med ASEAN-ursprung. Vidare ska man 
också vidta åtgärder för att eliminera icke-tariffära 
handelshinder.

Tullsänkningarna inom ramen för PTA började i blygsam 
skala den 1 januari 1978 genom att man sänkte tullarna 
något för 71 varuslag. Sedan dess har ytterligare varor 
blivit föremål för tullsänkningar. I juli 1980 var man 
uppe i 4 325 och nu uppgår siffran till över 8 000 
varuslag. Nedskärningen av tullarna uppgår i allmänhet 
endast till 10-20 procent. För Singapores del är det 
emellertid oftast fråga om bindningar vid 0 procent. 
Tu 11 preferenserna för varor tillverkade i ASEAN-1 änderna 
är alltså ofta av ringa betydelse.

ASEAN-1 änderna sammanträder varje kvartal för att för
handla om tullsänkningar vara för vara. Varje land är 
skyldigt att erbjuda tullsänkningar för 150 tullpositio-



ner. Eftersom det är fem länder skulle det teoretiskt 
kunna bli närmare 3 000 tu 1 1 positioner per år. Nu blir 
det inte så många, "bland annat beroende på att i många 
fall flera länder kommer med samma erbjudande. Utöver 
tullsänkningar vara för vara tillämpas också linjära 
tullsänkningar på 20 procent för vissa varor.

När det gäller åtgärder mot icke-tariffära handelshinder 
kan det konstateras att konkreta program ännu saknas. 
Man har emellertid kommit fram till en överenskommelse 
om att nya icke-tariffära handelshinder inte får infö
ras. Vidare avser man enligt uppgift att så småningom 
påbörja en harmonisering av bland annat tu 1 1 värdebestäm
melser och dokumentation i medlemsländerna.

Vilken betydelse har då PTA haft för internhandelns 
utveckling? Att över 8 000 varuslag varit föremål för 
tullsänkningar kan kanske ge intryck av en betydande 
påverkan av internhandeln. Så är emellertid inte fallet. 
De hittills uppnådda resultaten av mer än ett decenniums 
förhandlingar har i själva verket haft en mycket ringa 
betydelse för internhandelns expansion och för den eko
nomiska strukturen i ASEAN-1 änderna rent generellt.

Orsakerna till denna utveckling är i huvudsak följande:

1. Förhandlingarna om tullsänkningar sker huvudsakli
gen vara för vara, vilket är en tidskrävande metod. 
Vidare genomförs förhandlingarna på basis av den 
sjuställiga Standard International Trade Classifi
cation (SITC), vilket innebär en detaljerad varuin- 
delning och därmed ett stort antal varuslag.

2. Många varuslag som är föremål för tullsänkningar är 
av ringa betydelse i internhandeln och i respektive 
länders produktion. Som exempel kan nämnas att i



maj 1981 enades man om en tullsänkning på 20 pro
cent för alla varuslag där importvärdet är mindre 
än 50 000 US dollar.

3. Tullsänkningar på 10-20 procent har bevisligen inte 
haft någon nämnvärd inverkan på internhandelns 
utveckling. Den förhärskande uppfattningen i nä
rings 1 i v skretsar i ASEAN-1 änderna är att det skulle 
behövas tu 11 reduktioner på 30-50 procent för många 
varor.

4. Ett annat problem är tolkningen av ursprungsreg 1 er
na. Huvudregeln säger att förmånsbehand1 ing ska ges 
varor som är tillverkade i ASEAN-1 änderna, under 
förutsättning att värdet av material och delar från 
andra länder inte överstiger 50 procent av färdig
varans fob-värde. Indonesien tillåter dock endast 
40 procent av fob-värdet. Huvudregeln och til läggs
reglerna är också föremål för mer än en tolkning. 
Problemet förvärras av att tu 1 1 tjänstemännen inte 
beräknar tullen på det värde som finns angivet i 
fakturorna, utan på ett högre godtyckligt fast
ställt värde. Detta är tydligen ett försök att 
neutralisera den allmänt förekommande underfakture
ringen. Denna företeelse har utan tvekan en negativ 
inverkan på PTA. Som tidigare nämnts, planerar 
tullmyndigheterna i ASEAN-1 änderna en harmonisering 
av medlemsländernas tu 1 1värdesbestämme1 ser, vilket 
skulle betyda att tillämpningen av förmånstu11 ar 
verkligen innebär en förmån. Det finns vidare ett 
behov av att harmonisera även tu 11 k 1assificeringen 
i ASEAN-1 änderna. Detta skulle underlätta tillämp
ningen av PTA.

ASEAN-CCI I BETYDELSEFULL ROLL

Mot bakgrund av ovan redovisade utveckling av frihandeln



inom ASEAN tvingas man konstatera att det i dagsläget 
inte existerar några påtagliga tull förmåner mellan ASEAN- 
länderna. Ett svenskt företag som etablerar sig i exem
pelvis Malaysia har alltså i princip inte några tullför
måner vid export till andra ASEAN-länder jämfört med 
direktexport från Sverige. Frågan blir då närmast om man 
alls har någon möjlighet att påverka utvecklingen genom 
att förlägga tillverkning till ett ASEAN-land. Natur
ligtvis är det på det viset, att de som beslutar om 
tullsänkningar - det vill säga politikerna - är föremål 
för påtryckningar från det egna landets företag och 
företagsorganisationer. Är man etablerad där med till
verkning och vill försörja mer än ett lands marknad har 
man anledning att, ensam eller via industriförbund, 
kontakta handelsministeriet eller dylikt för att fram
hålla betydelsen av att öka förutsättningarna för att 
försörja ASEAN-marknaden med produkter från just denna 
produktionsenhet. Det är uppenbart att urvalet av pro
dukter för vilka tullsänkningar ska ske kommer till 
stånd efter kontakter mellan myndigheter och näringsliv.

Inom ramen för ASEAN-samarbetet finns en paraplyorgani
sation, ASEAN-Chambers of Commerce and Industry, ASEAN- 
CCI,som består av respektive länders nationella han- 
delskamrar. ASEAN-CCI spelar en betydelsefull roll när 
det gäller att stödja och komplettera myndigheternas 
ansträngningar att främja internhandeln.

Inom ASEAN-CCI finns två arbetsgrupper, nämligen Working 
Group on Industrial Complementation (WGIC) och Working 
Group on Trade (WGT). Den förstnämnda arbetsgruppen har 
bildat ett antal regionala industriklubbar (Regional 
Industry Clubs). Dessa arbetar bland annat fram förslag 
på vilka varor som bör bli föremål för tullsänkningar 
och också storleken av dessa. Inom arbetsgruppen för 
handel (WGT) undersöker man möjligheterna att påskynda 
liberaliseringen av handeln inom ASEAN. Bland annat är



en utredning om icke-tariffära handelshinder under ge
nomförande. Denna ska utmynna i rekommendationer till 
effektiva lösningar på de problem som är förknippade med 
icke-tariffära handelshinder. Vidare genomförs en under
sökning av möjligheterna till linjära tullsänkningar för 
vissa varukategorier.

IMPORT FRÄN TREDJE LAND

Samarbetet inom ASEAN sker på såväl det ekonomiska som 
det politiska området. Det är emellertid viktigt att 
notera att vart och ett av ASEAN-1 änderna har bibehållit 
rätten att bestämma över villkoren för import från tred
je land. Det betyder att det i praktiken är ganska 
olikartade villkor som gäller om man ska sälja en och 
samma vara till vart och ett av ASEAN-1 änderna.

ASEAN-1 ändernas tulltaxor är baserade på CCC-nomenk1 atu
ren, det vill säga den nomenklatur som ligger till grund 
för den svenska tulltaxan. Det betyder att det är rela
tivt lätt att få uppgifter om de tull satser som gäller 
för olika varor. I huvudsak är det fråga om värdetullar 
som beräknas på en varas cif-värde. Undantaget gäller 
Filippinerna, där man i stället beräknar tullen på va
rans så kallade hemmamarknadspris i exportlandet.

När det gäller tullnivåerna och regleringen av importen 
i de olika länderna kan noteras följande:

Singapore är en nästan tullfri marknad. Endast ett be
gränsat antal produkter är tullbelagda, bland annat 
socker, konfektyrer, chokladvaror, bakverk, drycker, 
tobaksprodukter, vissa plast- och gummiartiklar, kläder, 
kylskåp, ackumulatorer, motorfordon och möbler. Import
licens erfordras endast för raffinerat socker, vissa 
luftkonditioneringsapparater och för varor med ursprung



i vissa öststater. Betalning av importvaror kan ske utan 
restriktioner.

Malaysias tulltaxa uppvisar relativt låga tullar för 
många varor. Men antalet varor med höga skyddstullar 
växer ständigt i takt med landets industrialisering. 
Ungefär 90 procent av importen är fri listad, v: lket 
bland annat innebär att importlicens erfordras endast 
för ett fätal varor, biand annat sprängämnen, vissa 
trävaror samt motorfordon och delar till dessa. Betal
ning av importvaror kan ske utan restriktioner.

Thailand har tullar upp till 100 procent. Mer än 80 
procent av tullarna är dock 30 procent och lägre. De 
höga tullarna belastar lyxvaror och sådana där det finns 
inhemsk tillverkning som behöver skyddas. Betalningen av 
importvaror är inte lika fri som i Singapore och Malay
sia. Som exempel kan nämnas att för varor värda över 
20 000 baht måste ett "Certificate of Payment" från en 
bank uppvisas vid införtu11 ningen.

Indonesien har relativt höga tullar, i vissa fall upp 
till 100 procent. Alla importörer måste vara registre
rade hos handelsministeriet. Ett stort antal produkter 
får endast importeras av särskilt registrerade fackim
portörer. I vissa fall är det fråga om importbevakning. 
Bland berörda produkter kan nämnas lyftkranar, bergborr- 
utrustning, pumpar, gaffeltruckar, telefoner, diverse 
kemikalier, ståltråd, papper och bilmotorer. Betalning 
av importvaror kan ske utan restriktioner.

Filippinerna genomgår i skrivande stund en ekonomisk 
kris med åtföljande åtstramning av importen och skärpt 
reglering av ut1 andsbeta 1ningarna. Huvuddelen av impor
ten är dock redan tidigare utsatt för valutakontroll, 
licenstvång och skyddstullar på 10-100 procent. Sedan 
1970 finns också en strikt kontroll av importen av så



kallade "non-essential goods". Hit räknas naturligtvis 
lyxvaror men även en mängd vanliga konsumtionsvaror.

ASEAN - EN EKONOMISK OCH POLITISK MAKTFAKTOR I SAMMAN
FATTNING

Inledningsvis konstaterades att det interna ekonomiska 
samarbetet hittills inte varit särskilt framgångsrikt 
och att man fortfarande har en lång väg kvar till ett 
sydostasiatiskt frihandelsområde. Integrationsprocessen 
fortskrider emellertid och vissa framgångar måste ändå 
noteras. Det gäller kanske främst på det politiska områ
det där ASEAN utgör en plattform för ett gemensamt 
politiskt agerande gentemot omvärlden. Med en sammanlagd 
befolkning på cirka 250 miljoner, med rika råvarutill
gångar och en stärkt politisk gemenskap torde ASEAN ha 
alla förutsättningar att även framdeles vara en ekono
misk och politisk maktfaktor.

NÅGRA AVSLUTANDE PUNKTER

Den inbördes handeln mel lan ASEAN-1 änderna är av 
relativt ringa omfattning. Några påtagliga tullför
måner finns knappast mellan länderna, trots PTA- 
överenskommelsen.

Länder med relativt få och låga tullar är Singapore 
och Malaysia. I det senare landet ökar dock antalet 
högtul1 varor.

Relativt höga tullar finns i Indonesien och i Thai
land. Reglerna för import till Filippinerna skärps 
för närvarande.

I såväl Indonesien, Singapore och Malaysia kan 
betalning av importvaror ske utan restriktioner.



Transport till Fjärran Östern

av Sture Malmberg, Compass Shipping AB

Compass Shipping AB ingår i Hil lerström Frey-gruppen, 
som till 50 procent ägs av AB Svelast (SJ). Verksamheten 
består i huvudsak av export- och importskeppningar till 
och från transoceana länder. Våra erfarenheter av leve
ranser till Fjärran Östern har vi fått som transportko
ordinator för svenska och utländska biståndsprogram i 
Nordvietnam. Nordvietnam tillhör förvisso inte ASEAN, 
men då det geografiskt har nästan samma läge, råder 
ungefär samma klimatiska förhållanden i Vietnam som i 
många av destinationsländerna inom ASEAN.

NUVARANDE TRANSPORTMÖJLIGHETER

Den första så kallade "fraktkonferensen" bildades år 
1875 genom en överenskommelse mellan olika redare som 
specialiserat sig på traden Eng 1and-Ca1cutta och där man 
förband sig att hålla fasta fraktrater under en viss 
tidsperiod. Detta fick en enorm betydelse för exportö
rerna som nu kunde göra fasta kalkyler. En exportör som 
idag tecknar kontrakt med en viss "konferens", där han 
förbinder sig att endast skeppa med rederier som ingår i 
densamma, får en omedelbar fraktrabatt på 9,5 procent 
vid fraktbetalningen, medan en exportör utan kontrakt 
får en så kallad "deferred rebate" på 10 procent efter 
sex månader och efter särskild ansökan.



Det enda konferensrederiet idag sorti lastar i Sverige och 
som sedan går direkt ut til 1 Fjärran Östern är Scan- 
Dutch. ScanDutch är "huvudrederi" för Svenska Ostasiat
iska Kompaniet, Det Danske Østasiatiske Kompagni, Wilh. 
Wilhelmsson i Oslo, Nedlloyd i Rotterdam och Compagnie 
Messageries i Paris. Fartygen har fasta avgångar från 
Göteborg varje fredag med "closing-date" 2-4 dagar före 
fartygets avgång. Gångtiden till Singapore är 27 dygn. 
Samtliga fartyg är rena containerfartyg, men detta bety
der inte att man måste ha egen container utan även 
styckegods tas emot i samma utsträckning som de konven
tionel la fartygen gör. Styckegodset stuvas sedan av 
rederiet i containers. I Singapore omlastas containerna 
till så kallade feederbåtar, mindre fartyg i rederiets 
regi, för destinationerna Bangkok, Port Kelang och 
Penang. Gods till Manila omlastas i Hongkong. Destina
tionerna Jakarta och Surabaya i Indonesien anlöps en 
gång i månaden av NedScans/ScanDutch, med avgång från 
Göteborg varje månadsskifte. Omlastning sker i Marseille. 
Transporttiden från Singapore och Hongkong till slutham
nen tar mellan tre och sex dagar.

Det sovjetiska rederiet Balt Orient Line, agent ScanSov, 
öppnade i början av september 1982 den första icke- 
konferensbundna trafiken direkt från Göteborg till Syd
ostasien. Fartygen anlöper Singapore, Port Kelang, 
Penang, Manila och Hongkong. Gods till Bangkok och 
Jakarta omlastas i Singapore för vidare befordran till 
s 1utdestinationen med feeders i rederiets regi. Gångti
den till Singapore är cirka 30 dygn och avsegling från 
Göteborg var 14e dag. Frakterna är något lägre än konfe
rensens - det kan i vissa fall skilja upp till 20 pro
cent. Har man ett större parti gods som ska fraktas 
finns det vidare möjlighet att diskutera priset med 
rederiet - något som exportören inte kan göra med konfe
rensen. Man tillämpar dock samma bunker- och valutatill- 
1 ägg.



Från Stockholm, Göteborg och Malmö kan gods skeppas en 
till två gånger i veckan på så kallade genomgångskonos- 
sement via kontinenthamnar till Fjärran Östern. Ett 
mindre frakttil lägg, så kal lat "range"-til lägg, utgår 
för att täcka viss del av sjötransporten till omlast
ningshamnen. Oml astningskostnaderna i kontinenthamnen 
ingår dock i den totala sjöfrakten. Transporttiden blir 
här något längre, då båttransporten till kontinenthamnen 
och omlastningen tar fyra-fem dagar i anspråk.

Ett alternativ till ren sjötransport är den transsibi- 
riska järnvägen. Transporten sker då i 20 respektive 40 
fots containers, som går med båt från Stockholm till 
Tallin och sedan med järnväg till Nakhodka i östra 
Sibirien för vidare befordran med fartyg till Korea, 
Japan och Hongkong. Frakterna för fu11 containers ligger 
15-40 procent under rena sjöfrakterna.

Flygfrakten med ordinarie flyg, till exempelvis Bangkok 
och Singapore, ställer sig enligt IATA-tariffen mycket 
dyrt vid en vikt om exempelvis 100 kg. Vid kvantiteter 
över 100 kg finns så kallade "commodity rates", där 
vissa varuslag med ett jämnt flöde mellan avsändningsort 
och destinationsort fått en speciellt rabatterad tariff. 
Denna innehåller fraktsänkningar med upp till 70 procent 
av ordinarie flygfrakt.

Under senare år har flera så kallade "split-charter"- 
bolag bildats, vilka idag har en stor marknad. Dessa 
bolag tillämpar något som kallas "road-air". Man tran
sporterar godset med bil till en flygplats på kontinen
ten, till exempel Amsterdam eller Frankfurt, där godset 
lastas och sedan flygs ut med det flygbolag man har 
träffat särskild överenskommelse med. Fraktpriserna 
ligger långt under ordinarie IATA-frakt och något under 
IATAs "commodity rates". På grund av biltransporten till 
flygplatsen på kontinenten är transporttiden några dagar



längre än med ordinarie flyg. Om man tar de höga embal
lagekostnaderna vid sjötransport i beaktande samt den 
långa transporttiden, kan man genom att använda kartong
emballage för att sänka vikten och emballagekostnaden 
tjäna på att använda "split-charter".

ANPASSA EMBALLAGET TILL FÖRHÅLLANDENA I MOTTAGARLANDET

Transporter till Fjärran Östern skiljer sig inte med 
tanke på den rent fysiska transporten från transporter 
till andra transoceana marknader. Skillnaden är i stäl
let den att man måste ställa olika höga krav på godsets 
emballering. Dessa krav bestäms mfed hänsyn till klimat
förhållandet i mottagarlandet.

Man bör därför redan hemma i företaget ställa sig frågan 
"vart ska godset och vilka klimatförhållanden råder 
där?". Om till exempel luftfuktigheten är mycket hög 
eller om monsunregn förekommer, bör man vara noga med 
att emballaget kläs med oceanpapp invändigt och att alla 
delar i metall är väl inoljade till skydd mot rost - 
oljan eller fettet tages bort med lösningsmedel. Som 
speditör har vi sett otaliga exempel på rostigt gods som 
mottagaren tvingats putsa eller slipa om innan man kun
nat bruka godset.

Transport med containerfartyg utgör ingen garanti för 
att godset skyddas från fukt och väta. Containerna är i 
en fjärdedel av fallen lastade på däck och vid färd på 
öppet vatten händer det inte så sällan att sjöar slår 
över fartyget. Har man då endast förpackat godset i 
pappersemballage är ofta bottenkartongerna i containern 
fuktskadade vid ankomsten och torkar inte på grund av 
luftfuktigheten i Sydostasien. Om det transporterade 
godset består av små lätta enheter bör man i stället 
använda sig av prefabricerade plywood1ådor, typ Wikex.



Tyngre gods ska man alltid förpacka i trälådor. Det 
sista med hänsyn till vidaretransporter inom mottagar
landet, där hanteringen ofta är mycket omild. Man bör 
också ta kajförhållanden i beaktande då de ofta i dessa 
länder inte håller samma standard som i Europa. Som 
exempel kan nämnas Haiphong i Vietnam, vars hamn efter 
kriget var helt sönderbombad. Den bestod av en ojämn, 
lerig hamnplan utan tillgång till virke att placera det 
lossade godset på. Skjul och presenningar fanns inte 
heller att tillgå. De första årens leveranser till ham
nen placerades därför i leran, med följd att stora 
mängder gods förstördes. Detta berodde till största 
delen på okunnighet om de rådande förhållandena i motta- 
garhamnen. Mycket gods hade kunnat räddas om det varit 
korrekt förpackat.

Ko 1 1 ivikterna bör i allmänhet sänkas för att på så sätt 
göra det möjligt att hantera godset utan risk för ska
dor. Detta gäller framför allt då s 1utdestinationen inte 
är någon av huvudhamnarna där oceanfartygen lossar, utan 
någon småhamn, "outport", dit godset förts med kustfar
tyg från huvudhamnen. Själva 1 oka 1 transporten kan också 
försvåras om kollit är för stort - det finns exempel på 
kollin som varit skräddarsydda för svenska lastbilar med 
en bredd omkring 2,20 - 2,40 meter och som sedan visat 
sig vara för breda för de lokala lastbilarna.

SPEDITÖRENS ROLL

Speditören är länken mellan exportören och transportfö
retagen. Till speditören strömmar dagligen information 
om nya transportiösningar och om ändrade bestämmelser i 
olika länder vad gäller till exempel dokumentation och 
tullförhållanden.

Speditören kan, efter att ha fått uppgifter om varuslag,



brutto, volym och värde, lämna exportören uppgift om det 
kostnadsmässigt mest fördelaktiga transportsättet. Spe- 
ditörens agerande kan således på ett positivt sätt på
verka hela kostnadsbilden för exportören.

ATT TÄNKA PÂ

Varje land har speciella bestämmelser vad gäller 
dokumentkrav, förpackning samt märkning av godset.

Läs noga köparens inköpsorder eller eventuell rem
burs, där krav på emballering, märkning och tran
sportsätt vanligen finns specificerade.

I remburs finns oftast angivet giltighetstid, sista 
dag för presentation av dokumenten i bank, sista 
skeppningsdag, utskeppningshamn, genomfrakt (via 
kontinenthamn) tillåten eller ej, delskeppning 
tillåten eller ej, leveransvillkor - till exempel 
FOB, C & F eller CIF. Om något av kraven ej kan 
uppfyllas, kontakta den aviserande bankens remburs- 
avdelning och begär ändring.

Förpackning/emba11ering bör aldrig ske i gammalt/ 
begagnat emballage. Sjögods förpackas alltid i 
plywoodboxar eller trälådor. Flyggods förpackas i 
wellpappkartonger, eller vid vikter över 50 kg, i 
plywoodboxar typ Wikex. Skydda alltid godset med 
oceanpapp i emballaget - ej plast! Placera en tyg
påse silikagel eller liknande fuktabsorberande 
medel inuti emballaget.

Märkning av godset ska ske med vattenfast färg. 
Märk alltid på två motsatta sidor på varje kolli. 
Ange destinationshamn, netto- och bruttovikt samt



volym. Särskilda märkningsbestämme1 ser gäller för 
Fi1ippinerna!

Vid minsta oklarhet beträffande något av ovanståen
de, kontakta anlitad speditör.





Finansierings- och betalningsfrågor
av Rutger Blennow, Skandinaviska Enskilda Banken

Med undantag för Filippinerna har ASEAN-1 änderna funge
rande finans- och bankväsenden, en generellt sett god 
kreditvärdighet och betraktas som goda betalare.

Filippinerna genomgår för närvarande en politisk och 
ekonomisk kris, vilken lett till att landets kreditvär
dighet har nedvärderats dramatiskt och kredittillflödet 
från utlandet har stoppats. Detta land behandlas separat 
sist i kapitlet. Vad nedan sägs i generella ordalag 
gäller därför endast de fyra övriga ASEAN-1 änderna 
Singapore, Malaysia, Thailand och Indonesien.

FINANSVÄSENDE

I samtliga de aktuella länderna finns banker av olika 
storlek och med olika ägarstruktur. Det finns såväl 
statsägda banker som banker ägda av privata lokala in
tressen, liksom utländskt ägda banker. Andelen statligt 
ägande varierar och är mest betydande i Malaysia och 
Indonesien, där de största bankerna är i statlig ägo. 
Med undantag möjligtvis för Singapore, försöker man att 
värja sig mot ett allt för stort inflytande för utländ-



ska banker och i princip råder etableringsforbud. I 
samtliga de aktuel la länderna finns emellertid redan ett 
antal utländska banker etablerade. I vissa sammanhang 
kan det vara en fördel om man för en betalning eller 
annan banktransaktion kan utnyttja en utländsk bank. 
Även om de lokal styrda bankerna är pålitliga i så motto 
att de sköter sina åligganden kan det hända att hante
ringen inte alltid är den snabbaste. Utländska banker, 
skötta efter västerländska principer, kan ibland visa 
sig vara effektivare. Till de lokala bankernas fördelar 
hör dock att de genom sin naturliga bas av insättare och 
småsparare har jämn tillgång till pengar även i tider av 
1 ikv id i tetsknapphet. Här kan de utländska bankerna i- 
bland råka ut för svårigheter, vilket ytterst drabbar 
deras u11 ån ing skunder som får sina krediter neddragna 
eller får betala en mycket hög ränta.

I Indonesien kan det bland de lokala bankerna vara en 
fördel att försöka hålla sig till följande fyra statligt 
ägda banker: Bank Bumi Daya, Bank Negara Indonesia 1946, 
Bank Ek spor-Impor, Bank Dagang Negara. De privatägda 
bankerna har här inte alltid det bästa rykte och även om 
undantag finns kan det, för att förvissa sig om bekräf
tad remburs, vara bäst att hålla sig till de fyra nämn
da bankerna.

Vad avser bank- och finansväsendet i regionen intar 
Singapore en särställning. Medan i de övriga länderna 
kreditväsendet är inriktat på respektive lands utveck
ling har Singapore ambitionen att bli ett internatio
nellt finansiellt centrum. Framför allt ser Singapore 
sig som konkurrent till Hongkong om platsen som finans
centrum i Asien. De flesta bedömare anser nog fortfaran
de Hongkong vara ledande i detta sammanhang men tillväx
ten i Singapore har varit imponerande. Utbudet av bank
tjänster i Singapore är därför mycket stort och erbjuds 
av ett ständigt växande antal banker från olika länder.



Även svenska banker finns representerade i Singapore. 
Skandinaviska Enskilda Banken har den enda helägda sven
ska banken i Singapore medan ett antal andra svenska 
banker är etablerade i varierande former. Med dessa 
etableringar vill de svenska bankerna erbjuda sina kun
der en fullständig bankservice, som inkluderar rörelse- 
och investeringskrediter, betalningsförmed ling, valuta
affärer, garantier etc.

VALUTARESTRIKTIONER

Singapore är helt fritt från valutareglering och inga 
restriktioner finns vad gäller betalning av vare sig 
finansiella eller kommersiella transaktioner.

Indonesien har inte heller någon valutareglering. Till 
för något år sedan hade man emellertid importbestämmel
ser som krävde att all betalning för import skulle ske 
under remburs. Detta krav har numera undanröjts.

I Malaysia finns en valutareglering som emellertid är 
relativt smidigt administrerad och inte lägger några 
större hinder i vägen för normalt varuutbyte. Däremot 
drabbar den rörelse- och kapita1finans iering för ut
ländskt kontrollerade bolag, då begränsningar finns för 
hur pass stora lån sådana företag får ta i lokala bank
er .

Inte heller valutaregleringen i Thailand utgör något 
större hinder för normala varutransaktioner, som helt 
kan handläggas av respektive bank.

VALUTAAVTAL

Den helt dominerande valutan för handel med regionen är



US$. Undantagsvis kan svenska kronor förekomma, men det 
är relativt sällsynt. Bland de lokala valutorna används 
i någon mån Singapore $ och den malaysiska valutan, som 
kallas ringgit. Valutorna i Thailand och Indonesien, 
baht respektive rupiah, används inte för internationell 
handel.

Utan att vara formellt knutna till US$ har samtliga 
regionens valutor följt dollarkursens utveckling och 
således pressats uppåt under senare år. För bähten och 
rupiahn har uppgången blivit alltför kraftig och drabbat 
konkurrenskraften för landets exportvaror, varför deval
veringar företagits. Valutorna i Singapore och Malaysia 
har däremot stigit kraftigt i svensk räkning.

BETALNINGSVÄGAR

Samtliga vanligen förekommande beta 1ningsvägar - rem
burs, dokument-inkasso och enkel betalning - fungerar ur 
teknisk synpunkt väl i affärer med ASEAN-1 änderna. En
dast för handel med företag som man känner mycket väl 
och sedan länge, kan emellertid något annat än remburs 
rekommenderas. Det är för övrigt en huvudregel vid all 
internationell handel att välja rembursen som betal- 
ningsväg i inledningen av ett affärsförhållande. Detta 
är säljarens enda sätt att förvissa sig om att han, när 
han fullgjort sina förpliktelser, kan få betalt. Inte 
förrän man känner motparten mycket väl bör man alltså 
inlåta sig på diskussioner om andra tillvägagångssätt. 
Skälen till att följa denna enkla regel blir så mycket 
tyngre vägande då det rör sig om handel med avlägsna 
länder som har andra lagar, annan redovisningspraxis och 
andra af färstraditioner. En särskild svårighet är också 
att de bankupplysningar som kan erhållas i allmänhet är 
mycket intetsägande.



De flesta seriösa köpare har förståelse för en säljares 
begäran om remburs. Med undantag för vissa mycket spe
ciella branscher, där kutymen eller konkurrenssituatio
nen är sådan att det inte är rimligt att kräva remburs, 
ska man därför avstå från att göra affärer med företag 
som ej är beredda att betala under remburs.

Få senare år har olika typer av motköpsförfarande kommit 
att få en ökad aktualitet vid internationell handel. I 
Malaysia och Indonesien har man från regeringarnas sida 
aktivt försökt driva krav på motköp vid offentlig upp
handling. Viss tveksamhet råder om hur pass framgångsrik 
denna politik verkligen varit. Åtminstone i fallet Indo
nesien har det hävdats att dessa bestämmelser egentligen 
inte är något annat än ett sätt av de centrala myndighe
terna att införa ett slags importstopp, som man annars 
inte kunnat få igenom. Hittills har antalet avslutade 
transaktioner varit relativt litet. Även Malaysia har 
som nämnts vissa ambitioner att åstadkomma mer motköp, 
men volymen har varit liten.

Det finns ett antal företag som specialiserat sig på att 
överta motköpsåtaganden. Bankerna tillhandahåller exper
tis, som medverkar till en smidig uppläggning av betal
ningsrutinerna .

FINANSIERING AV SVENSK EXPORT

ASEAN-länderna har, med sin ekonomiska potential och 
snabba tillväxt, blivit mycket attraktiva marknader för 
företag från de flesta länder. Följden har bland annat 
blivit att olika länder stöttar sina exporterande före
tag med hjälp av förmånliga kreditvillkor. Framför allt 
gäller detta kapita1 varuexporten, där kreditkonkurrensen 
är mycket hård. Dels förekommer exportkrediter med vill
kor som regleras genom den internationella så kallade



consensus-öv erens kortime 1 sen , dels erbjuder olika rege
ringar så kallade mjuka lån, det vill säga lån med 
exceptionellt lång återbeta1ningstid och/eller exceptio
nellt låg ränta.

För svenska kapita1varuexportörer finns möjlighet att 
erbjuda kunderna finansiering till fast ränta under 
perioder som i allmänhet varierar mellan två och fem år. 
Krediterna, som refinansieras hos AB Svensk Exportkre
dit, löper för närvarande med räntor på mellan 10 och 
11,2 procent om de lämnas i US$, och mellan 11,5 och 
12,7 om de lämnas i svenska kronor. Även krediter i 
andra valutor kan erhållas. Därutöver finns naturligtvis 
möjlighet att lämna kredit på rent kommersiella villkor. 
Vad gäller de ovan nämnda mjuka krediterna har Sverige 
traditionellt varit mycket restriktivt. På senare år har 
emellertid vissa möjlighet öppnat sig genom att bered
ningen för internationellt tekniskt samarbete, BITS, 
disponerar en viss del av u-hjälpen för att subventione
ra exportkrediträntor till nivåer under de ovan angivna. 
Inget av ASEAN-1 änderna har hittills fått sådan kredit, 
men som en följd av en nyligen utförd ändring av syste
met kan möjligheter öppna sig.

Ovan har berörts de längre krediter som ibland kan 
krävas vid kapita1varuförsäljning. Därutöver förekommer 
självfallet vanliga handelskrediter av kortfristig na
tur. Den exportör som vill lämna sin utländska köpare 
kredit under tidsremburs eller liknande, torde oftast 
kunna göra detta utan större fara och också få sin 
remburs bekräftad i svensk bank.

KREDITVÄRDIGHET

Inledningsvis nämndes att kreditvärdigheten i ASEAN- 
regionen med undantag för Filippinerna är god. Att er



hålla bekräftelse på remburser öppnade av banker i re
gionen erbjuder i normalfallet inga svårigheter. Betal
ningsförmågan för såväl regionens länder som för flerta
let banker anses god. Även i de fall då längre krediter 
erfordras, är förutsättningar goda. Den statliga export
kreditnämnden, som försäkrar risken för en stor del av 
Sveriges exportaffärer och tillhörande finansieringar, 
bedömer länderna positivt. Detsamma gäller svenska och 
internationella banker.

FILIPPINERNA

Filippinerna är det land i regionen som dramatiskt avvi
ker från de andra, då landet för närvarande genomgår en 
dramatisk politisk och ekonomisk kris. Filippinerna har 
inställt betalningarna av amorteringar på stora delar av 
sin utlandsskuld. Ursprungligen hade man lovat att fort
sätta att betala räntor och kortsiktiga handelskrediter, 
men inte ens detta löfte har kunnat upprätthållas. Bak
grunden är många år av alltför expansiv politik med 
stora industriprojekt och åtföljande upplåning. Samti
digt har Filippinerna drabbats av fallande priser på 
sina exportvaror, huvudsakligen malmer och andra råva
ror. Till slut drabbades landet av en valutakris och 
tvingades inställa betalningarna. För närvarande pågår 
omförhandlingar med de internationella kreditgivarna, 
men även när dessa förhandlingarna så småningom avslu
tas, torde det dröja några år innan den internationella 
finansvärldens förtroende för Filippinerna återställs.

Mot denna bakgrund är möjligheterna att göra affärer i 
Filippinerna för närvarande mycket begränsade och svens
ka och andra bankers möjlighet och intresse av att 
medverka genom rembursbekräfte 1 se eller annan finansie
ring mycket begränsade.



NÅGRA SAMMANFATTANDE PUNKTER

ASEAN-1 änderna, med undantag för Filippinerna, 
åtnjuter generellt ett gott rykte i betalnings- och 
finansieringshänseende internationellt sett.

I samtliga länder finns såväl inhemska banker - 
privata eller med varierande grad av statligt ägan
de - som utländska. Det kan i vissa fall vara 
fördelaktigt att använda sig av en utländsk bank 
för att förvissa sig om snabb och effektiv hante
ring .

Valutareglering finns i Malaysia och Thailand men 
administreras smidigt och utgör normalt inget stör
re hinder för internationell handel.

Liksom vid all internationell handel bör vid inled
ningen av ett affärsförhållande remburs väljas som 
betalningsväg.



Export via representant
av Astor Wikström, Linden-Alimak AB

VARFÖR VÄLJA REPRESENTANT?

Beslutet av ett svenskt företag att sälja via represen
tant på en utländsk marknad kan vara föranlett av flera 
skäl, som till exempel:

marknaden är för avlägsen för att kunna bearbetas 
direkt från fabriken,

marknaden är för liten för att motivera en egen 
organisation,

företaget har inte tillräckliga resurser att bilda 
eget bolag,

företaget vill komma igång snabbt på en marknad 
eller marknadsområde och väljer därför en redan 
etablerad representant.

Försäljning genom representant har oftast den fördelen 
att introduktionen på ett eller flera marknadsområden 
kan ske avsevärt mycket snabbare än vad som skulle vara 
fallet vid egen etablering. Detta gäller framför allt då 
representanten redan har en fungerande säljorganisation 
och därmed kännedom om marknaden samt själv är känd på 
marknaden i fråga.



TYP AV REPRESENTANT

Beroende på produktens karaktär har man som exportör att 
välja mellan att antingen samarbeta med en representant 
som enbart ombesörjer försäljning och distribution, 
eller en som också har möjlighet att åta sig direkta 
serviceuppdrag.

När det gäller produkter som kräver installation med 
fortlöpande service bör man om möjligt välja en repre
sentant som har egen serviceorganisation, eftersom en 
uppdelning mellan försäljning och service i två företag 
sällan är lyckosam. Inom Linden-A 1 imak har vi prövat 
detta förfaringssätt, men när det gäller produkter av 
vårt slag - byggnad smaskiner - kan det vara skäl att 
varna för en sådan uppdelning. Det kan gå i Europa, men 
i Asien fungerar detta dåligt.

REPRESENTANTENS STORLEK

Valet av representant ger ofta huvudbry. Det kan dess
utom uppstå stora onödiga kostnader om starten på en ny 
marknad sker med fel agent och man därför tvingas söka 
en ny representant. Det kan vidare vara svårt och före
nat med stora kostnader att lösa sig från ett ingånget 
avtal. Den representant man väljer bör naturligtvis ha 
branschkännedom och helst representera produkter som 
vänder sig till ens egen kundkrets; dock utan att pro
dukterna direkt konkurrerar med det försä1jningsprogram 
man själv har.

Representantens storlek är också av betydelse. Oftast 
har man den uppfattningen att en "stor agent", det vill 
säga en med ett stort antal säljare och ett omfattande 
säljprogram, skulle vara att föredra. Detta är i många 
fall rätt - men risken finns att dessa representanter



många gånger har svårt att få tid till just ditt pro
duktprogram. Den "stora" representanten har visserligen 
goda resurser, men till följd av det stora antalet 
huvudmän får han svårt att ägna ditt produktprogram den 
rätta uppmärksamheten. Dessutom är en representant med 
denna uppbyggnad mindre beroende av varje enskilda pro
duktgrupp eftersom han har "fler ben att stå på". Den 
andra typen av representant är den "lilla" agenten med 
få produkter i sin representation och därmed oftast 
också mindre resurser. Denna representant kan i många 
fall vara att föredra, då man har möjlighet att få en 
dominans med sina produkter i hans totala program. Of
tast krävs här en större egen insats i försäljningen - 
både vad beträffar kapital och säljtid.

Man har således vid valet av representant att väga dessa 
två alternativ mot varandra. Vilka egna resurser man kan 
avsätta för en viss marknad eller ett marknadsområde är 
till stor del avgörande för beslutet om vilken partner 
man väl jer.

INBRYTNING PÂ EN MARKNAD I TAGET

En mycket viktig faktor när det gäller försäljning är 
naturligtvis planering. Detta gäller dock i ännu större 
utsträckning vid exportförsäljning, där en långsiktig 
planering som grundats på studier av marknaden, dess 
potential och konkurrensförhållanden är nödvändig. För 
den som ger sig ut på en exportmarknad för första gången 
är det mycket lätt att underskatta svårigheterna och 
därmed förespegla sig en snabb etablering på olika mark
nader. Man tror oftast att introduktionen ska vara ge
nomförd på ett halvt till ett års tid och att man däref
ter ska vara känd och etablerad på marknaden. Vår erfa
renhet visar att det oftast tar mel lan två och tre år 
innan man kan säga att produkterna är kända på en mark



nad och försäljningen har kommit igång. Man bör mot 
bakgrund av detta undvika att "starta upp" på ett fler
tal marknader samtidigt. Man bör dessutom undvika att 
planera en marknad sinbrytning med hemmamarknaden som 
mall.

SAMORDNAD EXPORT

Det är en stor fördel vid export till en viss region om 
man kan finna en representant med en säljorganisation i 
flera av de länder som ingår i marknadsområdet. Detta 
gäller kanske speciellt i områden som Fjärran Östern, 
där man har en ganska samstämmig affärsmetod i de olika 
1 änderna.

Fördelen med ett sådant val är att representanten då kan 
ägna din produktgrupp ett större intresse eftersom den 
sammanslagna försäljningen på de olika länderna ger en 
stor volym. Vidare kan personalen från de olika repre
sentantkontoren söka hjälp och information hos varandra 
och behöver inte vid varje tillfälle gå tillbaka till 
huvudmannen, det vill säga företaget i Sverige.

Även arbetet från Sverige underlättas både när det gäl
ler kontakterna via telex och brev - som direkt kan 
dupliceras - samt att besöken kan koordineras bättre. 
Man har vidare den fördelen att man vid sammandragning 
av marknadsområdets säljare kan få dem att agera mer 
öppet, vilket kan vara ett problem om man har säljare 
samlade från olika representanter, då de i viss mån 
också kan vara konkurrenter till varandra beroende på 
sitt totala produktprogram.

De "stora" representanterna har ofta en organisation som 
täcker flera marknader och en affärsvolym av sådan om
fattning att en ny representation blir intressant endast



om den omfattar alla marknader som man bearbetar. Detta 
har sina absoluta fördelar, men det kan också ha stora 
nackdelar. Om man beslutar sig för att inte fortsätta 
med samarbete eller om representanten själv bestämmer 
sig för att inte sälja produkter längre, står man inför 
det faktum att man saknar täckning på kanske fyra-fem 
marknader.

ARBETSFORM

Att fastslå en arbetsform som kan användas generellt är 
naturligtvis omöjligt. Arbetsformen får helt naturligt 
avpassas beroende på typ av produkt, land, representant 
och försäljningsvolym. Vad som emellertid är att beakta 
oberoende av ovannämnda är följande:

Ge representanten ordentlig produktkännedom redan i 
initialskedet och se till att du är på plats vid 
tidpunkten för agenturens start.

Förankra dina idéer hos representantens ledning. 
Det kan hända att det inom organisationen finns 
"lycksökare", det vill säga personer i ledande 
ställning med idéer om hur din produkt ska säljas. 
Du finner idéerna riktiga och har kanske under 
flera månader arbetat med dessa. Men planerna har 
inte varit förankrade hos ledningen, som har en 
annan uppfattning. Du har trott på din kontaktman 
och inte kontrollerat om det hittills planerade är 
hela företagets vilja. Vad kommer att ske? Sanno
likt tappar idemakarna ansiktet, det värsta som kan 
hända en asiat och du har gjort ett klavertramp som 
kan bli mycket svårt att reparera.

Oberoende av vilken typ av representant som väljs, 
stor eller liten, måste ledningen och personalen



känna att du verkligen gör en satsning och därige
nom i handling visar att du och ditt företag tror 
på dem och deras möjligheter att göra ett gott 
resultat. Strävan ska vara att du och ditt företag 
vinner ett sådant gehör att dina produkter för 
representanten framstår som så intressanta, och 
därmed lönande, att de intar en tätplats bland de 
produkter han marknadsför.

Det gamla ordspråket "varav hjärtat är fullt talar 
munnen" är mycket passande när det gäller att in
tressera och entusiasmera representanten. Med god 
kännedom om din vara och med vetskapen om att den 
uppfyller utlovad prestanda - och naturligtvis att 
försäljningen ger acceptabel vinst för representan
ten - kommer utan tvekan försäljningen av just din 
eller dina produkter att få en mycket framskjuten 
plats.

MARKNADSANPASSNING

Med marknadsanpassning avses varans anpassning till den 
aktuella marknaden - något vars betydelse inte får un
derskattas. Många företag - speciellt de som för första 
gången går ut på export - lever medvetet eller omedvetet 
i den tron att om varan är accepterad i Sverige eller i 
Norden, så måste den passa också de flesta andra markna
der. Svåra misstag har gjorts just beroende på denna 
instä11ning.

Vårt företag, för att ge ett exempel, levererar bygg- 
nadshissar. I Skandinavien och Europa är det ett önske
mål från kunderna att hisskorgarna ska vara helt täckta 
eftersom de går i arbete också under vinterhalvåret. När 
vår export av hissar till Fjärran Östern började, gick 
en av de första leveranserna till Hongkong. Med den



värme man har i Hongkong och med den temperatur som kan 
uppstå mot en vägg där hissen står, blev korgen till en 
veritabel bastu. Vi gjorde två sådana leveranser och 
fick därefter ett vänligt men bestämt brev från repre
sentanten att hisskorgen skulle vara öppen, det vill 
säga nätklädd. I annat fall kunde man inte ta emot 
ytterligare leveranser.

Undersök därför kravet på din produkt för den speciella 
marknaden. Ändra design om så erfordras och undvik att i 
konstruktionen inkludera funktioner som ändå inte fyller 
något ändamål på just den aktuella marknaden.

Anpassa också annonseringen och försä1jningsargumente- 
ringen till marknaden. Utforma annonser och argumentlis
tor i samråd med representanten. I och med detta uppnår 
du helt automatiskt en större acceptans hos den aktuella 
sä1jpersona 1 en och en försäkran att argumenteringen 
passar kundkretsen.

Själva fick vi, när vi gav oss in på den asiatiska 
marknaden, i början många gånger påpekanden om att det 
alltid visades europeer i arbete i vårt bildmaterial. 
Representanterna menade att det skulle "slå" mycket 
bättre om man visade asiater i broschyrerna.

Det ska vidare sägas att man rent generellt vid export
reklam många gånger bör använda sig av en betydligt 
"vassare", direkt säljinriktad marknadsföring och kanske 
frångå den faktauppräkning som vi till stor del ägnar 
oss åt i Sverige.

Anpassa slutligen priset till marknaden och konkurrens
situationen. Ha prisbilden helt klar för dig innan du 
presenterar ditt marknadspris. Ändringar av priser i 
initialskedet skapar oftast förvirring oberoende åt 
vilket håll ändringen går.



BUDGETERING

Samarbetet inom budgeteringen är mycket viktigt. Såväl 
intäkts- som omkostnadsbudget bör upprättas i samarbete 
med representanten. Skaffa ett ordentligt underlag och 
kontrollera siffror som du får med till exempel andra 
svenska företag som arbetar på samma marknad. Undvik att 
budgetera intäkterna för högt, speciellt i inlednings
skedet. En försä1jningsbudget som är tilltagen i under
kant möjliggör för representanten att överskrida densam
ma, vilket helt naturligt skapar ytterligare entusiasm. 
Bestäm redan vid budgettillfället de tidpunkter när 
avstämning ska ske och följ sedan detta beslut. Det 
skapar en otvungen atmosfär som ger dig rätt information 
på rätt tid.

Även om du och ditt företag har arbetat med export en 
längre tid och därmed har möjlighet att bedöma potentia
len för en viss marknad mot bakgrunden av resultat från 
liknande marknader, får man inte glömma att representan
ten besitter en lokalkännedom som måste respekteras.

FORTLÖPANDE UTBILDNING

Med den snabba utveckling som vi idag upplever inom alla 
branscher krävs att vi fortlöpande utbildar våra repre
sentanter och detta inte bara när det gäller den egna 
produkten eller produkterna. Minst lika viktigt är att 
kunskapen om konkurrenternas produkter ständigt uppdate
ras. Vidarebefordra därför alltid den information du får 
om konkurrenterna - och begär med vissa tidsintervaller 
information från marknaden om sådan inte automatiskt 
kommer från din representant. Uteblir sådan information 
kan det vara ett tecken på att representanten inte 
arbetar på det sätt du önskar.



Representanternas säljpersonal behöver som redan nämnts 
återkommande utbildning, vilken samtidigt är en kontroll 
att argumenteringen "går hem" hos kunderna. Speciellt i 
Japan har nämligen säljaren en benägenhet att inte argu
mentera hårt nog. Repetition krävs, då man får räkna med 
ett visst personalbyte hos representanterna. Det är inte 
vanligt att föregångaren överför sin kunskap till sin 
efterträdare.

Denna fortlöpande utbildning höjer kunskapsnivån hos din 
representant, vilket automatiskt leder till ökad aktivi
tet från dennes sida. Kunskapen gör att säljaren nu 
också ger sig på de riktigt stora affärerna där han 
tidigare kanske tvekat att gå in, just till följd av att 
han inte haft tillräcklig produktkännedom för att disku
tera alternativa lösningar.

SERVICEKOSTNADER

Service kan ställa sig mycket dyrbart när det gäller 
export. Se till att du klart angivit vilka serviceåta
ganden ditt företag ikläder sig. Stor risk finns att 
slutanvändaren inte har det rätta tekniska kunnandet, 
vilket gör att han ej handhar produkten på rätt sätt. 
Gör klart med representanten vilket reservde1 s 1 ager som 
han ska hålla och följ upp detta mycket noga. Avpassa 
lagret efter försäljningen och tidsrymden för de första 
leveranserna. En marknad med ett stort antal maskiner 
sålda under viss tid kommer att inom två-tre år få en 
kraftig efterfrågan på reservdelar. Då avstånden mellan 
länderna i Asien ofta är större än vad vi föreställer 
oss, är det kanske lämpligt att ha reservde1 s 1 ager i 
flera av länderna även om man representeras av ett och 
samma företag.



Hjälp representanten att bedöma sitt behov av reservde
lar - och se till att lagret hålls på en rimlig nivå. 
Han säljer inte fler reservdelar för att du ökar hans 
lager. Dessutom kan representanten få utrymmesprob1 em, 
vilket till exempel ofta gäller i Hongkong, särskilt om 
reservdelarna är av vo 1ymkrävande natur.

Ordna servicekurser med representanten och då gärna 
också med inbjudna kunder. Dessa kurser ska räknas som 
ett direkt säljstöd.

Där så är möjligt, hjälp representanten att kontraktera 
service. Han får härigenom en bättre och framför allt 
jämnare efterfrågan på service. Detta i sin tur hjälper 
honom att hålla nere antalet servicemän samtidigt som 
dina produkter garanteras en regelbunden översyn.

RAPPORTERING

Vi har tidigare berört avrapportering från representan
ten och dess betydelse. Försök att få denna avrapporte
ring att bli likartad för varje tillfälle och från land 
till land. Detta underlättar din sammanställning av 
utvecklingen för ett visst marknadsområde och för expor
ten totalt.

Av rapportering om konkurrenternas agerande bör alltid 
ske, såväl teknisk som säljmässig. Detta hjälper både 
dig och representanten att bedöma de rykten som alltid 
cirkulerar om hur mycket bättre konkurrenten är och 
vilka avsevärt lägre priser som denne erbjuder. Vikten 
av att säljaren kan konkurrenternas produkter kan inte 
nog betonas. När du till exempel börjar få telex eller 
brev med ordalydelsen "we have competition from another 
manufacturer with a much lower price", så är detta ett 
tecken på att din representant inte behärskar situa-



tionen. Han uppger varken konkurrentens namn eller pro
duktgrupp, inte heller vilket pris som han menar med "a 
much lower price". Dessa meddelanden kräver omgående 
undersökning och klarläggande. Med en god kännedom om 
konkurrenternas produkter kan man bättre argumentera för 
sin egen vara.

SUMMKK1NÜ

Var noga i valet av representant.

Skaffa alltid förhandsinformation om marknaden 
innan du påbörjar satsningen.

Var beredd att göra en ordentlig satsning.

Din produkt och målsättning avgör vilken typ av 
representant du väljer - stor eller liten.

Se till att ditt handlande uppfattas rätt av repre
sentanten .

Bevaka produktkännedomen hos din representant.

- Ha klart för dig hur kundbearbetningen sker på 
olika marknader och lägg upp argumentationen däref
ter .

Krävs service för dina produkter, välj då en repre
sentant som också klarar detta.

Går något snett, undersök då noga orsaken innan du 
till exempel byter representant för att inte i 
onödan dra på dig de stora kostnader som då upp
står .





Att arbeta på ASEAN-marknaderna genom 
representanter och representationskontor

av Per Gunnar Skoglundh, Atlas Copco International

Beskrivningen av Atlas Copcos utveckling i ASEAN-området 
kommer att ligga som grund för den vidare diskussionen 
kring ämnet i fråga. Atlas Copco hade redan före andra 
världskriget en relativt god marknad i Sydostasien. Den 
huvudsakliga produkten var då dieselmotorer, en produkt
grupp som dock omedelbart efter kriget såldes till ett 
annat svenskt företag. Vårt företags organisation var 
borta efter kriget, liksom för många andra företag i 
området. Den mödosamma uppgiften att skapa ett fungeran
de agentnät i området påbörjades i början av 1950-talet 
och i slutet av decenniet hade vi uppnått detta mål.

VÂR STRATEGI OCH KONKURRENTERNA

Ovannämnda agentnät kom i början av 1960-talet att för
stärkas med ett tekniskt representationskontor med två 
anställda i Singapore. Representationskontorets anställ
da var i första hand tekniker och försäljare. I slutet 
av 1960-talet fann vi att det tekniska representations- 
kontoret ej längre kunde uppfylla den avsedda under- 
stödsfunktionen eftersom försäljningsvolymen ökat kraf
tigt. En kostnadsanalys gjordes för att vi skulle få en 
uppfattning om vad det skulle kosta att göra representa- 
tionskontoret heltäckande. Detta skulle innebära att 
inom representationskontorets ram ha säljare och tekni
ker som stöd till agenterna för hela vårt produktprogram 
och därutöver service- och utbildningskapacitet samt



instruktörer för arbetsplatsträning. Vi fann dock att en 
sådan organisation skulle bli dyr i förhållande till den 
rådande försäljningsvolymen. Kontoret stängdes därför 
och ersattes med tekniska representanter som placerades 
hos de större agenterna. Detta arrangemang gav ett gott 
resultat och försäljningen ökade snabbt. Samtidigt som 
detta skedde ombildades organisationen på Filippinerna 
till Atlas Copco (Philippines) Inc., ett eget försälj
ningsbolag .

Den organisation som ovan beskrivits bibehölls fram till 
mitten av 70-talet. Vid denna tidpunkt ökade försälj
ningsvolymen kraftigt och det blev åter aktuellt att 
starta ett kontor i Singapore. Detta kontor fick de 
väsentligt större personal- och utbildningsresurser (fem 
expatriates och tre 1 oka 1anstä1 1 da) som tidigare disku
terats. Efter ett par år ombildades vårt kontor och 
agentens verksamhet till Atlas Copco (South East Asia) 
Pte Ltd.

I början av 1980-talet hade försäljningsvolymen växt 
ytterligare, vilket ledde till att försäljningsbolag för 
Atlas Copco behövde bildas. Dessa bolag tog över agen
ternas verksamhet i Singapore och Malaysia. I Indonesien 
ombildades den tidigare agentverksamheten till ett indo- 
nesiskt bolag med uppgift att sälja Atlas Copcos produk
ter. Detta bolag understöds av ett av Atlas Copco utbil
dat management team.

Samtliga dessa ombildningar har gjorts i nära samarbete 
med agenterna. Vi har funnit att det är marknadstekniskt 
mycket bättre att samarbeta öppet med den gamla agenten 
för att på så sätt visa att förändringarna görs i sam
förstånd. På detta sätt kan man även i fortsättningen 
komma i åtnjutande av agentens anseende.



Få områden har enligt min mening förändrats så mycket 
som Sydostasien under de senaste decennierna. De länder 
som jag för första gången reste genom 1963 finns knap
past idag, även om landskapet till stora delar är det 
samma.

De kontaktmöjligheter som då mötte en europeisk försäl
jare utgjordes huvudsakligen av främst stora engelska - 
men även en handfull andra europeiska - handelshus. I 
ansvarig funktion på dessa företag fanns enbart "expat
riates". Förhandlingar och agentöverenskommelser refere
rades ofta till huvudkontoren i Europa. Dessa fungerade 
i många fall som mel lanhänder mel lan huvudmännen och 
dotterbolagen i Sydostasien. Till stor del berodde detta 
på gamla traditioner, men det berodde även på bristande 
exportkunskap hos många av huvudmännen, vilket medförde 
att handelshusens exporttekniska avdelningar i London 
åtog sig att sköta alltsammans. Man hade också brist på 
utbildad personal vid dotterbolagen - framför allt bank- 
och finansieringsfrågor löstes i allmänhet i Europa. Med 
dessa förutsättningar utgjordes således de flesta av 
våra agenter i området av stora europeiska handelshus.

Konkurrenterna var från början huvudsakligen engelska, 
även om det också fanns vissa amerikanska och tyska 
konkurrenter. Det fanns dock tendenser som visade att 
den tekniska utvecklingen på den engelska sidan började 
sacka efter, men då engelsmännen hade stort inflytande 
över bland annat finansieringen så kunde de, trots allt, 
fortsätta att dominera.

Japanerna hade börjat komma, men bjöd i vår bransch 
ingen större konkurrens till att börja med. På 1970- 
talet kom dock en formlig japansk explosion och idag har
flera japanska konkurrenter en mycket stark marknadspo
sition. Prisnivån inom området är också japansk. Japa
nerna har stora möjligheter att tota 1 finansiera projekt



till en lägre kostnad än vad vi kan. Detta är ett faktum 
som man nödgas acceptera och anpassa sig efter.

Anpassningen till förändrade konkurrensvillkor innebär 
för oss en stor satsning på personal och utbildning. I 
Sydostasien liksom i andra områden ansåg vi det vara 
nödvändigt att bygga upp en kärna av välutbildade Atlas 
Copco-medarbetare och vi satsade därför medvetet på 
lokal arbetskraft. Vårt utbildningsprogram blev därför 
från början väsentligt större och tyngre än vad som 
motiverades av vår försäljningsvolym. Programmet inne
höll regelbunden utbildning i varje land; regionala 
utbildningsveckor en à två gånger per år, samt att vi 
sände anställda till Europa för utbildning. Detta har 
inneburit att de som anställdes på 1960-talet och i 
början av 1970-talet idag är kärnan i alla våra verksam
heter i Sydostasien - vilket visat sig vara ytterst 
fördelaktigt, då företagen genom sin lokala prägel smäl
ter in i affärsmiljön.

Den omedelbara effekten av denna utbildningssatsning var 
att vi mycket tidigt kunde gå över till metodförsäljning 
och ge ett bättre tekniskt stöd till våra kunder än vad 
konkurrenterna kunde erbjuda. Det medförde också att vi, 
trots den japanska konkurrensen, kunde utveckla en stra
tegi som varande pris-och marknad s 1 edande märke inom 
området. Vi kunde ligga något högre i pris än våra 
konkurrenter och frångick därigenom den rådande mark- 
nadsfilosofin i området, som går ut på att inköpspriset 
är det avgörande vid af färsförhand 1ingar. Vi lyckades 
med hjälp av välutbildade försäljare och instruktörer 
föra fram begreppet "driftskostnad per producerad en
het", vilket medförde att vi kunde ta ut ett något högre 
pris. Detta gällde speciellt hos de europeiska och ame
rikanska entreprenörerna i området, som tidigare tving
ats acceptera att vända sig till tillverkarens hemland 
för att få service. Dessa företag upptäckte nu att det



fanns inhemska tekniker och instruktörer att tillgå och 
att man på så sätt kunde få snabbare service.

METODER I MARKNADSFÖRINGEN

En ytterligare orsak till att vi lyckats hävda oss 
gentemot japanerna är det arbete vi lagt ned på att 
förbättra marknadsföringen. Da, liksom i många fall även 
nu, begränsades marknadsföringen till annonsering i 
engelskspråkiga tidningar och utdelning av principaler
nas (huvudmännens) prospekt eller till och med fotostat
kopior av dessa. Vi kom därför att målmedvetet, tillsam
mans med agenterna, introducera för Sydostasien nya 
metoder såsom direct mail annonser med kampanjsvar och 
demonstrationsturnéer.

Beträffande direct mail kom vi snart fram till att dessa 
behövde byggas på "grova" budskap för att väcka intres
se. Breven följdes upp med kupongsvar och svarsresu1 ta
tet varierade mellan tre och sju procent. I början var 
kampanjerna skrivbordsprodukter från Stockholm. Det 
visade sig dock att dessa inte alltid gav tillräckligt 
positiva resultat. Man bör i stället arbeta fram kampan
jerna på plats. Det krävs mycket för att få en kampanj 
"aveuropeiserad" och anpassad till ett specifikt land - 
länderna i Sydostasien har ju, som bekant, oerhörda 
kulturskillnader sinsemellan. Allt detta tar mycket tid 
i anspråk. Själva blev vi således varse hur viktigt det 
är att ta hänsyn till tidsmomentet då man planerar 
arbetet.

När detta initia 1 arbete var genomfört gav våra aktivite
ter ett klart positivt mätbart resultat. Vi kunde även 
mäta den varaktighetseffekt som man alltid söker.



Att vissa aktiviteter som i ett land kunde röna stora 
framgångar sedan kunde leda till ett klart misslyckande 
i ett annat land fick vi erfara då vi genomförde demons
trationsturnéer i Malaysia och Indonesien. Idén hade 
tidigare provats i Sverige med stor framgång - ett par 
lastbilar lastade med utrustning besökte praktiskt taget 
alla städer i landet, där ortens kunder genom lokal 
annonsering inbjudits till demonstrationen. I Malaysia 
blev turnén en succé - försäljningen ökade med 50-60 
procent och denna ökning höl 1 i sig även efter mätperio
den. I Indonesien uteblev alla som helst resultat av 
positiv karaktär. Indonesierna var helt enkelt inte 
intresserade av att komma till denna typ av demonstra
tion.

Man ska dock inte vara så rädd för att misslyckas att 
man undviker att pröva nya marknadsaktiviteter. Om man 
lär medarbetarna där ute att välja ut en kundgrupp, 
bestämma en 1anseringsperiod, utbilda den egna persona
len, samordna alla aktiviteter inom en viss period och 
att följa upp arbetet för att se om det var värt besvä
ret, så kan man använda sig av kvalificerade marknadsfö- 
ringsmetoder och inte enbart nöja sig med fotostatkopior 
där priset står angivet i marginalen.

Sammanfattningsvis skulle jag bara vilja säga att det är 
få områden där jag funnit det så lätt att arbeta med 
agenter som inom Sydostasien. De är bra, välutbildade 
och hårt arbetande människor som är villiga att accepte
ra de tekniska och kommersiella erfarenheter en tillver
kare kan ha. Problemet tycks mig snarare vara att det är 
få andra områden där konkurrensen är så hård. Den goda 
ekonomiska tillväxten och den stora framtidstron som 
präglar området gör dock att jag är övertygad om att det 
finns mycket att göra och intressanta framtidsutsikter 
för många fler svenska företag än de som idag finns i 
området.
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AGENT - REPRESENTANT

Grundförutsättningen för att kunna "öppna Fjärran Ös
tern" är att ha en lokal representant i varje land. På 
vissa marknader, till exempel Indonesien, måste man ha 
en lokal representant för att överhuvudtaget få offere
ra. Frågan är då hur man ska gå tillväga för att välja 
denna representant. Eftersom agenten kommer att spela en 
ytterst viktig roll bör man noga kontrollera företagen 
innan man fattar sitt beslut och undvika att i alltför 
stor utsträckning påverkas av företagens marknadsföring 
av sig själva - denna är nämligen i de flesta fall 
imponerande och detta även då de resurser som står till 
förfogande är betydligt mindre imponerande. För att 
understryka detta påstående, kan nämnas att det i bland 
annat Singapore och Malaysia förekommit så kallade dags- 
s1 ändeföretag som givit upphov till flera skadefal 1. 
Exportföretag svarade på förfrågningar och skickade en 
prov 1everans, vilken betalades punktligt. Sedan beställ
des ytterligare en leverans, denna gång av väsentligt 
mycket större format, men man begärde samtidigt kredit
villkor. Intet ont anande sände så det svenska företaget 
produkterna och när det efter kredittidens slut var dags 
att erhålla betalning fanns det inte pengar att få, då 
företaget inte längre existerade. Ett lämpligt sätt att 
undvika detta och att bilda sig en uppfattning om repre
sentantens lämplighet är att komma överens om att samar
betet inleds med ett provår. I det här sammanhanget kan



också nämnas att Exportrådet har inofficiella listor 
över vissa företag vars affärsförfarande kan anses vara 
tvivelaktigt.

Att anlita ett handelshus kan i många fall vara lämpligt 
då dessa ofta är väl organiserade med möjligheter att 
täcka försäljningen på hela marknaden och inte bara 
storstadsområdena, vilket är fallet för vissa andra 
företag. Handelshusen kan också i de flesta fall erbjuda 
teknisk service. Finansieringen är i regel inte heller 
något problem för dessa företag.

Något som dock skulle tala emot alternativet handelshus 
är att de i regel har alltför många agenturer, vilket - 
om den egna produkten inte anses vara tillräckligt in
tressant för handelshuset - kan leda till en undermålig 
behandling av produkten. I Thailand finns det dock rela
tivt nybildade handelshus som ger intryck av att fungera 
bra och som, kanske framför allt, inte är helt "inteck
nade" ännu.

AGENTNÄT

För de svenska företag som idag finns representerade i 
ASEAN-1 änderna har Singapore varit något av en inkörs
port. Någon kanske frågar sig om inte Hongkong skulle 
vara en likvärdig, eller fördelaktigare, utgångspunkt då 
man även skulle kunna nå de södra provinserna i Kina, 
Taiwan och Korea. Erfarenheterna hittills har dock visat 
att vill man främst verka på ASEAN-marknaden, bör man 
även vara situerad inom området. Ett undantag kan even
tuellt Filippinerna anses vara, som genom det relativt 
korta avståndet till Hongkong medför att vissa fördelar 
kan vinnas om man använder Hongkong som bas.



Vid en närmare studie av varje enskilt ASEAN-1 and kan 
man till att börja med konstatera att Singapore är 
begränsat till enbart staden Singapore. Till skillnad 
från Singapore så är Malaysia och de övriga ASEAN- 
länderna geografiskt utsträckta. Malaysia är uppdelat i 
ett antal delstater och om man har för avsikt att täcka 
hela landet bör man ha representant inte bara i Kuala 
Lurnpur utan även i till exempel Penang i norr, Johore i 
söder och på Borneo. I Indonesien intar ön Java en 
framträdande plats med över hälften av-landets totala 
population. Detta har kommit att medföra stora overbe
folkningsproblem och flera indonesiska företag har bör
jat söka sig bort från Java till framför allt Sumatra. 
Öar såsom Borneo, Timor, Bali och Sulawesi har dock 
visat sig betydligt mindre intressanta.

På Filippinerna finner man majoriteten av företagen i 
Manila med omnejd, men vissa företag, främst då inom 
gruvindustrin, har dock filialer i norra och mellersta 
Filippinerna. På ön Mindanao i söder förekommer en del 
inre oroligheter, vilket har haft en viss avskräckande 
effekt, men det kan trots detta finnas anledning att ta 
Mindanao i beaktande och detta speciellt om man har 
intressen inom träindustri-n. I Thailand är Bangkok en 
självklar huvudort då de övriga städerna i landet är av 
betydligt mindre storlek. Om man har för avsikt att 
täcka södra Thailand är det, trots vissa gerillaorolig- 
heter, möjligt att göra detta från Malaysia. Men detta 
alternativ är inte något som jag personligen skulle 
rekommendera.

REPRESENTANTKONTOR

Singapore är idag helt dominerande med avseende på anta
let representantkontor, vilket är helt förklarligt med 
tanke på det fördelaktiga läge och de välutvecklade



kommunikationssystem orten har att erbjuda. Att vara 
etablerad i Singapore är dock förenat med mycket höga 
kostnader - ett exempel är bostadskostnaderna som är 
extremt höga. Detta kan ses som en utav huvudorsakerna 
till den på senare tid växande skaran representations- 
kontor som öppnas i Kuala Lumpur, Malaysia. Kuala Lumpur 
är betydligt billigare och staden har också ett centralt 
läge i ASEAN. Kommunikationerna kan inte mäta sig med 
vad som erbjuds i Singapore, men förhållandena i Malay
sia är dock acceptabla.

Jakarta i Indonesien är knappast ett alternativ, då 
utlandska företag inte tillåts engagemang inom handel 
och distribution utan man får då i stäl let förlita sig 
på "technical representatives". Även Manilas lämplighet 
är tveksam, utom för företag verksamma inom gruvindus
trin .

FÖRSÄLJNINGSBOLAG

Singapore dominerar också här - i december 1983 fanns 
omkring etthundratjugo etablerade svenska försä1jnings- 
och dotterbolag.

I Malaysia möts man av en något mindre positiv syn på 
denna typ av etablering, men möjligheterna till den 
finns. Placerar man vidare sitt regionskontor i Malaysia 
så underlättar detta väsentligt etableringen av ett 
försäljningsbolag.

I Jakarta är det, som tidigare nämnts, inte möjligt att 
etablera något bolag då man som utlänning inte tillåts 
bedriva någon handel eller distribution.



För att få tillstånd att etablera ett försäljningsbolag 
i Manila måste man även ha någon form av til I verkning i 
1 andet.

TILLVERKANDE DOTTERBOLAG

I Singapore råder generellt sett en positiv attityd 
gentemot nyetableringar av tillverkande dotterbolag - 
högteknologisk tillverkning har dock högsta preferens. 
Inställningen i Malaysia är också mycket positiv, men 
man kräver - till skillnad från Singapore - lokal majo
ritet. Undantag kan dock göras för helt exportinriktade 
företag. Dessa tillåts i regel ha ett hundraprocentigt 
utländskt ägande.

I Indonesien är attityden något reserverad med undantag 
för de sektorer som är av speciellt intresse för landet, 
det vill säga sektorer där utländska företag har attrak
tiva teknologier att erbjuda. Det är här också på sin 
plats att nämna den byråkratiska "snårskog" som existe
rar - denna kan medföra tidsödande och kostsamma följder 
vid nyetablering.

I Thailand kräver man inhemsk majoritet inom vissa spe
cialområden: jordbruk, transport och servicefunktioner.



VÄGAR OCH SÄTT ATT KNYTA KONTAKTER

Sveriges Exportråd 
Box 5513
114 48 Stockholm

Marknadsrådgivning, export
aktioner, delegationer, 
mässor, symposier, fackut- 
ställningar

Tekniska handelshinder, 
skeppningsfrågor, tullar, 
leveransbestämmelser m m.

Avdelning Region Asien. 
Chef Runo Nessén; 
Marknadsrådgivare Jan-Ake 
Åkeson

Avdelning Exportteknik. 
Chef Svante Blomqvist

ASEAN-LÄNDERNAS AMBASSADER OCH HANDELSKONTOR

Filippinerna Embassy of the Philippines 
Mme Alice Palacios 
Tegnérgatan 3 
111 40 Stockholm

Embassy of the Philippines 
Office of the Commercial Attaché 
Mr Manuel Tayas 
Karlbergsvägen 40 
Box 6027
102 31 Stockholm

Indonesien Embassy of Indonesia
Mr Achmad Effendi 
Strandvägen 47 
114 56 Stockholm



Malaysia Embassy of Malaysia 
Commercial Bureau 
Mr A Selvaraj 
Mäster Samuelsgatan 49 
111 57 Stockholm

Singapore Singapore Consulate General
Singapore Economic Development Board 
Generalkonsul Gunnar S Wahlgren 
Banérgatan 10 
115 22 Stockholm

Thailand Royal Thai Embassy
Sandhamnsgatan 36 
Box 27065 
102 51 Stockholm

Royal Thai Embassy 
Commercial Section 
Mr Phisit Sethawong 
Vesterbrogade 1C 
DK-1620 Köpenhamn 
Danmark

ORGANISATIONER MED MERA

- IMPOD, Sveriges Grossistförbund (importfrämjande orga
nisationer som kan förmedla kontakter med avseende på 
lämpliga företag och produkter)

- Hande 1 skamrarna (har ofta 1 änderspecia1 ister)
- Swedfund (har på senaste tiden börjat intressera sig 

för bl a Malaysia - ägnade sig tidigare enbart åt SIDAs 
biståndsländer)



BANKERNAS UTLANDSAVDELNINGAR

- SE-Banken
- Handelsbanken
- Götabanken
- PK-banken
- Sundsval 1 sbanken

VIA TREDJE LAND

Japanska och koreanska handelshus/industrier

japanska - Mitsui (Stockholm)
- Mitsubishi (Stockholm)
- Marubeni (Stockholm)
- Sumitomo (Stockholm)
- C Itoh (Stockholm)
- Nisshoiwai (Göteborg)

koreanska - Daewoo (Stockholm)
- Hyosung (Stockholm)
- Kukje (Göteborg)

Sverige

Handelshus - Ekmans
- Elof Hansson
- Gadelius
- Johnson
- Beijer
- mindre specialiserade handelshus
- utländska



Marknadskonsulter - specialister
- SIAR Asia - S.G.V.
- Söderman & Co AB
- Swedechris
- CTI

Tekniska konsulter och byggare
- SCAAN
- SWECO
- SGU
- SENTAB/Skånska
- ABV
- JCC
- SIAB
+ mer än 100 svenska företag etablerade i ASEAN

Europa

Indonesian Trade Attaché Office 
Tobias Asserlan No 8 
Postbus 375
DEN HAAG/ Nederländerna

Indonesia Investment Office 
Kettanhof Weg 127
D-6000 FRANKFURT/MAIN, Västtyskland

MIDA, Malaysian Industrial Development Authority
17, Curzon Street
LONDON W1Y 7FE, Storbritannien

Singapore Department of Trade 
Ubierstrasse 45
D-53 BAD GODESBERG, Västtyskland



Thai Trade Center
Bethmannstrasse 58/Kaiserstrasse 15 
D-6000 FRANKFURT/MAIN, Västtyskland

ASEAN

Indonesien Swedish Embassy
Jalan Taman Cut Mutiah 12
P 0 Box 2824
JAKARTA
- Arne Lellki, ambassadör
- Runar Edholm, handelsråd
- Görel Bogärde, ambassadsekreterare
- Elias Latumeten, Commercial officer

KADIN, Indonesian Chamber of Commerce & 
Industry
Jalan Merdeka Timur 11 
JAKARTA PUSAT

GINSI, All Indonesian Importers’ Association
Jalan Majapahit 1
JAKARTA

BAPPEVAS (centrala planeringsmyndigheten) 
Jalan Taman Suropati 2 
JAKARTA PUSAT

BKPM (Capital Investment Coordination 
Board )
Jalan Gatot Subroto 6 
JAKARTA



Fi1ippinerna Swedish Embassy 
Citibank Center, 15th fl 
MCC P 0 Box 1125 
MAKATI, Metro Manila 3117
- Cecilia Nettelbrandt, ambassadör
- Kenneth Bertilsson, ambassadsekreterare
- Carlos Alveijra, Commercial officer

Philippine chamber of Commerce & Industry 
Magellanes Drive, Intramuros 
MANILA 2801

European Chamber of Commerce of the 
Philippines
6th fl, Jardine Davies Building 
Buendia Avenue 
MAKATI, Metro Manila

Chamber of Mines of the Philippines 
503 Valgosons Realty Building 
2151 Pasong Tamo 
MAKATI, Metro Manila

Ministry of Trade and Industry 
Salamin Building, Salcedo Street 
Legaspi Village 
MAKATI, Metro Manila

S.G.V. Sycip, Gorres, Velayo & Co 
S.G.V. Building 
6760 Ayala Avenue 
MAKATI, Metro Manila 3117

Asian Development Bank 
2330 Roxas Boulevard 
P 0 Box 789 
MANILA



Malaysia Swedish Embassy 
Wisma Angkoren Raya 
P 0 Box 229 
KUALA LUMPUR
- Bengt Rösiö, ambassadör
- Harald Ernberg, annbassadsekreterare
- Ralf Thoreson, ambassadsekreterare

The Malaysian International Chamber of
Commerce and Industry
8th fl, Wisma Damansara
Jalan Semantan
KUALA LUMPUR 23-03

The Associated Chinese Chambers of Commerce
and Industry of Malaysia
Chinese Assembly Hall, ground floor
No 1, Jalan Birch
KUALA LUMPUR 08-02

FMM, Federation of Malaysian Manufacturers 
Wisma Angkasa Raya 
P 0 Box 2194 
KUALA LUMPUR

Business Modernisation Centre
c/o Multi-Purpose Management Sdn Bhd.
21st floor, Wisma MCA 
Jalan Ampang 
KUALA LUMPUR

MIDA, Malaysian Industrial Development 
Authority
3-5th fl, Wisma Damansana 
Jalan Semantan 
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Egen tillverkning i ASEAN med 
joint venture som affärsidé

av Björn Monsén, The Nitro Nobel Group

Varken för etablering i ASEAN-1 änderna eller i andra 
länder kan tillvägagångssätt generaliseras, eftersom det 
beror på företagens produkter, storlek, erfarenhet och 
uti andstraditioner, den lokala partnern etc. Detta av
snitt är därför en beskrivning av den modell, som Nitro 
Nobel tillämpar bl a på två aktuella etableringar i 
ASEAN-1 änderna, nämligen Filippinerna och Malaysia.

"THE NOBEL ART OF ROCK BLASTING"

I de fyra divisionerna i Nitro Nobels organisationsplan 
ingår cirka 25 företag, varav 15 är belägna utanför 
Sverige. Så gott som alla dessa företag sysslar med "the 
Nobel art of rock blasting" eller kunskapen om "how to 
move rock". Inom detta område har Nitro Nobel påtagliga 
traditioner. Alfred Nobel startade detta sitt första 
företag för 120 år sedan, år 1864. Han kom sedermera att 
etablera en lång rad sprängämnes- och kemiska företag 
runt om i världen och blev Sveriges första multinatio- 
nelle företagare. Vid sin död hade han testamenterat 
större delen av sina tillgångar till en stiftelse, vil
ken försålde alla dessa företag. Nobelstiftelsen för
valtar nu de uppkomna kapitalet och det är av avkast
ningen som man varje år utdelar de världsberömda Nobel
priserna .



NITRO NOBEL

För några år sedan bildades genoiri en fusion mellan Nitro 
Nobel och Kema Nord, Kenia Nobel. Där ingår nu Nitro 
Nobe1-företagen som en grupp. Nitro Nobels nya organisa
tion (1983) framgår av figur 1.
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DEN ALLMÄNNA MARKNADSBILDEN FÖR NITRO NOBEL

Under de sista 10 åren har sprängämnes förbrukningen i 
Sverige halverats. Gruvorna har kraftigt minskat malm
brytningen och byggandet av underjordsanläggningar har 
nått en bottennivå. Nitro Nobel har parerat denna trend 
med en stark satsning på utlandsmarknaden. På drygt 10 
år har företagets försäljning utanför Sverige ökat från 
några procent til 1 att idag utgöra cirka 60 procent av 
den totala försäljningen.

Stommen i utlandsverksamheten är joint venture-företagen 
där Nitro Nobe1-fi 1osofin är minoritetsägande kombinerat 
med ledningsansvar för företagen. Vi kallar dessa före
tag intressebolag. Som framgår av figur 2 har försälj
ningen och exporten från Sverige under åren 1978 till 
1982 praktiskt taget legat på samma nivå medan försälj
ningen från våra intressebolag under samma tid mer än 
fördubblats. Om man beaktar att den sjunkande trenden 
inom sprängämnesförbrukningen är densamma i hela världen 
som i Sverige, betyder detta att Nitro Nobel med sin 
joint venture-policy har lyckats göra ordentliga inbryt
ningar på våra internationella konkurrenters marknader.

Mellersta Östern, framför allt Saudiarabien, är en vik
tig marknad där vi fortlöpande gör stora investeringar i 
fabriker och i säkra lagrings- och distributionssystem. 
I Fjärran Östern har emellertid ökningstakten i investe
ringar och försäljning de sista åren också varit kraftig 
och vi bedömer denna marknad mycket intressant.
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BYGGELEMENTEN

"To move rock" är inte bara att leverera sprängämne och 
tändmede1. Nitro Nobel har insett betydelsen av att 
komma med ett helt paket sammansatt av såväl produkter 
som kunskaper för att spränga berg med modern teknik. De 
olika delar, eller byggelement, som detta paket är sam
mansatt av är säkerhet, produkter, utbildning, spräng- 
teknik, distribution, lagring, AnFoproduktion och Emu- 
1 it-produkter.

Säkerheten är det allra viktigaste för den här typen av 
verksamhet. Spängämnesti 1 1 verkningens historia uppvisar 
en lång rad av olyckor och Nitro Nobel har ständigt 
strävat efter att höja säkerheten i tillverkning och 
hantering. Säkerhetse 1ementet byggs in i våra produkter 
och ökas genom utbildning och til lämpande av den spräng- 
ämnesteknik som vi har utvecklat i Sverige. Distribution 
och lagring kräver också rigorösa bestämmelser. Fabriks
produktion av sprängämnen vid våra ut1andsetab1 eringar 
börjar därför med en produkt kallad AnFo. Detta är ett 
enkelt sprängämne som tillverkas av en förädlad råvara 
och det används i mycket stor utsträckning i öppna 
gruvor runt om i världen. Tillverkningen är relativt 
säker och enkel att lära för ledning och arbetare i 
företagen, även när de är belägna i länder som tidigare 
inte har hanterat eller tillverkat sprängämnen. På se
nare år har vi emellertid utvecklat ett nytt sprängämne, 
Emu 1it^R^, som är överlägset AnFo och vars egenskaper 
gör det lämpligt för tillverkning bland annat i u-län- 
der. Tillverkning av dynamit kräver nämligen yrkesskick- 
1 igt folk och därför har emuliten nu blivit Nitro Nobels 
flaggskepp på utlandsmarknaden. Vi har vunnit flera 
tävlingar mot våra internationella konkurrenter om fab
riksanläggningar för sådant sprängämne.



»BYGGELEMENT»
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ETABLERINGSTRAPPAN

När joint venture-företagen startar sätter vi ihop våra 
byggelement efter ett mönster som framgår av figur 4. Vi 
kallar detta etab 1 er ingstrappan. Det gäller att stå 
stadigt på ett trappsteg innan man tar nästa steg.
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Uppförandet av fabriksbyggnader, lagerbyggnader m m, 
vägar, vatten och avlopp, elektricitet och liknande 
utföres så gott som alltid av lokala entreprenörer under 
kontroll av såväl Nitro Nobe1-specia1 ister som av even
tuell lokal konsult. Ansvaret för byggnadsarbetena åvi
lar emellertid alltid beställaren, det vill säga joint 
venture-företaget. Processutrustningen levereras för det 
mesta från Sverige. Den finansieras därför oftast via 
svensk bank och med EKN-garantier. Byggnader och vägar 
med mera finansieras däremot så gott som al ltid genom 
lokala banker. Eftersom ett joint venture med 60/40- 
fördelning betraktas som nationellt, kan man låna pengar



i landet bland annat mot säkerheter i byggnader och 
anläggningar.

Det är viktigt att man i joint venture-bolaget anställer 
skickliga lokala ingenjörer, tekniker, ekonomer etcete
ra, som successivt tränas upp inom sina respektive ge
bit. Målsättningen är att hela företaget på sikt i stort 
sett ska kunna drivas av lokal personal och att den 
svenska insatsen endast ska begränsas till några enstaka 
personer i ledande ställning med speciella kunskaper. De 
personer som ska svara för driften av fabriken måste 
anställas på ett tidigt stadium. De bör alltid vara med 
om processmontage och under den tid som fabriken körs 
igång. I vårt fall betyder detta att dri ftspersona 1 
börjar anställas redan två år innan fabriken är färdig. 
Därefter ökas antalet anställda successivt och ledande 
personal utbildas såväl i Sverige som hos utländska 
tillverkare av viss processutrustning. Man bör inte ha 
för bråttom under projekteringsskedet. Det visar sig 
nämligen ofta att ändringar som måste göras under bygg- 
nadsskedet blir dyrbara och i allmänhet medför ersätt
ningskrav från leverantörer och entreprenörer. Man bör 
därför använda mycket erfaret folk med lokal kännedom 
som konsulter vilka medverkar i projektarbetet och som 
kftç arbeta fram projekthandlingar.
Det kan också vara värt att påpeka vikten av att redan 
från början skaffa förstklassiga lokala jurister och 
revisorer samt bra bankforbindelser. Därvidlag har ofta 
den lokale partern synpunkter och erfarenheter.

AVTAL I ETT JOINT VENTURE

Joint Venture Agreement

I detta avtal regleras förhållandet mellan de båda par
terna. Med referens till följande dokument och avtal:



Articles of Incorporation

By-laws, det vill säga bolagsordningen. Denna ska utfor
mas enligt landets lagar.

Shareholders Agreement

Där överenskommelse har träffats om aktiekapital och 
dess fördelning, styrelsens sammansättning och dess 
funktioner. Vidare finns här bestämmelser om management, 
sales, accounting, profit etc.

Management Agreement

I detta avtal regleras befogenheterna för de företag som 
ska ha management. Bland annat "management fee". Vidare 
föreskrivs verkställande direktörens ansvarsområde. Ofta 
ska också i management-avtal anges övrig utländsk perso
nal för marknadsföring, produktion etecetera, som ingår 
i det speciella kunnande som det utlä-dska företaget 
tillför.

Licence Agreement

Kombineras ofta med "manufacturing agreement". Här ga
ranteras rätten för joint venture-företaget att begagna 
sig av det utländska företagets patent, know-how och 
trademark för tillverkning och försäljning i landet. 
Regleringen gäller också ifall företaget avser att ex
portera produkter.

Manufacturing Plan Agreement

Här avtalas om leverans av det utländska företagets 
maskinutrustning för försäljning till joint venture för 
produktion i landet i fråga.



Product Supply Agreement

Här avtalas om sättet på vilket leveranser ska ske från 
det utländska företagets fabriker utanför landet samt 
hur prissättning med mera ska göras. Detta är en ganska 
känslig punkt då joint venture-företaget kan misstänka 
att det utländska företaget tar för mycket betalt för 
sina produkter, eftersom en konkurrenssituation ofta 
inte föreligger. Det är därför viktigt att man här 
arbetar mycket öppet och klargör för parterna hur priset 
är uppbyggt.

Technical Service and Know-How Agreement

Där regleras om de förpliktelser det utländska företaget 
har att förse joint venture-företaget med tekniska spe
cialister, vid försäljning, undervisning och användande 
av de i landet tillverkade produkterna. Man är givetvis 
intresserad att föra in ny teknologi i landet och man 
bör därför beakta liknande avtal om hur forskning och 
utveckling ska ske. Denna del kan ofta införas under 
licensavtalet.

Joint venture-avtal där det utländska företaget är i mi- 
noritet

Beträffande de ovan nämnda avtalen är de alltid tidsbe
gränsade. Ett företag i minoritet kan riskera att få 
alla management-avtal och liknande uppsagda efter perio
dens utgång. Här ligger, enligt mitt förmenande, en 
oerhörd utmaning för svenska företag med management att 
under perioden bygga upp ett förtroende och sköta verk
samheten så att ett gott underlag finns för förnyad 
managementperiod.



MARKNADEN I FILIPPINERNA

När Nobel Philippines startade, bröt man sig in på en 
marknad som tidigare så gott som helt och hållet behärs
kades av ICI. Nitro Nobels inträde var ett djärvt steg 
eftersom ICI sedan länge har en traditionellt stor mark
nad i Fjärran Östern. Nitro Nobel kom med något nytt 
ifråga om produktion, modern bergsprängningsteknik, 
utbildning och inte minst säkerhet i tillverkning och i 
distribution. I och med att den nya emu 1itfabriken star
tade produktion i början av 1982 har Nobel Philippines 
mycket snabbt ökat sina marknadsandelar i landet. Idag 
har företaget redan erövrat 50 procent av marknaden för 
högexplosiva sprängämnen och har även börjat exportera 
Emulitsprängämnet till vissa kringliggande länder.

I och med att ammoniumnitratfabriken startat tillverk
ning i slutet av 1983, kommer Nobel Philippines att 
starkt gå in på den lokala gruvmarknaden. Här kan bland 
annat Atlas koppargruva på Cebu nämnas, en av världens 
största leverantörer av koppar. Hittills använder man 
sig där huvudsakligast av AnFo, där ammoniumnitratet 
ingår som huvudbeståndsdel. I Atlasgruvan kommer Nobel 
Philippines även att använda ett nytt slags emulit- 
sprängämne som kan pumpas och vilket är effektivare och 
billigare än AnFo. Ammoniumnitratet avses också att 
exporteras från Filippinerna till bland annat Malaysia 
och Indonesien.

Omsättningen för Nobel Philippines år 1983 var cirka 230 
miljoner kr. Den totala investeringen i anläggningar 
och processer utgör cirka 230 miljoner kr.



ETABLERINGEN I MALAYSIA

I detta land har Nitro Nobel begagnat en något annorlun
da strategi än den man vanligen använder sig av. Här 
fanns nämligen ett sprängämnesföretag med statliga in
tressen, Tinaga Kiroia, vilket adopterat en teknologi som 
inte visade sig uppfylla konsumenternas krav. I konkur
rens med de flesta stora sprängämnesföretagen i världen, 
som ICI och Dupont, visade vi att Emu 1itsprängämnet var 
det lämpligaste för landet. Nitro Nobel köpte därvid 37 
procent av aktiestocken i Tinaga Kimia. Ordförande i 
styrelsen är som vanligt huvudaktieägarens representant, 
dvs i det här fal let malaysiska staten. Verkstäl lande 
direktören och marknadschefen är dock som vanligt Nitro 
Nobel-folk. Nitro Nobel har levererat processutrustning 
till en sprängämnesfabrik som uppfördes under 1982 och 
gick i drift 1983. Sprängämnet Emulit^P^ introducerades 
på marknaden genom leverans från fabriken i Filippiner
na. Fabriken, som uppfyller mycket högt ställda krav på 
säkerhet i produktionen, invigdes i maj 1983.Dess kapa
citet räcker til 1 för att täcka i stort sett hela lan
dets sprängämnesbehov men konkurrensen är stor, inte 
minst från ICI som sedan länge arbetat i landet.

I Malaysia-fa11 et, liksom för våra andra joint venture 
företag, levereras alla tändmedel och specialprodukter 
från Sverige; likaså håller Nitro Nobel bergsprängnings- 
kurser och rådgivning för utförande av bergarbeten.

Omsättningen för verksamheten i Malaysia under år 1983 
är beräknad till cirka 30 milj kr. De totala fabriksin- 
vesteringarna nästan på samma belopp.



FÖRHANDLINGAR 1 INDONESIEN

I Indonesien har de förberedande diskussionerna tagit 
lång tid. Våra första kontakter med regeringen ägde rum 
1970. Förhandlingarna tog fart igen 19 7 4, då vår dåva
rande koncernchef Lennart Bylock ined styrelserepresen
tanter besökte landet. Av avgörande betydelse för hän
de 1seutveck1 ingen blev dock den stora sprängämneso1ycka 
som år 1975 inträffade i den statliga sprängärnnesfabri- 
ken Perum Dachana. För uppbyggnaden av fabriken inbjöds 
utländska sprängärnnesföretag att komma med förslag och 
offerter på ny teknologi. Bland dessa företag fanns 
Nitro Nobel. Efter många och långa förhandlingar, stu
dier och förslag till ändringar inbjöds så i april 1978 
Nitro Nobel att som enda företag göra en omfattande 
studie för att ge ett förslag till struktur för hela den 
indonesiska sprängämnes industrin. Studien omfattade så
väl produktion av sprängämnen med tillhörande lagring 
som distribution. Studien presenterades i början på 
1979. I april samma år fick vi klartecken från presi
denten Suharto. Förhandlingarna med myndigheterna fort
satte ända fram till 1983 med omfattande resor, förslag, 
kontraktsdiskussioner m m varefter man från indonesisk 
sida förklarade att projektet måste uppskjutas på grund 
av de minskade inkomsterna av oljeproduktionen. Likväl 
har Nitro Nobel inte avskrivit detta projekt. När det 
gäller Indonesien är det vår erfarenhet att det krävs 
tålamod för att, på sikt, lyckas.

VARFÖR DET HAR TAGIT LÄNGRE TID ATT ETABLERA SIG I 
INDONESIEN ÄN I FILIPPINERNA OCH MALAYSIA

Indonesien har, med sin ledning av militärer, en tämli
gen stor byråkratisk administration som man som ut
ländskt företag måste arbeta med. Det är därför nödvän



digt att känna til 1 de administrativa vägarna inom de 
statliga myndigheterna. Det är kanske mer än i något 
annat land nödvändigt att ha goda och inflytelserika 
lokala kontakter. I Indonesien har man inte heller varit 
intresserade av att bilda ett joint venture med Nitro 
Nobel. I stället vill man själva svara för all etable
ring, tillverkning och distribution. Däremot har intres
set hela tiden varit stort för att få del av vår tekno
logi och kunskap inom hantering av sprängämnen samt inom 
bergsprängningsteknik. Man har också kontinuerligt varit 
mycket skickliga på att spela på våra konkurrenters 
erbjudanden. Men med hänsyn till förhållandena i Indone
sien måste man , som tidigare nämnts, vara beredd på att 
vänta och på att överraskningar hastigt kan förändra 
bilden.

Filippinerna har amerikanska affärstraditioner från 
tiden som amerikanskt protektorat. Detta medför att det 
är förhållandevis lätt att förstå varandra och komma 
överens, då sättet att arbeta är likartat och en önskan 
att driva affärer och projekt rationellt återfinns hos 
bägge parter. Vidare har man en betydande gruvdrift i 
Filippinerna och gruvföretagen där är som regel mycket 
intresserade av att pröva och utnyttja nya metoder för 
att sänka kostnaderna. Detta faktum har varit av stor 
betydelse för det positiva resultatet av vår investering 
i landet.

SAMMANFATTNING

Av vad som ovan framförts framgår att det ofta är 
en lång väg att gå innan ett svenskt företag i 
likhet med Nitro Nobel kommer fram till ett beslut 
att bilda ett joint venture-företag på en främmande 
marknad. I det byggelementsystem och den trappa som 
Nitro Nobel använder, vilka tidigare har beskri-



vits, är tidsperioden från den första kontakten med 
leveranser från Sverige fram till full produktion 
av bu 1ksprängämnen, oftast uppemot 10 år.

Det är angeläget att man inte söker forcera eta
bler i ng sproce s s en utan att man tar ett steg i ta
get. Detta gäller speciellt för vårt företag och 
dess känsliga produkter där man inte får hoppa över 
någon "klots" i etab 1 eringstrappan. Man gör det 
misstaget bara en gång i hanteringen av sprängäm
nen .

Kanske kan Nitro Nobels internationa1 i seringsidé 
sägas vara baserad på förtroende. Det är en gammal 
sanning att hur utmärkta avtal man än har, så är 
den långsiktiga affärsförbindelsen bruten om för
troendet mellan personer och parter i ett företag 
upphör. Detta gäller i högsta grad när man som 
Nitro Nobel har en minoritetsstä 1 1ning i joint 
venture-företaget.

Färdighet, kvalitet, ärlighet och uthållighet är 
dock egenskaper som är vanliga för oss nordbor och 
som också uppskattas hos de arbetssamma människorna 
i Fjärran Östern. Vi tror därför att ASEAN-1 änderna 
ligger väl till för svenska företagare.

Utvecklingen i ASEAN-1änderna kommer att fortsätta 
i allt snabbare takt. Den som vill vara med när 
krafterna frigörs hos dessa duktiga människor i 
Fjärran Östern bör inte dröja med att söka kontakt 
och öppna affärsförbindelser i denna spännande del 
av värIden.





15Erfarenheter av etablering i Singapore
av Lars Olof Bergqvist, AB Hedemora Verkstäder

Under perioden 1945-1970 arbetade Hedemora Verkstäder på 
dieselsidan enbart som licenstillverkare och företagets 
marknad bestod huvudsakligen av de nordiska länderna. 
När Hedemora Verkstäder år 1970 började utveckla egna 
produkter, ansågs en viss internationalisering av före
taget vara nödvändig. Man fastslog således som policy 
att marknadsföringen skulle försöka breddas internatio
nellt, men insåg dock snart att på sikt skulle mer 
omfattande åtgärder krävas - till exempel etableringar 
utanför Sverige för att på den vägen bättre kunna hävda 
sig gentemot konkurrenterna. Denna form kom också att 
genomföras och 1978 fastslog företaget att målsättningen 
för dieselmotordivisionen var att upprätta produktions
enheter för i första hand montering av motorer i Syd
ostasien, Japan, nordamerika och på lång sikt även i 
Sydamerika och Afrika. Förhoppningen var att dessa etab- 
leringar skulle komma att ge ett antal fördelar i form 
av "spin-off"-effekter :

genom att försäljningsorganisationen placerades 
centralt i respektive region förväntades den kunna 
fungera aktivare,

man hoppades vidare att på sikt lättare kunna bli 
accepterad som en lokal tillverkare som genererar 
kvalificeradearbetstillfällen,



- det skulle ges en möjlighet att hålla kvalificerade 
experter på motorer och applikationer lokalt i 
regionen, det vill säga en möjlighet att få saker 
och ting att fungera under skilda förhållanden,

möjligheten att erbjuda kvalificerad service och 
att hålla fullständiga reservde1 s 1 ager skulle öka,

man hoppades att på så sätt lättare kunna göra 
företagets namn känt i regionen.

Det hävdas ibland att denna form av nyetableringar med
för en utflyttning av arbetstillfällen från moderbola
get, vilket skulle leda till en försvagning av den 
svenska verksamheten. Inom Hedemora Verkstäder ansåg man 
dock snarare att ut 1 and setab 1 eringarna skulle få en 
positiv inverkan på moderbolaget då en internationell 
service skulle komma att erbjudas moderbolagets kunder 
inom främst rederibranschen samt att möjligheten att 
leverera komponenter, som annars skulle vara svåråtkom
liga, kunde tänkas öka.

BAKGRUNDEN

Man hade inom Hedemora Verkstäder under ett antal år 
försökt komma in på den sydostasiatiska marknaden, men 
utan några större framgångar. Första steget i den nya, 
stora satsningen var att 1977 genomföra en marknads- 
survey, vars huvuduppgift var att dels definiera konkur
renterna, dels ge en uppfattning om marknadens storlek 
och attityden hos de blivande kunderna. De marknader som 
man ville täcka från den tilltänkta basen var Singapore, 
Malaysia, Indonesien, Thailand, Filippinerna, Vietnam, 
Hongkong, Taiwan, men också Australien och Nya Zeeland.



En försiktig uppskattning av marknadens storlek inom 
företagets effektområde 500-2000 hk pekade på cirka 300 
dieselmotorer per år till ett totalt värde av omkring 
SEK 150-200 miljoner (1977 års värde). Prisanalysen 
visade att företagets Sverige-producerade motorer låg 
någonstans mitt i konkurrensfältet, vilket även överens
stämde med läget i Europa.

Konkurrenterna utgjordes av praktiskt taget alla större 
motorti 1 1verkare i Tyskland, USA, England och Japan, 
företag vars namn var inarbetade sedan långt före andra 
världskriget. Deras försäljnings- och serviceorganisa
tioner fungerade väl med väl etablerade marknader, men 
ingen av dem byggde motorer lokalt i Sydostasien.

Totalt ledde marknadsundersökningen till att marknadsun- 
derlaget bedömdes som fullt tillräckligt och den framti
da tillväxten antogs vara snabbare än i någon annan del 
av världen. Hedemora Verkstäder kom fram till att en 
satsning skulle vara lönande om man kunde ta 5-10 pro
cent av marknaden och då man ansåg denna andel vara 
förhållandevis blygsam, ansåg man sig inte ha några skäl 
för att oroa sig för några motreaktioner från konkurren
ternas sida. Man ansåg det också möjligt att en etable
ring i full skala med lokal sammansättning, i framtiden 
även en successiv 1 oka 1 ti 1 1 verkning av komponenter, 
skulle på sikt kunna väga upp konkurrenternas försprång 
i marknads-goodwi11. En lokal sammansättning beräknades 
vidare kunna ge en högre leveransberedskap än den kon
kurrenterna kunde erbjuda - dessa var till skillnad från 
Hedemora Verkstäder tvungna att leverera från USA, Japan 
med flera länder - samt en något lägre "on-site"-kost- 
nad.

Marknadsundersökningens positiva utslag ledde till en 
undersökning inför valet av etableringsplats inom regio
nen. Då dieselmotorer är en förhållandevis kvalificerad



produkt, ställde Hedemora Verkstäder höga krav på trans
portmöjligheter och tillgången till goda underleverantö
rer. Dessa faktorer, och en rad andra viktiga faktorer, 
studerades i Singapore, Hongkong och Malaysia. Resulta
tet av analysen gav ett överväldigande utslag till 
Singapores fördel och detta av flera orsaker. Man ansåg 
Singapore ha det mest centrala geografiska läget inom 
regionen och även i transporthänseende vara rnest cen
tralt; flygförbindelserna med såväl andra länder i re
gionen som med Europa, USA och Mellanöstern är väl 
utvecklade och sjötransportförbindelserna med olika 
delar av världen är mycket goda, samt containerservicen 
från Europa är både omfattande och väl fungerande. 
Singapore är också världens fjärde hamn vad avser anta
let anlöpningar, vilket skulle innebära ett strategiskt 
läge för service av företagets fartygsmotorer. Den om
fattande varvsindustrin samt det centrum för offshore 
som finns (70 varv med 25 000 anställda och en omsätt
ning av 400 miljoner US$, 1 9 76) sågs också som en stor 
fördel, ytterligare en rad faktorer var också avgörande, 
såsom Singapores väl fungerande telekommunikationssys
tem, myndigheternas positiva inställning till nyetable
ringar, frånvaron (i stort) av korruption, politisk 
stabilitet och den stabila ekonomi med låg inflation som 
rådde i landet - 1975-77 var inflationen till och med 
negativ trots en stark utveckling av samhället. Det 
faktum att arbetskraften besitter ett gott tekniskt 
kunnande, att produktiviteten är hög jämfört med övriga 
länder i Sydostasien samt att det engelska språket nor
malt är gångbart även på arbetarnivå, vilket förenklar 
utbildning och arbetsledning, var också viktigt. Det 
enda som talade mot Singapore var att lönenivån låg 
högre jämfört med övriga Sydostasien.



VAL AV ORGANISATIONSFORM

Vid valet av etableringsform diskuterades alternativen 
belagt dotterbolag eller joint venture (JV) med lokal 
partner. Valet föll slutligen på joint venture och det 
av flera skäl. Vid JV förenklades formaliteterna kring 
bildande av bolag betydligt och en lokal partner skulle 
underlätta den lokala finansieringen, vilket hade stor 
betydelse då man inte önskade föra ut allt för mycket 
pengar från Sverige. Vid val av "rätt" partner skulle 
vidare dennes goodwill underlätta introduktionen av 
produkten. Genom JV kunde också bolagets organisation 
förenklas; man behövde en tillverkande funktion med 
arbetsledning, en inköpsfunktion, en marknadsorganisa- 
tion och en teknisk organisation men bolaget kunde från 
den lokale partnern köpa administrativa och ekonomiska 
tjänster.

ATT VÄLJA PARTNER

Inom Hedemora Verkstäder ansåg man valet av partner vara 
en ytterst viktig punkt i etableringsförfarandet och 
hösten 1977 tog man kontakt med Singapores generalkonsul 
i Stockholm, som förmedlade kontakten med EDB (Economic 
Development Board of Singapore). I deras regi togs sedan 
kontakter med en rad välkända företag, varav de flesta 
inom varvsindustrin.

Man beslutade sig slutligen för Sembawang Shipyard, ett 
stort reparationsvarv med en stabil ställning och god 
lönsamhet. Sembawang-gruppen var sedan tidigare inriktad 
på en diversifiering av sin verksamhet - detta för att 
inte behöva vara helt beroende av varvssidan - och de 
fann Hedemora Verkstäders förslag mycket intressant då 
man ansåg att detta väsentligt skulle komma att höja den 
tekniska standarden inom företaget. Förutsättningar för



ytterligare samarbete mellan Sembawang-gruppen och andra 
företag inom Axel Johnson-gruppen, utöver vårt eget, 
bedömdes också som goda.

Det fanns dock önskemål både från Sembawangs och 
Hedemoras ledning att en detaljerad "feasibility study" 
först skulle genomföras innan något beslut togs. Denna 
studie kom att omfatta en mängd olika delar; etable
ringsform och arbetssätt, försä1jningsprognos, personal
behov (årsvis, omfattande åtta år), lokalbehov, trans
porter, kostnads/tidsana1ys, investeringsbehov, resul
taträkning, 1ikviditetsana1ys och intäkts/kostnadsanalys 
för moderbolagen. Studien gjordes för tre olika nivåer 
av försäljning - en pessimistisk, en normal och en opti
mistisk bedömning - i syfte att se hur de olika alterna
tiven skulle slå ut totalt. Vid studiens genomförande 
togs också hänsyn till den tidsfördröjning som beräk
nades uppstå vid anskaffandet av ett effektivt agentnät 
inom marknadsområdet och den tid det approximativt skul
le ta att göra namnet känt.

Resultatet av studien, gällande etableringsform och 
arbetssätt, var att man kom fram till att det lämpligas
te var att Hedemora Verkstäder och Sembawang Shipyard 
Ltd bildade ett nytt bolag där aktierna delades lika 
(50/50) mellan de båda företagen - detta var ett önske
mål från båda parter, då man ansåg att man genom denna 
fördelning skulle vara mer intresserade av bolagets väl 
och ve. Man beslutade också att bolaget skulle vara 
utrustat för att klara montering, provning och försälj
ning av motorer inom ASEAN-området samt även i Austra
lien och på Nya Zeeland. Det nya bolaget skulle tillver
ka motorer på licens från moderbolaget och enbart monte
ra och provköra motorer, samt bygga kompletta aggregat. 
Bolaget skulle också, med egna motorer och köpta kompo
nenter, saluföra huvudmaskiner, e 1 kraftan 1äggningar, 
pumpaggregat etc. De nödvändiga motordetaljerna i pro



duktionen skulle köpas från billigaste, tekniskt fullgo
da källa (gärna lokal), varvid dock moderbolagen skulle 
ha "first refusal". Inköp av komponenter skulle ske i 
samråd med Hedemora, så att gemensamma serie längder hos 
underleverantörer till fullo skulle kunna utnyttjas. Man 
beslutade också att monterings-, förråds-, kontors- och 
prov rumsutrymme skulle hyras av Sembawang Shipyard.

Angående personal så föreslogs att VD samt teknisk chef 
skulle tas från moderbolaget och att den lokalt rekryte
rade personalen i chefsställning skulle, redan innan 
företaget kommit igång, utbildas i Sverige. Initialstyr
kan de första 12 månaderna skulle vara åtta kollektivan
ställda samt fem tjänstemän. Dessa 12 månader betrakta
des mer som en utbi1dningsperiod då man av naturliga 
skäl inte allt för snabbt kunde komma igång med någon 
större produktion.

Lokal- och investeringsbehovet visade sig vara ringa, 
som tidigare nämnts, då man kunde hyra lokaler där vissa 
lyftanordningar och dylikt redan fanns på plats. Man 
kunde således börja utan allt för stora investeringar.

Man lade i studien stor vikt vid transportmöjligheterna 
på grund av de stora värden som skulle komma att ligga 
"döda" under transporttiden. Studien visade att motorde
larna kunde transporteras i container direkt från Hede
mora till verkstaden i Singapore och transporttiden från 
dörr till dörr beräknades bli cirka fem veckor, vilket 
ansågs vara extremt bra med tanke på avståndet. Trans
portkostnaden beräknades till cirka fyra-fem procent av 
värdet på det transporterade materialet.

Resultatet av undersökningen blev att ett bolag bildades 
i oktober 1978 och var operativt i januari 1979. Till 
uppgiften att starta upp och leda företaget under de två 
första åren utsågs författaren till detta kapitel.



Mina erfarenheter av de två åren som chef för företaget 
är mycket positiva. Jag frapperades särskilt av den 
arbetsglädje och nybyggaranda som präglar Singapore. Jag 
anser också att företagsklimatet är vänligt och politi
kerna anstränger sig för att underlätta för alla nystar
tade, tillverkande företag. Detta innebär dock inte att 
man för en protektionistisk politik. Det finns, med 
några få undantag, inga importrestriktioner eller tull
skydd. Man ger visst ekonomiskt stöd för nya företag i 
form av förmånlig uthyrning av industribyggnader som 
byggs i EDBs regi. Man kan vidare få vissa skattelättna
der om investeringarna är över en viss nivå, men rent 
allmänt kan sägas att det krävs att man som nyetablerad 
kan leva på sin produkt och på företagets egen kraft.

Samarbetet mellan bolagets ägare visade sig fungera 
alldeles utmärkt - det utvecklades till och med i några 
fall till starka personliga relationer.

AGENTNÄTET OCH SPELREGLERNA

Allt var dock inte enbart positivt. Försä1jningsarbetet 
till exempel visade sig mer komplicerat än man från 
början antagit. Företagets produkter krävde i hög grad 
försäljningsingenjörer som också skulle vara tekniska 
specialister och denna kombination var svår att finna i 
Singapore. Företaget fick således internutbi1 da dessa - 
ett tidskrävande moment som också försenade marknadsfö
ringen .

Man ställdes också inför ett annat problem och det 
gällde valet av agenter i det agentnät - företagets 
representation i de övriga länderna - som på så kort tid 
som möjligt skulle byggas ut. Av de åtta agenter som 
utsågs under den första to 1 vmånadersperioden så hade man 
1982 endast två kvar. Bittra erfarenheter visade nämli



gen att många agentfirmor, som vid kontrollen visade sig 
ha goda kontakter och resurser, i praktiken kom att vara 
"sleeping partners", det vill säga de tycktes mer in
tresserade av att samla på agenturer än att aktivt 
marknadsföra produkterna. De lärdomar vi drog av dessa 
erfarenheter var att man måste vara mycket försiktig vid 
valet av agenter och ingående studera varje marknad för 
att finna de rätta aspiranterna samt att inte påverkas 
av att de flesta utger sig for att ha någon släkting i 
regeringen - detta är inte alltid med sanningen överens
stämmande. Vi kom också fram till att det var fördelak
tigt att inte skriva några bindande avtal, utan att i 
stället börja med en tidsbegränsad provperiod, till 
exempel 12 månader, med resultatkrav.

Snart upptäcktes vikten av att lära sig de spelregler 
som härskar i länderna inom regionen. Vissa marknader i 
regionen kräver speciella "kommissioner" som måste utbe
talas till vissa befattningshavare. Sattes inte priset 
därefter blev man i allmänhet utspelad ur affären. Då 
det oftast är agenten som sköter detta hade valet av 
agent stor betydelse även här.

VAD HÄNDE?

Erfarenheterna visade också att det tar tid att bygga 
upp trovärdighet kring produkten. Då dieselmotorer är 
service- och reservde 1 s intens i va, är många presumtiva 
kunder rädda att produkten bara kommer att finnas på 
marknaden en kort period för att sedan försvinna, varvid 
kundens servicebehov ej skulle kunna tillfredsställas. 
Det tog närmare tre år innan företagets namn kunde anses 
vara något så när etablerat - detta efter flera utställ
ningar och annonskampanjer.



Under de fyra första åren lyckades man hålla de ekono
miska ramar som förutsattes i "feasibi1ity"-studien. 
Försäljningsvolymen av motorer hade visserligen legat 
för lågt, men detta hade kompenserats av en större 
försäljning av service och reservdelar än vad man från 
början räknat med. Under perioden 1978-82 hade konkur
rensen ökat, vilket ledde till pressade priser, detta 
till stor del på grund av att både japanska och tyska 
företag använde Singapore som dumpningsp 1 ats för sin 
margina 1 produktion för att på så sätt hålla produktionen 
uppe. Det ansågs därför vara anmärkningsvärt att Hedemo- 
ra Verkstäder lyckades hålla den ekonomiska planen så 
vä 1.

Den produktivitet som man för de fyra första åren förut
satt, det vill säga 50 procent av den svenska produkti
viteten, uppnåddes med mycket god marginal. Det bör 
nämnas att man mot den lägre produktiviteten ställde de 
lägre lönekostnaderna (10 procent av den svenska), vilka 
ansågs kompensera den lägre produktivitetssiffran. Under 
det fjärde året, 1982, uppnåddes 80 procent av den 
svenska produktiviteten, men effekten av denna höga 
siffra dämpades av de under perioden höjda lönekostna
derna. Löneförhöjningarna berodde till stor del på att 
den politiska ledningen i Singapore på detta sätt ville 
slå ut vissa mindre önskvärda branscher, framför allt 
textilindustrin.

Kvaliteten på produkterna visade sig ligga på en mycket 
hög nivå - antalet justeringar och garantifel var för de 
Singapore-monterade motorerna färre än på de Sverige- 
monterade. Arbetskraften kom att organiseras som monta
geteam om två montörer samt en förman och med en verk
mästare per tre arbetslag. Anledningen till den höga 
förmanstätheten var att montörerna visade sig ha svårt 
att ta egna initiativ - när de slutfört ett arbete sökte 
de sällan självmant efter något nytt att sysselsätta sig



med, utan väntade tills de blev tilldelade en uppgift. 
Det bör också nämnas att till skillnad från Sverige så 
upplevde man inga svårigheter att ta ut övertid. Detta 
förklaras av den låga skatten, som är cirka 10-15 pro
cent för en arbetare. Man fann det snarare vara svårt 
att få anställa kvalificerade montörer om man inte kunde 
garantera dem en 50-60 timmars arbetsvecka.

Något som förvisso inte påverkade produktionen i nämn
värd utsträckning, men som ändå bör omtalas, är den 
kinesiska mentalitet som finns djupt förankrad hos per
sonal inom alla kategorier. Trots utbildning och "väs
terländsk" klädsel lever mycket av gammal tradition och 
religion kvar hos de flesta kineser. Företagsledningen 
var väl medveten om kinesernas starka självkänsla och 
drev därför inte någon hård ledningspolitik. När till 
exempel de anställda vid ett tillfälle inte ville arbeta 
i verkstaden på grund av att det där fanns "onda andar", 
behandlades detta seriöst och man ordnade med en "ande
besvärjelse" .

De första åren hade bolaget en svensk produktionschef, 
som 1982 efterträddes av sin lokale assistent. Denne 
person hade dessförinnan vid flera tillfällen varit i 
Sverige för utbildning. Vid valet av den svenska produk
tionsledningen, som skulle skickas ned för att starta 
företaget, lades stor vikt vid att denne/dessa var både 
praktiskt och teoretiskt välutbildade. De skulle inte 
vara främmande för att ta på sig overallen och själva 
praktiskt visa mer komplicerade montageoperationer, 
felsökningar etc.

Det tog dock, som befarat, ganska lång tid för "servi
cearbetarna" att bygga upp den fond av erfarenheter som 
är nödvändig vid alla typer av service. Ännu efter fyra 
år räknade bolaget med att det var nödvändigt med en 
fortsatt utbildning under de kommande två, tre åren och



delar av den utbildningen skulle koirana att genomföras i 
Sverige.

Man lät bygga upp en egen inköps/förrådsorganisation 
vars uppgift var att sköta dels köpen från moderbolaget 
och dels köpen från moderbolagets etablerade underleve
rantörer samt lokala leverantörer. Tanken var således 
att dotterbolaget skulle fungera självständigt inköps- 
mässigt. I inköpsstrategin ingick att mindre sofistike
rade maskinarbetade komponenter skulle 1 oka 1 ti 11 verkas 
och sedan gå tillbaka till Sverige i tomcontainers för 
att på så vis kunna utnyttja den lägre kostnaden på 
dessa delar. Bolaget gick ut med förfrågningar angående 
ett hundratal olika komponenter till ett stort antal 
mekaniska verkstäder i Singapore. Man kontrollerade 
dessa verkstäder noggrannt med avseende på resurser och 
kontrollverksamhet och gjorde sedan även provbeställ
ningar. Resultatet var nedslående i två avseenden; dels 
var priserna höga och dels var kvaliteten dålig och 
ojämn. Man kunde också konstatera att det fanns ett 
antal företag med goda resurser som dock var mer intres
serade av att stycketi11 verka reservdelar till den om
fattande fartygsreparationsverksamheten, än att ta emot 
seriebeställningar av tidigare nämnda slag. Anledningen 
till detta var helt enkelt att det gav goda förtjänster, 
vinster på 200-300 procent, att sälja reservdelar till 
fartyg som krävde snabb leverans.

LEGOTILLVERKNING, TRANSPORTER

Följden av den, som man upplevde det, dåligt utvecklade 
1 egoti 1 1verkningsindustrin i Singapore blev att man 
tvingades lära upp ett antal företag, som sedan kunde 
börja leverera produkter med en godtagbar kvalitet och 
till konkurrenskraftiga priser. I den svenska produktio
nen köpte man komponenter till ett värde av cirka 40



procent av basproduktens marknadsvärde och man hade 
hoppats nå en lokal andel av produktvärdet på 40-45 
procent i Singapore-rörelsen, vilket man av tidigare 
nämnda orsaker inte lyckades med, utan andelen låg fort
farande efter fyra år på omkring 35 procent.

Vi hade i inledningsskedet också svårigheter att få 
leverantörer som kunde garantera ett komplett lagersor
timent av maskinelement (till exempel bult, packningar, 
O-ringar). Detta gällde även stångstål i specia1 kva 1 ite- 
ter samt smiden. Här ställde dock företag, framför allt 
svenska, upp och byggde upp en lagerberedskap som pas
sade företagets behov.

Den långa transporttiden för delarna från Sverige inne
bar stora kapitalkostnader (här bör nämnas att konkur
renterna dock tvingades räkna med en ännu större kapi
talkostnad, då de levererar hela motorer) och det var 
därför viktigt att man inte skulle behöva räkna med 
alltför stora marginaler. Allting gick dock över förvän
tan, det vill säga dörr-ti11-dörr-tiden visade sig vara 
fem veckor med containergods - en tid som till och med 
var bättre än vad som kunde åstadkommas i Sverige. Även 
godshanteringen i Singapores containerhamn visade sig 
vara mycket effektiv - godset nådde verkstaden senast 
två dygn efter fartygets ankomst - och containerservicen 
mycket tät med båtar som i regel avgick var tredje dag 
från Göteborg och Hamburg.

Flygförbindelserna inom regionen och till Europa var 
fullt tillfredsställande. Även om problem ibland kunde 
uppstå i telex och telekommunikationerna med vissa av 
länderna i regionen så blev vi positivt överraskade av 
hur föredömligt dessa fungerade.



PERSONAL

Trots att inflationen steg från praktiskt taget noll 
1977 till cirka fem-sex procent 1982, lyckades man hålla 
sig innanför de uppställda kostnadsramarna. Även löner
na, framför allt ingenjörernas, steg markant under denna 
period. En sM1jingenjör, som 1979 kostade cirka 1 200- 
1500 Singapore-do11 ar per månad, kostade 1982 2000-2500 
Singapore-do11 ar per månad.

Den överhettade konjunkturen i området skapade en stor 
rörlighet på arbetsmarknaden. Detta ansågs av ledningen 
vara ett av de största problemen, eftersom man inom 
företaget var tvungen att räkna med minst sex månader 
innan en montör kunde vara produktiv. Förutom nackdelar
na utbi 1dningsmässigt, fick man naturligtvis även en 
snabb löneglidning som följd av rörligheten. På tre år 
tvingades man fördubbla timpenningen för att på så sätt 
komma till rätta med rör 1ighetsprob1emet - men det an
sågs dock mer ekonomiskt fördelaktigt i längden att ge 
duktiga medarbetare lönelyft högt utöver de officiellt 
rekommenderade och på så sätt behålla dem än att tvingas 
börja om från början med uppbyggnaden av personalens 
kunnighet på området. En successiv uppbyggnad av en 
erfaren persona 1 kärna var helt nödvändig för att företa
get skulle kunna lyckas. Det var heller inte så lätt att 
rekrytera ny personal trots att utbudet av välutbildade 
ingenjörer var förhållandevis stort och många av dessa 
utbildats i England, USA och Canada. Alltför många var 
tyvärr inställda på att göra karriär söm affärsmän i 
stället för inom teknik eller produktion.

Att som utlänning bo i Singapore innebär inte att man 
tvingas avstå från den västerländska standarden. Man kan 
välja mellan att bo i lägenhet eller i villa och bo
stadsstandarden är mycket hög. Högklassiga matvaror från 
USA, Australien, Europa och till och med Sverige finns



att köpa. Skolsituationen visade sig dock, i motsats 
till annan service, vara mycket besvärlig. Väntetiderna 
i "International School" var 1982 ett år och "American 
School" var praktiskt taget stängd för icke-amerikanska 
medborgare. För att även i framtiden kunna locka till 
sig utländska investeringar måste politikerna i Singa
pore åtgärda detta.

NÅGRA SAMMANFATTANDE PUNKTER

Hedemora Verkstäder önskade täcka Sydostasien, 
Australien och Nya Zeeland från ett tillverkande 
dotterbolag med underagenter i de olika regionerna. 
Av bland annat kommunikations- och produktivitets- 
skäl valdes Singapore som bas.

Valet av joint venture som etableringsform förenk
lade bo 1agsbi1dningsforma 1iteterna och underlättade 
den lokala finansieringen. Organisationen av bola
get förenklades eftersom administrativa och ekono
miska tjänster kunde köpas av den lokale partnern.

Kontakt med potentiella partners togs via EDB i 
Singapore. Inför beslutet om samarbete med den 
slutligen utvalde kandidaten gjordes en feasibili- 
ty-studie om bland annat etableringsform, investe
ringsbehov, transporter med mera för tre försälj- 
ningsnivåer.

Innan val av agenter sker, bör dessa noggrant stu
deras och man bör inleda samarbetet med en begrän
sad provtid med resultatkrav. Detta för att undvika 
"sleeping partners".

Det kan för servicekrävande produkter ta år innan 
företagets namn är etablerat på marknaden och räds



lan bland de presumtiva kunderna att produkten ska 
försvinna överkommits.

Den stora rörligheten på arbetsmarknaden tvingade 
fram kraftiga löneförhöjningar för att hålla kvar 
utbildad personal, men en erfaren personal ansågs 
nödvändig för företagets möjligheter att lyckas.
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Vi Mr ett medelstort svenskt kemiföretag med tillfreds- 
ställande lönsamhet. Ambitionen är att med bibehållen 
lönsamhet växa och vi söker nya vägar bland annat på det 
internationella planet med prestationskemika1 ier base
rade på högteknologi - i stort riktar vi oss mot i- 
landsmarknader.

FRAMTIDSVYER

I funderingarna kring alternativa 1ångtidsstrategier 
noterar vi emellertid följande beträffande u- och nic- 
1 änder :

Hot . . .

- Nie- och u-ländernas andel av världsekonomin ökar 
markant under de närmaste decennierna. En ständigt ökan
de del av värIdsproduktionen sker i dessa länder.

- Tillväxttakten är hög i vissa delar av den tredje 
världen.

- Tillväxten i många i-länder stagnerar.



. .. och möjligheter

- Växande marknader behöver i ökande grad know-how och 
kvalificerade produkter.

- Många länder söker därför för sin existens produktion 
för hemmamarknad och export, baserad på lokala styrke- 
f aktorer.

- För kompetenta företag skapas här möjligheter att 
internationalisera och växa i symbios med u- och nic- 
landskulturer.

Vi beslutade därför 1979 att på grundval av våra be
fintliga produkter och vår väletablerade teknologi söka 
skapa erfarenheter inom produktion och marknadsföring på 
ett eller två områden i tredje världen. Risk och inves
tering förutsågs vara relativt blygsamma. Kvalificerad 
personal skulle allokeras, projektet fick divisionssta
tus och kombinerades med bolagets overseas-försä1jning.

VAL AV MARKNADER

Vid val av geografiskt marknadsområde utgick vi från fem 
kriterier :

- rätt utvecklingsskede - sannolik marknad för vår tek
nologi

- acceptabel existerande infrastruktur

- relativt stark ekonomisk tillväxt och potential

- viss stabilitet, acceptabel politisk risk

- rimliga kommunikationsmöjligheter, ingen fatal kultur
problematik .



Detta förde med sig att vi beslutade oss för att satsa 
på Brasilien och ASEAN-1 änderna.

I detta sammanhang kommenteras endast vår verksamhet 
inom ASEAN-1 änderna - som bekant är dessa Singapore, 
Malaysia, Indonesien, Filippinerna och Thailand. Brunei 
har anslutit sig senare.

METODIK

Den metodik vi planerade kan sammanfattas i följande sex 
punkter :

1. Resa ut. Erfara. Lära



2. Söka partner. Ej etablera egen "Resident Represen
tative" .

3. Hitta lönsamt samarbetsprojekt.

4. Bilda joint venture. Minoritetsandel.

5. Producera. Marknadsföra.

6. Expandera från nya basen.

Vi var i första hand ej inställda på att placera någon 
person från bolaget på marknadsområdet som "Resident". 
Utfallet av våra planer ansågs osäkert och det var 
riktigare (och billigare) att köra projektet från 
Sverige och därifrån allokera lämpliga resurser enligt 
för varje tid rådande krav. Följden blev att cirka 15 
tjänstemän från bolaget under de tre åren projektet 
pågick besökte ASEAN-1 änderna - allt från VD till spe
cialister. Vi upplever att den här detaljen i sig har 
givit oss nya vyer och haft betydelse för vår utveck- 
1 ing.

Vår strävan var att inom "vår värld" hitta en partner 
och ihop med honom hitta lönsamma samarbetsprojekt. 
Generellt var en majoritetsandel inget mål och de inves
terade medlen skulle vara blygsamma. Vi var där för att 
lära och för att låta någon få del av vårt kunnande. När 
det i sinom tid var dags att expandera från den gemen
samma basen skulle vår roll kunna bli en annan.

Hur gick det då till?

- Inga stora djupa förstudier hemma.

- Skicka ut rätt sorts människor.



- Utnyttja tillgängliga lokala kanaler för information 
och kontakter.

- Sök största möjliga personliga kontaktyta.

- Lär känna viktiga beslutsfattare.

- Tag reda på spelreglerna.

SKRIVBORDSSTUD1ER

Förstudierna hemma var viktiga - men optima 1 punkten nås 
rätt snabbt. Rutinen från tidigare marknadsföring och 
försäljning "overseas" gör att man snabbt lär in rele
vant problematik. Inlärningskurvan stiger nämligen otro
ligt snabbt då man först kommer ut och söker rätt kon
taktyta. Omfattande analyser och skrivbordsstudier hemma 
upplevs i dessa fall lätt genant.

SVÅRT ATT HITTA KONSULTER

Vidare var det i vårt fall ej möjligt att köpa lämpliga 
konsulttjänster ta reda på marknaden för våra produkter 
och vår teknologi. Även om frågeställningarna är enkla, 
är det bäddat för missförstånd. Det ligger dessutom en 
stor in 1ärningsförde1 i att göra jobbet själv. Att skic
ka ut rätt sorts folk är nog så viktigt. Ambition och 
motivation för att exploatera okända världar får här 
kompletteras med tolerans och mjukhet. Tredje världen är 
klart allergisk mot imperalister och "Besserwisser". De 
som endast vill ha, och samtidigt ge minsta möjliga 
kommer inte långt. Man får vara beredd att ta risker på 
värdlandets premisser. - Slutligen: De lämpliga perso
nerna är ofta sysselsatta med andra uppgifter av hög 
prioritet, vilket gör frågan än svårare.



Den model 1 som upplevs som så enkel och attraktiv för en 
västerlänning - nämligen att själv stå för mjukvaran/ 
teknologin och låta partnern stå för satsningen och den 
ekonomiska risken - går sällan hem och ger sällan good
will. Det egna företagets styrka och attraktion är här 
givetvis en styrande faktor.

INFORMATION VAR?

Det finns många tillgängliga kanaler till information 
och kontaktyta om man söker med öppna ögon. Exportrådet 
i Stockholm ger bra basinformation. Banker, ambassader 
och framför allt svenska firmor på platsen är oftast 
mycket behjälpliga. Utöver detta har den lokala byråkra
tin en rad egna institutioner för att visa vägar. ADB 
(Asian Development Bank) är även en värdefull kontakt. 
Problemet är egentligen inte alls att få veta utan att 
veta vad man behöver veta - och vad man ska göra med 
informationen. Det är nyttigt att acceptera frustra
tionsstadiet för att därefter snabbt sortera, planera 
och agera. Samtidigt måste man vara medveten om att god 
tid och tålamod är dygder i Asien. En timmes väntetid 
vid en konferens får accepteras utan större beklagande.

BUSINESS IS PEOPLE

Vi lärde oss att det maximala är identiskt med det 
optimala då det gäller personlig kontaktyta. Här gäl let 
verkligen att "business is people". Eftersom nyansen 
mellan att lyckas och misslyckas ofta är hårfin, kan man 
ej få nog av insyn, råd och synpunkter. Rätta människor 
ger rätt information.



SPELREGLER

Spelregler, beslutsfattare inom byråkrati och politik är 
givna frågor att analysera. Det kan vara svårt och 
jobbigt men är av största värde som klart styrande 
faktor. Beslut på rätt (hög) nivå ordnar det hela, 
vilket både spar tid och pengar.

Själva mötte vi här en motgång i ett relativt sent skede 
då vi skulle introducera en vattenreningskemika1ie. Vi 
hade tillsammans med vår partner skaffat svar på alla de 
vanliga frågorna samt kört tester ihop med kunden - 
Vattenverket - som var klart motiverade. Vad vi alldeles 
för sent fick reda på var att konkurrenterna var så väl 
etablerade att de hade organiserat ett anbudsförfarande 
som effektivt stängde nya medtävlare ute. Väsentliga 
resurser hade kunnat inbesparas om vi först hade tittat 
på den här detaljen.

KORRUPTION

Vi gick under något skede på något sätt in i samtliga 
ASEAN-länder, förutom Indonesien - detta till följd av 
korruptionen där. Denna kan vara besvärande i hela områ
det med klart undantag för Singapore. Enligt det vi 
senare lärde och hörde var vårt slutsats riktig - Indo
nesien är besvärligt. Givetvis kan korruptionen bemäst
ras med rätt partner. Själva upplevde vi under treårspe
rioden inte korruptionen som på något sätt störande. Men 
man får hålla den under uppsikt - det hör till "spelreg
lerna" .



HUR GICK DET?

Det är naturligt i ASEAN att först analysera eventuella 
affärsmöjligheter i Singapore, så gjorde även vi. Det 
var enkelt att skapa kontaktyta och lära sig förstå 
spelreglerna. Hierarkin är välsmord och välorganiserad. 
Singapore är även i många fall en bra inkörsport mot 
Malaysia och Indonesien. För vår del fanns ej de "oppor- 
tunities" vi sökte. Dock gjordes ett omfattande basjobb, 
som gav oss rätta kontakter och riktiga råd, vilket i 
sin tur gav rätt slutsats och det betydligt tidigare än 
vad som eljest hade varit fallet.

FILIPPINERNA

Är 1 979 , då vi satt igång för fullt, var Filippinerna 
ett attraktivt område och vi lade där ned ett betydande 
arbete. Landet motsvarade kravet på "god kommunikation" 
- utbildningsnivån är bra och det går relativt lätt att 
kommunicera. Det tog viss tid innan vi lärde oss de 
spelregler som styr folks agerande - de oskrivna regler
na är fler än man tror.

BILLIG ENERGI

Vad man normalt inte tänker på är till exempel att ön 
Mindanao har Asiens billigaste el-kraft. Stora moderna 
vattenkraftsanläggningar byggs utan att förbrukarskaran 
egentligen har etablerats. Givetvis bjuder Mindanao 
vissa politiska problem, typ muslimska separationsgrup
per, men här gäller som alltid regeln att på ort och 
ställe övertyga sig om problemens betydelse för ens egna 
planer. Verkligheten upplevs då oftast annorlunda.



Den partner vi i Filippinerna sökte gemensamma affärs
möjligheter med hade en välskött produktion och en för
säljning enligt lokalt mönster. Marknadsföringstänkandet 
var föga utvecklat, men miljön ställde egentligen ej 
större krav på det. Olyckliga styrande beslut försatte 
firman så småningom i ekonomiska svårigheter, vilket 
blev fatalt för samarbetet.

ANNORLUNDA OPTIMERING

Men visst fanns där betydande styrka. Vi trodde ett tag 
att vi skulle kunna tjäna pengar på ett produktionstek
niskt "Management Agreement". Planering, förebyggande 
underhåll, koordinering , som vi upplever oss duktiga 
på, är ju normalt ej Österlandets styrka. Men vår erfar
na produktionsingenjör, som studerade deras fabrik och 
organisation, kom till andra slutsatser. Visst fanns där 
svagheter. Visst hade vi mycket att ge. Men partnerns 
produktion och planering var rätt så välskött. För en 
viss produkt, som vi producerat i många år, hade de 
hittat vägar som vi själva gärna kopierade. Styrande 
parametrar är olika i öst och väst och många, många 
lösningar blir därför annorlunda - optimala på helt 
olika sätt. Och det var intressant att konstatera att 
där fanns befattningsbeskrivningar som var genomarbeta
de, diskuterade och förankrade ända från VD til 1 den 
kollektivanställde. Så visst fanns såväl ambition som 
förmåga.

Filippinerna har ett antal svåra år framför sig - såväl 
beträffande politik som ekonomi. Det betyder dock inte 
att man ska avhålla sig från att söka affärsmöjligheter. 
Utländskt kapital välkomnas som aldrig förr och resurser 
i form av kunniga människor, energi och en relativt väl 
fungerande infrastruktur står till förfogande.



JAPAN STYR MYCKET

En intressant faktor för Filippinerna och ASEAN i övrigt 
är närheten till Japan. Medan japanerna inom en rad 
segment dominerar ASEAN-marknaden, bör det finnas stora 
möjligheter att inom det här området producera varor för 
den japanska marknaden. Ett problem är då logistiken. 
Det är dyrt och besvärligt att ta varor i begränsade 
kvantiteter från ASEAN till Japan. Transporterna på 
Kinesiska Sjön lär vara väl karte 11iserade, vilket möj
ligtvis kan betyda en "opportunity" för någon inom 
transportvärlden.

THAILAND

En verkligt intressant möjlighet hittade vi i Thailand. 
Thailand är politiskt stabilt och upplevdes av oss som 
positivt även om spelreglerna på denna marknad ibland är 
knepiga att lära sig förstå.

Vår thailändske partner hade en affärsrörelse som i 
mångt och mycket följde kinesiska principer. En av dessa 
kinesiska principer är att en intäkt är en intäkt först 
då den mottagits. Och en skuld accepteras först då den 
är betald. Affärer görs sålunda gärna "in cash" - även 
stora affärer.

Vår partner var klart intresserad av vår teknologi och 
kompetens. Man planerade att tillverka två produkter, A 
och B, av vilka A säljs på den öppna marknaden - där en 
marknad finns som normalt täcks genom import. B är en 
produkt som säljs till en enda kund som förädlar den och 
sedan i sin tur säljer den till en enda kund i Japan, 
som gör en slutprodukt och säljer den på världsmarkna
den. De här tre leden ingår i något slags "gemensamt 
knytkalas" genom att man investerar pengar från kunden



och kundens kund i den här anläggningen och får till en 
viss del betalt i form av varor. Det är baserat på ett 
enkelt avtal som består av fyra-fem sidor och ingen 
advokat konsulteras. Det är uppgjort på basis av männi
skor som helt enkelt litar på varandra - ett mycket 
viktigt element i hela den asiatiska affärsku1 turen. 
Fördelen med den här konstruktionen är att man har 
"byggt ner" hela marknadsrisken och man vet med ganska 
stor säkerhet att produkten kan säljas därför att hela 
kedjan är fastlåst. Den styrande faktorn är världsmark
nadens utveckling för den slutgiltiga japanska produkten 
- vilken i det här fallet visade sig vara lovande.

Av olika skäl satsade vi efter någon tids bearbetning 
inte på det här projektet, men vi har föl jt dess utveck
ling. Vår partner in spe byggde anläggningen, som efter 
viss möda kom igång. Affärskonceptet fungerade och in
vesteringen fick precis den markanta plattformseffekt 
som lyckade investeringar i den här delen av världen 
har: den drog åt sig uppmärksamhet och grunden lades för 
nya affärer och investeringar. "Nothing succeeds like 
success."

För vår del förde våra insatser i ASEAN inte till någon 
investering - och ej till någon ökad cash-flow. Erfaren
heterna skapade dock en bas för en mer helgjuten sats
ning i Japan. Verksamhet i Japan, kombinerad med insikt 
och förståelse för problematiken, marknadsmekanismen i 
ASEAN, torde för många vara en intressant och givande 
väg som en del av en 1ångtidsstrategi.

VIKTIGA SLUTSATSER: ATT FÖRSTÅ OCH UTNYTTJA DYNAMIKEN

1. Vad man än gör på marknader som skiljer sig så mar
kant från vår kultur, typ Sydostasien, så betyder 
spelet mellan de agerande människorna oerhört myc-



ket. Det gör det givetvis överallt där affärer 
frodas - men säkert något mer där så många olika 
kulturer existerar. Behovet av rätt folk på platsen 
är nämnt ovan. Lika viktigt är att dialogen och 
förståelsen mellan marknaden och hemmakulturen 
fungerar. Kulturskillnader gör att risktagande 
upplevs annorlunda. Ett lyckat resultat är beroende 
av att kommunikationen och förståelsen fungerar och 
att beslutsfattarna redan från början inser den 
något annorlunda problematiken. Det upplevs av oss 
här hemma som otroligt mycket lättare att ta beslut 
beträffande en risk i, säg Frankrike eller USA, än 
i ASEAN - utan att det behöver vara så.

2. Vid bedömning och planering av insatser av det här 
slaget får man notera dynamiken i den asiatiska 
affärsvärlden. Sedan 1979, då vi gjorde de första 
analyserna, har den ekonomiska tyngdpunkten inom 
ASEAN dragits mot väst och förutom mot Singapore 
enligt tidigare, även mot Indonesien och Malaysia - 
den senare har nu under Datuk Seri Mathahir Mohamad 
skapat en klar "Look East"-profil med stora ambi
tioner. Under 1 98 3 har den starka utvecklingen i 
båda dessa länder dämpats - på grund av det fallan
de oljepriset i Indonesien samt i Malaysia, som 
följd av den allmänna recessionen. I Malaysia är 
konjunkturen nu (våren 1984) på väg upp. Den första 
malaysiska bilen, producerad med japansk teknologi, 
beräknas rulla fram i medio av 1985. Och under 
tiden har Thailand dykt upp som potentialernas 
land. Detta på drygt tre år.

3. I dynamiken ligger givetvis även en enorm styrka. 
ASEAN bjuder på stora affärsmöjligheter för många 
företag, men det förutsätter att man gör sig besvä
ret att själv analysera möjligheterna. Försiktighet 
bör uppvisas mot de schablonmässiga påståenden om



ASEAN som den stora ti 1 1växtmaskinen. Sannolikt 
skriver många svenska företag, som har etablerat 
sig där, inte under på det - många av dem gör 
säkert ej de vinster man räknade med. Och i detta 
faktum ligger - för de flesta av oss som talar om 
investeringar och ej endast om löpande affärer - 
att återbeta1ningstiderna och riskerna sällan är så 
långa respektive så låga som vi skulle önska - och 
som vi trodde.

4. Andra faktorer vid bedömning av eventuella sats
ningar i områden som ASEAN och exempelvis Japan är 
att värdera satsningens värde utöver den rent eko
nomiska utbytesprocessen. Vilken synergism kan 
förväntas? Paradoxerna är stora i Asien. Man hittar 
allt ifrån hopplös ineffektivitet till radikal och 
kreativ problemlösning och framför allt, annorlunda 
problemlösning. Hur enkelt löste inte Singapore 
problemet med att reducera biltrafiken "down-town" 
vid rusningstid genom att i enkla kiosker sälja 
pas s ersed 1 ar, definiera områden (Restricted Area) 
med billiga, enkla anslag och övervaka disciplinen 
med ett lämpligt gäng poliser på Vespa och MC. I 
väst skulle vi ha skövlat stora områden, gjort dyra 
portar och kontro11 sysstem. Och då jag i Singapore 
köpte den dagsfärska Asian Wall Street Journal, 
utgiven i Hongkong, funderade jag på hur detta 
kunde gå till och fann förklaringen överst på 
första sidan: "Relayed daily by satellite from
Hongkong". Eller då man hos vår partner på Filippi
nerna ser att ansvarig skiftoperatör varje skift 
får skriva sitt namn på produktionskurvan som häng
er på väggen. De som har sitt namn där ser nog till 
att produktionen sköts.

5. Under diskussioner med ledande politiker i Singa
pore imponeras man av den klokhet och den förmåga



till långsiktig strategi, som präglar det lilla 
örikets skapare. Egentligen inkarnerar Singapore 
ett hopp för världen i allmänhet och för tredje 
världen i synnerhet. Där demonstreras vad friska, 
konsekventa och rationella grepp kan skapa, en 
utveckling från kronkoloni med slum och elände, 
til 1 en "Garden City" utan slum, med lag och ord
ning och med en stabil och progressiv ekonomi. 
Singapore-kineserna tycker i grunden synd om oss 
europeer, därför att vi genom vår välfärd tagit 
bort själva drivkraften hos människan.

6. Det är inte guld allt som glimmar i Sydostasien, 
men för många av oss är miljön och aktiviteterna 
där säkert en väsentlig bit i en klok 1ångtidsstra
tegi .
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Försäljning till utlandet kräver i ökande utsträckning 
insikt i olika affärskulturer, kunskaper om institutio
nella villkor samt förmåga att se nya produkt/mark- 
nadskombinationer.

Sydostasiens mystik skingras i denna bok, som i första 
hand vänder sig till beslutsfattare i företagen, men 
även riktas till alla andra som har intresse för denna 
region.

Femton affärsmän och specialister delar här med sig 
av sitt kunnande och sina erfarenheter inom områden 
som marknadsföring, försäljningsorganisation, affärs
juridik, finansiering och transport mot bakgrund av 
rådande politiska och ekonomiska förutsättningar. 
Vissa problemområden beskrivs i form av praktikfall.

Bokens redaktör och författare till några av kapitlen är 
Sten Söderman, professor vid Tekniska Högskolan i 
Luleå samt knuten till konsultföretaget Söderman & Co. 
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