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Förord

Varje framgångsrik exportaffär som görs från Sverige ökar exportö
rens kompetens. Även många misslyckade affärer ger exportören 
nyttiga erfarenheter. Men detta är ett dyrt sätt att utbilda sig på. 
Inga goda erfarenheter kommer av de affärsmöjligheter som företaget 
aldrig ens sett.

Med den helt omarbetade och utvidgade Exporthandboken som vi 
nu ger ut vill vi ge våra kunder en ny karta över världen, ett nytt sätt 
att tillföra företagen exporterfarenheter. Vår avsikt är att läsarna 
skall finna nya möjligheter att bli framgångsrika på export.

Exporthandboken har redigerats av docent Sten Söderman, Söder
man & Co AB. Sten Söderman har varit verksam som föreläsare och 
projektledare i internationellt företagande vid Stockholms Universi
tet och som konsult både i Sverige och utomlands.

För detta uppdrag har han fått ett stort mått av frihet från Sveriges 
Exportråd.

Jag vill framföra ett varmt tack till Sten Söderman för vad jag vill 
kalla ett pionjärarbete. Exporthandboken i den form vi nu ger ut den 
är unik i Europa.

Carl-Eric Sjöström 
Verkställande direktör 
SVERIGES EXPORTRÅD

Förord till tredje upplagan
Detta är den tredje reviderade upplagan. Tre kapitel, Sverige och 
världshandeln (1); Exportfinansieringens villkor (18) och Export
kreditförsäkring (22) har skrivits om eller reviderats.

Stockholm i februari 1987 
EXPORTRÅDET





Redaktörens förord

Den bärande idén i denna Exporthandbok är att begreppet export 
givits en vidgad betydelse: det handlar om att göra affärer idag och i 
framtiden. Till följd av bl a den ökade internationella konkurrensen 
kan den svenska exportören inte vänta sig att order automatiskt ska 
flyta in. Idag ar det nödvändigt att bygga upp kunskap kring de 
miljöer där man avser att göra affärer och att systematiskt granska 
de skilda sätt som finns att hantera osäkerheter i olika utländska 
motparters agerande.

Detta integrerade synsätt på exportverksamheten är skälet till att 
Exporthandboken nu presenteras i en enda volym.

Boken beståi av nio avsnitt som vart och ett är uppdelat i två till 
fem kapitel. Vaije kapitel är dock helt fristående och kan läsas 
separat. Kapitlen avslutas i allmänhet med praktiska råd.

Avsnitt A ger grunddata om Sveriges roll i världen och utgör en 
ram för bokens innehåll. Kapitlen i de närmast följande tre avsnitten 
är indelade efter tre grundläggande exportsituationer, som uttrycker 
olika grader av ekonomisk bindning. Avsnitt B »Traditionella försälj- 
ningsvägar» u;gör den första exportsituationen och innebär den 
minsta graden av ekonomisk bindning. Här behandlas försäljning 
genom utländsk agent eller representant, export via handelshus samt 
skilda slag av representantavtal.

Okad ekonomisk satsning och något ökat risktagande ingår i av
snittet C »Sälj- och samarbetsformer beroende på produkt-marknads
villkor». Här bf handlas olika slag av joint ventures, licensförsäljning, 
managementkontrakt, systemförsäljning samt frågor kring export av 
tjänster.

Hur man bygger upp eget dotterbolag och genomför internationella 
företagsköp diskuteras i avsnitt D »Direktinvestering». Denna ex
portsituation innebär ett mer eller mindre totalt bindande ekono
miskt engagemang.

Att sälja, att marknadsföra och att i vid bemärkelse göra affärer 
kräver ett gott samspel mellan individer inom exportföretaget men 
även mellan företagets enheter hemma och borta. I avsnitt E »Sam
ordning och stöd hemifrån» behandlas några skilda men viktiga 
aspekter, näml: gen internationella förhandlingar och avtal, personal 
utomlands, PR och utlandsaffärer, samverkan moder-säljbolag i in
ternationell reklam samt frågor om kultur, kommunikation och 
språk.

Två i praktiken identifierbara strömmar gäller dels flödet av peng
ar, dels det fysiska flödet av varor och tjänster. Betalningsflödet 
behandlas i avsiitt F »Betalning och finansiering». Det innehåller ett 
inledande kapif el om exportfinansieringens villkor, därefter behänd-



las olika betalningsformer, kortfristig-, medel- och långfristig export
finansiering samt försäkring av exportkrediter.

I avsnitt G »Skeppning» redovisas formaliteter vid export, handels
termer, speditionsfrågor, exportemballage samt transportförsäk- 
ringsfrågor.

Exportören lever i en osäker värld där regeringar och myndigheter 
på nationell nivå fattar beslut ovanför hans huvud och ingår interna
tionella överenskommelser som kan få avgörande konsekvenser för 
den enskilda exportören. I avsnitt H »Handelshinder och handels- 
främjande» presenteras de offentliga regelsystemen, tullar, frizoner 
och tullager samt tekniska handelshinder. Detta avsnitt avslutas 
med en beskrivning av svenskt exportfrämjande.

I Exporthandbokens sista avsnitt I »Informationsunderlag och 
affärsutveckling» presenteras några metoder eller recept för hur ex
portaffärer kan läggas upp och genomföras. Det handlar där om att 
utveckla exportkoncept, att genomföra marknadskartläggningar, att 
kunna utnyttja databaser samt att genomföra utlandsaffärer med 
sikte på etablering.

Den svenska exporten har traditionellt inriktats på Västeuropa där 
de snabbast växande delarna av världen knappast idag ligger. Sätten 
att bygga upp exportaffärer skiljer sig ofta avsevärt åt, beroende på 
vilken del av världen man befinner sig i. Att sälja i nya industrilän
der är inte detsamma som att göra affärer i OECD-länder eller i 
statshandelsländer. Att arbeta med exportaffärer på ett lyckosamt 
sätt beror huvudsakligen på hur stora insikter det finns kring varia
tionsrikedomen i världen och förmågan att omsätta denna kunskap i 
effektiv handling. Den typ av variation som denna Exporthandbok 
särskilt söker markera är just skillnader i att bygga upp affärer på 
olika typer av marknader.

De olika författarna till kapitlen i boken är utvalda därför att de 
besitter en obestridlig kompetens inom sitt speciella område. Detta 
innebär att flertalet av dem varit med om att på ett eller annat sätt i 
praktiken genomföra exportaffärer.

Till alla författarna riktas ett äkta och varmt tack. Ni har tålmo
digt levererat manus, som oftast omarbetats upp till tre-fyra gånger i 
växelverkan med en redaktör som ibland sorgfälligt utformat frågor 
men också stundom formulerat klåfingriga anmärkningar. Syftet 
med denna ofta täta dialog har varit att skapa en slutversion som dels 
passar in i den övergripande ramen, dels ger en för allt slags export
folk praktiskt användbar handbok. Att boken överhuvudtaget inte 
hade kommit till utan författarnas energiska insatser behöver knap
past sägas. Sist men inte minst vill jag rikta ett mycket stort tack till 
Exportrådet, som givit både stöd och uppmuntran under arbetets 
gång, i synnerhet till chefen för Exportteknik Svante Blomqvist.
Stockholm i maj 1982
Sten Söderman
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Sverige och världshandeln
av Bengt Rubin, Digital Equipment AB

Även om denna bok i första hand ska ta upp en rad praktiska moment 
i ett företags internationalisering, finns det anledning att först belysa- 
världshandeln, dess storlek, förändringar osv. Kapitlet inleds med en 
redovisning av de länderkategorier och den terminologi som återkom
mer i bokens övriga kapitel. Därefter redovisas den svenska expor
tens geografiska inriktning, varuinnehåll osv, allt för att tjäna som 
bakgrund för kommande avsnitt.

Viktiga länderklasser

Världen består av cirka 200 länder, varav 140 har mer än en miljon 
invånare. Allt efter syfte kan länderna delas i politiska block (NATO, 
Warszawa-pakten etc), handelsblock (EG, ASEAN etc), efter utveck
lingsnivå (i- och u-land) eller på andra sätt. En exportör har i regel 
ytterligare indelningsgrunder som sammanhänger med produktens 
utseende och egenskaper. I följande kapitel utnyttjas ofta en länder- 
indelning baserad på utvecklingsnivå, varför det kan vara skäl att 
redovisa indelningsgrunderna och kommentera ländergrupperna. 
Dessa följer i stort sett FN:s länderindelning.

Tabell 1 visar en indelning av samtliga länder med mer än en 
miljon invånare efter inkomstnivå. U-länderna, som är den ojämför
ligt största gruppen mätt i antal människor, delas upp i låg- respek
tive medelinkomstländer där gränsen 1983 går vid en BNP per capita 
på 400 US Dollar (USD).

I-länderna, totalt 23 stycken, omfattar t ex Turkiet och Jugoslavien 
som lika gärna skulle kunna hänföras till u-länder respektive stats- 
handelsländer. Sydafrika och Israel som här klassificeras som u- 
länder brukar ibland hänföras till denna grupp.

Gruppen statshandelsländer, totalt 12 stycken, omfattar dels 
mycket fattiga länder såsom Vietnam och Kina, dels industrialiserade 
länder som t ex Östtyskland. Gemensamt kännetecken är att samt
liga är centralstyrda planekonomier.

Tabell 2 visar de mycket stora skillnader som finns såväl mellan i- 
och u-länder som inom den stora gruppen u-länder. Statshandelslän- 
derna intar en slags särställning med ett BNP-värde som ligger mitt 
emellan de rikaste u-länderna och i-länderna. Utvecklingstakten un
der 60- och 70-talen samt den prognos som Världsbanken utarbetat 
för 80-talet kommenteras senare i kapitlet.

Av u-länderna bör ett par undergrupper kommenteras närmare: 
olje-exporterande länder respektive nic-länderna. Av världens totalt



Tabell 1. Världens länder rangordnade efter stigande BNP per capita 
1983 (endast länder med mer än en miljon invånare medtagna)

U-LÄNDER - låginkomstländer

Etiopien (120) Tanzania (240) Sierra Leone (330)
Bangladesh (130) Somalia (250) Sri Lanka (330)
Mali (160) Indien (260) Kenya (340)
Nepal (160) Rwanda (270) Pakistan (390)
Zaire (170) Centralafrikanska Rep. (280) Sudan (400)
Burkina Faso (180) Togo (280) Afghanistan
Burma (180) Benin (290) Bhutan
Malawi (210) Guinea (300) Tchad
Uganda (220) Haiti (300) Kampuchea
Burundi (240) Ghana (310) Laos
Niger (240) Madagaskar (310) Moçambique

U-LÄNDER - medelinkomstländer

Senegal (440) Kamerun (820) Sydkorea (2 010)
Lesotho (460) Thailand (820) Argentina (2 070)
Liberia (480) Nicaragua (880) Panama (2 120)
Mauretanien (480) Costa Rica (1 020) Mexico (2 240)
Bolivia (510) Peru (1 040) Algeriet (2 320)
Sydyemen (520) Guatemala (1 120) Sydafrika (2 490)
Nordyemen (550) Kongo (1 230) Uruguay (2 490)
Indonesien (560) Tunisien (1 290) Venezuela (3 540)
Zambia (580) Jamaica (1 300) Israel (5 370)
Honduras (670) Dominikanska Rep. (1 370) Hongkong (6 000)
Egypten (700) Paraguay (1 410) Singapore (6 620)
El Salvador (710) Ecuador (1 420) Trinidad-Tobago (6 850)
Elfenbenskusten (710) Colombia (1 430) Angola
Zimbabwe (740) Jordanien (1 640) Cuba
Marocko (760) Syrien (1 760) Libanon
Papua Nya Guinea (760) Malaysia (1 860) Iran
Filippinerna (760) Chile (1 870)
Nigeria (770) Brasilien (1 880)

I-LÄNDER

Turkiet (1 240) Belgien (9 150) Australien (11 490)
Portugal (2 230) Storbritannien (9 200) Danmark (11 570)
Jugoslavien (2 570) Österrike (9 250) Canada (12 310)
Grekland (3 920) Nederländerna (9 890) Sverige (12 470)
Spanien (4 780) Japan (10 120) Norge (14 020)
Irland (5 000) Frankrike (10 500) USA (14 110)
Italien (6 400) Finland (10 740) Schweiz (16 290)
Nya Zeeland (7 730) Västtyskland (11 430)

STATSHANDELSLÄNDER

Kina (300) Mongoliet Sovjetunionen
Ungern (2 150) Nordkorea Tjeckoslovakien
Albanien Polen Vietnam
Bulgarien Rumänien Östtyskland

OLJELÄNDER MED KAPITALÖVERSKOTT
Oman (6 250) Kuwait (17 880) Irak
Libyen (8 480) Förenade Arab-
Saudi-Arabien (12 230) emiraten (22 870)



Tabell 2. Folkmängd, BNP per capita och tillväxttakt i de viktigaste 
länderområdena

Folkmängd 
1984 (milj)

BNP/capita 
1984 (USD)

Genomsnittlig årlig tillväxttakt (%)

1980-90
1960-70 1970-80 (prognos)

U-länder 3 386 623 3,5 2,7 2,2-3,3
- medelinkomstländer 1 123 1 352 3,9 2,8 2,2-3,4
- läginkomstländer 2 263 262 1,8 1,6 1,5-2,6

Oljeländer med kapital-
överskott 19 11 5261 4,2 2,1-2,8

I-länder 729 11 546 4,1 2,5 2,3-3,1

Statshandelsländer 390 - 3,9 2,8-3,0

Världen exkl. stats-
handelsländer 4 134 -

1 1983
Källa: Världsbanken 1985 och Exportrådet

30 oljeproducerande länder brukar man särskilja dem med kapital
överskott, nämligen Förenade Arabemiraten, Oman, Saudi-Arabien, 
Libyen och Kuwait.

Begreppet nie (newly industrialized countries) är ett mer svårdefi- 
nierbart begrepp. Till nic-länderna brukar räknas Brasilien, Mexico, 
Taiwan, Sydkorea och Hongkong. Dessa fem länder fråntogs under 
1981 rätten att vid export till USA och EG tillämpa sk tullpreferens- 
regler. 1985 svarade de för 54 procent av USAs totala import från 
samtliga u-länder. Singapore och Malaysia brukar också betecknas 
som nic-länder. Dessa sju länder är de enda u-länder som har en 
exportindustri av större betydelse.

Sveriges roll i världshandeln

Det är lättare att förstå världshandelns omfattning om man är på det 
klara med det egna landets andel av den. I det här avsnittet tar vi 
därför upp den svenska exporten, dess storlek, varusammansättning 
osv.

Sveriges exportvärde uppgick 1985 till 260 miljarder kronor, en 
summa som motsvarar 30 procent av landets totala BNP. När expor
ten tar så stor andel av ett lands BNP talar man om ett stort 
exportberoende, något som Sverige har gemensamt med andra små i- 
länder som t ex Belgien och Schweiz.

Sverige har idag ca 10000 företag som exporterar. Det är dock 
viktigt att komma ihåg att huvuddelen av det svenska exportvärdet 
genereras av ett relativt litet antal företag. Man brukar säga att 10 
företag svarar för 40 procent av det totala exportvärdet.

Den svenska exportens varuinnehåll förändras successivt. En lång 
rad branscher drabbades under 70-talet av betydande svårigheter: 
varvs- och tekoindustrin är väl de mest kända. Sett över en längre



tidsperiod sker dock samtidigt en annan utveckling. I århundraden 
har den svenska exporten dominerats av råvaror samt halvfabrikat 
baserade på dessa.

1950 svarade exporten av våra traditionella råvaror och halvfabri
kat för 60 procent av exportvärdet. Den drastiska förändringen under 
de senaste åren framgår av figuren nedan, som visar att verkstadsin
dustrins produkter ökar sin andel av exporten på bekostnad av råva
ruexporten. Det bör dock påpekas att medan exporten av råvaror och 
halvfabrikat innehåller enbart svenska varor, kan vår export av 
verkstadsvaror ha ett stort inslag av komponenter från utlandet. 
Man brukar tala om att andelen utländskt material inom svenska 
verkstadsprodukter är 25 procent i genomsnitt, men den siffran va
rierar kraftigt från bransch till bransch.

Även den geografiska inriktningen av den svenska exporten 
förändras successivt om än i långsammare takt. 1970 gick 85 procent 
av exporten till i-länder: tio år senare var siffran 82 procent. Tradi
tionellt är Sverige starkt beroende av efterfrågan i ett fåtal länder. 
USA, Västtyskland, Norge, Storbritannien och Danmark tar tillsam
mans över hälften av den svenska exporten. Den svenska exporten 
till statshandelsländerna har under 70-talet legat på en relativt jämn 
och låg nivå, cirka 4—5 procent av det totala exportvärdet. Den

Utvecklingen av den svenska exportens varusammansättning 1960—85

Procent av 
totalexporten

Verkstadsprodukter

Halvfabrikat

Övriga färdigvaror

Kemiska produkter

Livsmedel

Råvaror och bränslen



relativt låga siffran betyder inte att vi har små marknadsandelar i 
dessa länder utan snarare att statshandelsländerna har mycket liten 
utrikeshandel generellt sett. Som exempel kan nämnas att det totala 
importvärdet 1985 för Sovjetunionen och övriga fem statshan- 
delsländer i Europa samt Kina var lika stort som Frankrikes, cirka 
100 miljarder USD.

Under 70-talet ökade Sveriges handel med u-länderna. I denna 
stora grupp är det emellertid ett litet antal länder som tar huvudde
len av den svenska exporten till u-länderna. När det t ex gäller 
OPEC-länderna svarade 1985 tre länder, Saudi-Arabien, Irak och 
Iran, för över hälften av den svenska exporten till de 13 OPEC- 
länderna.

När man talar om Sveriges roll i världshandeln bör man komma 
ihåg att medan Sverige måste importera vissa varor som olja mm för 
att behålla nuvarande levnadsstandard, finns det ingen vara som är 
nödvändig för något annat lands behov och som inte kan köpas från 
ett annat land än Sverige. Sverige, med en befolkning på drygt åtta 
miljoner invånare, importerar för i runda tal 240 miljarder kronor per 
år, medan Kina med drygt 1000 miljoner invånare har en import på 
cirka 370 miljarder kronor. Saudi-Arabien med 20 procent av OPECs 
totala oljeproduktion importerar årligen för 205 miljarder kronor. 
Kina och Saudi-Arabien är därför relativt små importörer även om 
den potentiella marknadens storlek, mätt i antal invånare eller kapi
talöverskott är svårbedömd.

Världshandelns omfattning

Under 70-talet fördubblades världshandelns volym medan värdet av 
exporten ökade från 314 till 1970 miljarder dollar. Exporten förde
lade sig på jordbruksvaror (15%), mineraler (5%), bränsle (25%) och

Tabell 3. Världshandeln 1985 (summan av import och export i mil
jarder USD)

Värde Andel (%)

USA
Västtyskland
Japan
Storbritannien
Frankrike
Sovjetunionen
Canada
Italien
Nederländerna 
Belgien, Luxemburg 
Saudi-Arabien 
Kina
Östtyskland
Sydkorea
Hongkong
Världen 3 685

575
342
308
210
209
172
172
169
133
110

70
70
63
61
60

16
9
8
6
6
5
5
5
4
3
2
2
2
2
2



verkstadsprodukter (55%). Tabell 3 visar de femton länder som har 
störst utrikeshandel.

Av tabellen framgår att sex länder kontrollerar 50 procent av 
världens totala utrikeshandel.

Vid ett första påseende är det svårt att förstå hur i-ländernas 
dominans i världshandeln kan komma att ändras. Den utveckling 
som ägt rum i många u-länder med rika olje- och mineraltillgångar 
har uppenbarligen inte lett till mer än marginella förändringar. Låt 
oss därför se på utvecklingen fram till idag. I-länderna fick under 70- 
talet vidkännas en dämpad tillväxttakt som låg väsentligt under 
genomsnittsvärdena under 60-talet (se tabell 2). Samtidigt klarade 
sig u-länderna förhållandevis bra undan 70-talets lågkonjunkturer. 
De kunde även visa upp en kraftig uppgång av exporten med sju 
procent jämfört med fem procent under 60-talet. 1979 var för första 
gången de icke oljeproducerande u-ländernas export av verkstadspro
dukter större än deras export av råvaror.

Av stor betydelse för utvecklingen av världsekonomin under 70- 
talet var oljeprishöjningarna. Råoljepriset höjdes i ett par kraftiga 
omgångar 1973-74 och 1979-80. Under perioden 1972-80 ökade pri
set på råolja i reala termer med 300 procent. En stor del av världens 
köpkraft flyttades snabbt till en helt ny kategori länder, medan de 
fattiga oljeimporterande u-länderna blev än fattigare och i-länderna 
drog på sig stora utlandsskulder och balansunderskott. Denna omför
delning fick även till följd att finansieringen av u-ländernas infra
struktur och industriuppbyggnad övertogs av privata finansiärer. 
1970 kom huvuddelen av dessa investeringar från officiella bidrags
källor. Under 1970-talet ökades u-ländernas lån från den privata 
kapitalmarknaden till 36 miljarder dollar årligen. U-ländernas totala 
skuld till dessa utländska långivare var 1980 284 miljarder dollar.
Sammanfattningsvis kan sägas att:
- utvecklingen av världshandeln under 70-talet präglades av lång

sammare tillväxt jämfört med 60-talet
- avmattningen var särskilt märkbar i i-länderna med åtföljande 

påverkan på övriga länder
- i-länderna ökade sin export till länder med kapitalöverskott
- medelinkomstländerna ökade sin skuldsättning i utlandet
- en liten grupp av länder hade exportframgångar på en rad i- 

landsmarknader.

Utblickar mot 80-talet

Världshandeln kommer under 80-talet, precis som under 70-talet, att 
starkt påverkas av i-ländernas tillväxttakt samt förekomsten och 
graden av protektionism. En lägre tillväxttakt kommer inte bara att 
begränsa i-ländernas efterfrågan på u-ländernas exportvaror; den 
kommer också att i olika länder öka påtryckningarna för en utökad 
protektionism, särskilt avseende importen av färdigvaror.

I-länderna svarar idag för 60 procent av all export, oräknat expor
ten av bränsle och för drygt 70 procent av importen. Utvecklingen av



u-ländernas export är dock inte helt beroende av i-ländernas ekono
miska tillväxt, eftersom handeln inom gruppen utvecklingsländer 
har ökat sedan 1973. Till stor del består ökningen av handel mellan 
de oljeexporterande u-länderna och dem som importerar olja. Den sk 
sydsydhandeln (dvs handel mellan olika u-länder) kommer att bli allt 
viktigare i framtiden om de oljeexporterande u-länderna fortsätter 
att öka sin import i samma utsträckning som under 70-talet.

Så länge världshandeln hålls någorlunda öppen kommer de redan 
nu framgångsrika medelinkomstländerna (se ovan) att fortsätta att 
öka sin export. Deras expansion vad gäller export av färdigvaror, 
särskilt under 70-talet, har mer berott på deras egen konkurrenskraft 
och företagsamhet än på utlandets efterfrågan. Dessa länder har 
också visat att de kan finna exportvaror för vilka i-länderna har stor 
efterfrågan.

Sammanfattning och kommentarer

1. Den svenska exportens varusammansättning har under en rela
tivt kort tidsperiod fått en starkt förändrad sammansättning.

2. Den geografiska inriktningen av den svenska exporten domineras 
alltjämt av de västeuropeiska marknaderna. Även om exporten 
under senare år utvecklats positivt till en rad nya marknader 
(Saudi-Arabien, Irak), kan plötsliga politiska förändringar dras
tiskt försvåra svensk export till länder av denna kategori (Iran, 
Polen).

3. Sverige är beroende av en framgångsrik export för att upprätt
hålla nuvarande levnadsstandard. Den sk Subventionspolitiken 
som fördes under 70-talet och i böljan av 80-talet, med ökad 
offentlig konsumtion som följd, måste ersättas av en exportinrik- 
tad utveckling av industrin.

4. Även om huvuddelen av den svenska varuexporten genereras av 
ett relativt litet antal företag finns en stor exportpotential bland 
små- och medelstora företag. Detta kommer bland annat till ut
tryck då svenska företag medverkar som underleverantörer till 
nyckelfärdiga anläggningar i utlandet (hotell, hamnar, flyg
platser).

5. Världsmarknaden, dvs handeln mellan länder, domineras idag av 
i-länderna.

6. Oljans betydelse inom världshandeln har fått ökad vikt under den 
senaste tioårsperioden. Sådana relativt drastiska förändringar 
leder till obalanser som för den enskilde exportören kan skapa helt 
nya affärsmöjligheter på marknader som tidigare utvecklats 
mycket långsamt.

7. Även om tillväxttalen i vissa nie- och OPEC-länder under senare 
år varit snabbare än inom traditionella i-länder är den totala 
marknaden för många varugrupper koncentrerad till i-länderna. 
En genomsnittlig tillväxttakt i i-länderna på två procent är, mätt i 
pengar, mer än en genomsnittlig tillväxt på fem—åtta procent i nic- 
länderna.



Att börja exportera - utnyttja 
andras nätverk eller bygga 
egen struktur
av Staffan Häll, AB Hällde Maskiner

Motiv och olika slags export

- Är det rimligt att investera utomlands för att överleva hemma?
- När ska man göra marknadsinvesteringar av olika slag och vad 

ska man tänka på?
- Hur gör man affärer i olika delar av världen?
I detta kapitel diskuteras dessa och andra frågeställningar kring 
export, främst från mindre företags utgångspunkt.

Den stora skillnaden mellan de större och de mindre företagen 
brukar visa sig som allra tydligast vid en introduktion till en export
marknad. Även om det större företaget kanske inte alls är exportin- 
riktat har det i allmänhet en organisation och tillräckligt stora 
finansiella möjligheter att på hemmaplan vaska fram nödvändiga 
resurser och finna på åtminstone några skilda tänkbara affärsmöj
ligheter.

För visst krävs det vissa grundläggande egna förutsättningar för 
att exportera framgångsrikt. Till dessa hör
1. En konkurrenskraftig produkt och/eller tjänst
2. Personella och finansiella resurser
3. Produktions/leveranskapacitet
Med dessa ganska självklara och minimala förutsättningar skulle 
rpöjligheten att exportera finnas om än i begränsad skala. Dessvärre 
fibns det alltför många företag som inte haft en tanke på att börja 
exportera trots att de borde ha tillräckligt goda exportmotiv och utan 
större omställning kunna kvalificera sig som exportföretag.
De vanligaste exportmotiven brukar vara:
- mindre känslighet för avsättning på hemmamarknaden
- längre serier ger lägre fasta kostnader per enhet, som i sin tur kan 

ge bättre lönsamhet och/eller bättre konkurrenskraft genom möj
lighet att sätta lägre priser

- större riskspridning
- expansion
- lärdom och erfarenhet
Sist men inte minst: För ett litet land som Sverige är en ökning av 
exporten livsviktig för industrins fortlevnad. Detta nationalekono
miska motiv skulle, om vi vore t ex japaner, förmodligen stå överst på 
listan för exportmotiv.



Frågan man ställer sig på ett mycket tidigt stadium är: Hur aktivt 
ska eller kan företaget delta i exportverksamheten? Återigen en 
fråga om resurser, men samtidigt en fråga om produktens mer eller 
mindre komplexa egenskaper.

I huvudsak delas exporten in i indirekt export eller direkt export: 
Om t ex de personella och finansiella resurserna är små och produk
ten inte alltför komplex kan den för företaget enklaste exportvägen 
vara att »lämna ifrån sig» produkten, indirekt export, till ett handels
hus eller annan typ av exportgrossist. Nackdelen är att eftersom man 
själv varken organiserar eller genomför exporten, erfarenheter och 
kunnande i allmänhet stannar utanför företaget. Direkt export är av 
olika slag: Ett visserligen långsamt, men mindre kostsamt sätt att 
internationalisera är att arbeta med agenter och representanter på 
utlandet. Att forma egna dotterbolag eller joint ventures har många 
mindre företag ofta inte övervägt. Ett vanligt sätt att resonera är:
Om större resurser funnits så hade nog exportbilden sett annnorlunda ut. Tillverk
ningen går ej att dela upp eftersom ett produktionsmoment - svarvningsfasen - 
baseras på större serier för att få ned styckekostnaden. I de lägen vi skaffat resurser så 
har vi bildat säljande dotterbolag. Avgörandet gäller alltså pengar. Men ett viktigt 
villkor är att vi ska vara kända på marknaden innan vi överväger dotterbolag.

De som har bestämt sig för att bygga egen struktur, dvs köpa utländ
ska företag eller satsa på dotterbolagsstrategin, har oftast erfarit att 
bemanningen av bolaget med god personal i allmänhet inte är svårt, i 
de fall man har varit på marknaden en tid. Det finns då inblandade 
firmor - en eller flera importörer och representanter samt agent 
och/eller återförsäljare - som har olika lovande och kunniga medar
betare.

Vad är speciellt med småföretagarexport?

Småföretag bör sträva efter kontinuitet, vilket innebär att omsorgs
fullt identifiera och välja ut agenter och partners i syfte att arbeta 
med dessa under lång tid. Detta kan sägas innebära att arbeta 
konservativt, vilket är nödvändigt eftersom ett agentbyte normalt 
kostar oväntat mycket både i pengar, tid och bad will. Ofta lönar det 
sig att systematiskt utveckla sina agenter och representanter genom 
att stödja dem, utbilda dem och tydligt relatera sig till dem; att 
utveckla en varierad form, av ömsesidig uppskattning präglad arbets- 
relation.

Att hålla leveranstidpunkter är utomordentlig väsentligt för ett 
mindre företag. Just litenheten gör att större företag ej sällan, åt
minstone under inledande faser, knappast tolererar avvikelser från 
leveransscheman. Eftersom det finns relativt sett få arbetskonflikter 
i Sverige är utsikterna goda att leveranspunktlighet ska kunna gälla 
för den ambitiöse småföretagaren.

Att utnyttja existerande kunskapsnät. Det gäller att ha god känne
dom om exportstödjande organisationers erbjudanden. Exportrådets 
»handlingsprogram för export» (tidigare benämnt minidiagnos) är ett 
instrument som bör utnyttjas i lämpliga delar. Men det finns många 
andra nätverk som fn byggs upp och som är viktiga för småföretag 
att utnyttja.



I vårt företag har vi en känsla av att Exportrådets minidiagnos är utomordentligt 
värdefull, men bara under den inledande fasen. Då vi fått en relativt tydlig uppfatt
ning om våra egna starka och svaga sidor och en eller flera marknaders möjligheter, ja 
då vill vi ta vid själva. Det här är en arbetsmetodik som Exportrådet respekterar.

Att sälja fritt fabrik kan skapa möjligheter i framtida prisförhand
lingar.
I vårt företag är policyn att sälja FOB eller fritt fabrik. Till vår representant i 
Frankrike säljer vi maskiner. Eftersom marginalerna inte är stora så betyder valet av 
bästa transportväg och därför valet av en god speditör mycket. Det här vet vi och därför 
engagerar vi oss i speditörvalet, vi låter fransmännen förstå att vi gärna vill hjälpa 
dom och vi har också visat att vår styrning av speditionsforetag har varit lyckosam. Så 
god att fransmännen har tjänat pengar, vilket inneburit att vi fått ett gott förhand- 
lingsläge och därmed kunnat motivera våra egna nödvändiga och naturligtvis inte 
populära prishöjningar. Transportkostnaden mellan Sverige och Frankrike är idag inte 
högre än den var för fem år sedan.

Det lilla företaget säljer alltså inte enbart en viss hårdvara utan kan 
och bör utforma en kombination av mjuk- och hårdvara - såsom 
utökad service i vissa fall - inför särskilt stora order eller gentemot 
vissa representanter ute i världen. Men som någon säger: »Det är 
klart att vi velat anpassa oss till alla marknader, men vi har ej råd.»

Ett storföretag har naturligtvis större resurser och kan därmed 
klara av större misstag som en misslyckad utlandssatsning. Detta 
innebär att förlusten fördelas på ett större antal verksamhetsställen 
och/eller produkter. Det lilla företaget måste göra mycket noggranna 
marknadsundersökningar, och borde kontrollera konkurrens- och le- 
verantörssituationer omsorgsfullt inför varje ny marknadsetablering. 
Dilemmat är här att resurserna normalt är mindre samtidigt som 
frihetsgraderna är så små. Det gäller att vara medveten om vilka 
kalkylerade risker man tar, eller som en småföretagare uttryckte det:
Att välja representant innebär att överlämna en del av försäljningsansvaret på denne. 
Men själv måste man naturligtvis chansa på att det hela går i lås och sen får man sitta 
hemma och hoppas.

En sällan utnyttjad strategi är »dra sig tillhaka-strategin». Till skill
nad från storföretaget, som ofta bygger upp en viss image och inte 
sällan prestige kring vissa satsningar där många människor är in
blandade, så kan det lilla företaget försynt, försiktigt och utan större 
problem dra sig tillbaka från en marknad eller bara ligga och vänta 
till dess att resurserna vuxit till sig hemma eller potentialen visat sig 
tillräckligt intressant för att man ska satsa på den marknaden.

Storföretagen borde hjälpa sina små bröder, s k piggy-backing

Det är inte bara av samhällsekonomiska skäl som svenska företag 
bör hjälpa varandra ute i världen utan det kan också vara ekono
miskt lönande för det enskilda lilla eller stora företaget. Sannolikt 
har svenska företag undvikit att stödja varandra i särskilt stor om
fattning. Men mycket tyder på att svenska företag nu förefaller bli 
mer öppenhjärtiga mot varandra.

Företag från olika branscher - i syfte att undvika uppenbara kon
kurrenssituationer - kan och bör hjälpa varandra. I synnerhet bör



stora hjälpa medelstora och små samt medelstora och små hjälpa 
varandra.

Ett etablerat bolag har bankkontakter, kontakter med goda revi
sorer och advokater. Sådana upparbetade relationer med olika servi
cefunktioner borde vara enkla att dela med sig av. I själva verket 
synes det viktiga inte vara valet av etableringsform utan mera hur 
man i praktiken kommer igång på olika orter.

Piggy-backing innebär att ena parten (läraren eller faddern) har en 
auktoritet som på skilda villkor utnyttjas. Det etablerade företaget 
kan gärna ta marknadsmässigt betalt.

Ett litet företag har inte många anställda, har inte mycket resurser 
i form av pengar och har i allmänhet inte mycket språkkunskaper. I 
sådana situationer är ett utnyttjande av ett fadderföretag, som depå 
under en begränsad tid, av utomordentligt värde. Att ha någon att 
lära ifrån är viktigt. Ofta inleds ett samarbete genom att ett företag 
med begränsad eller nystartad export får en förfrågan från utlandet 
om direktförsäljning dit. Chefen eller hans förtrogne far iväg till den 
utländska marknaden och företaget ombeds därvid att sända en prov
leverans. Företagsrepresentanten kanske därför måste fara till den 
aktuella regionen en gång i månaden och förklara hur installationen 
ska ske etc etc. I ett sådant läge skulle det vara värdefullt att kunna 
använda ett annat företag som representant tills vidare, ett företag 
som skulle kunna svara på frågor till dess man bestämt sig för om 
man ska satsa på marknaden ifråga eller inte. Man kanske har behov 
av att upprätta ett litet lager som fadderföretaget skulle kunna vaka 
över. Faddern känner till förhållandena i landet och kan med ut
gångspunkt från samtal med företaget utvärdera de kanske tre—fyra 
mest aktuella representanternas namn. Det gäller ofta att bara få 
andrum i form av t ex tre—fyra månader för att utarbeta en strategi. 
Under tiden skulle det vara värdefullt med ett begränsat demonstra- 
tionsutrymme hos faddern, en liten utställning där produkterna kan 
visas upp.

Numera finns det flera exempel på små och medelstora företag som 
upplåter lokaler till marknadsmässig hyra. Men det viktiga är att 
komma nära en »going concern», dvs ett företag som är etablerat på 
den nya marknaden, inte bara med en sekreterare utan med en fullt 
utvecklad försäljning i egen räkning. Ännu bättre är naturligtvis att 
lära från företag som både producerar i landet och säljer.

Fördelen när små bolag fungerar som faddrar är att det i allmänhet 
inte var länge sedan de själva lärde sig villkoren på den nya markna
den, dvs gjorde alla misstag och utvecklade sin framgångsformel. 
Större företag har i allmänhet varit längre på marknaden och min
nena av de kritiska misstagen har därför bleknat eller försvunnit. 
Men därmed inte sagt att små företag som etablerat sig på en mark
nad inte kan stå fadder för större bolag. En intressant situation gäller 
om det lilla företaget introducerar det stora företagets representant 
eller chef, för speditörsfirman, för advokaten, revisorn, bankkontak
ten etc. Det kan betyda en stor förstärkning av det lilla företagets 
image och växtpotential, vilket underlättar för företaget att i framti
den utnyttja dessa servicefunktioner på ett ännu effektivare sätt.

Ett piggy-backing system bör omfatta flera generationer av sven
ska företag, som iklär sig rollen av fadder, dvs lärare, i ett steg och



utvecklar ett antal elever vilka i nästa generation står som faddrar. 
Ett piggy-backing system måste bygga på naturliga drivkrafter och 
kan svårligen »organiseras» fram via statliga subventioner.

Mässor utgör startpunkten
Vår maskin sprutar ut produkter vid själva demonstrationen. Det gäller att dra folk 
till montern. Skapa livfullhet. Produktpresentationen måste vara attraktiv.

Att ställa ut på mässor är ett traditionellt sätt att identifiera en 
potentiell marknad, tänkbara återförsäljare samt konkurrenter. 
Mässdeltagande för små och medelstora företag förbereds, genomförs 
samt utvärderas i efterhand, dock inte alltid så systematiskt. Givet
vis är olika produkter olika lämpliga att demonstrera.

En småföretagare menar att det är slående hur ensamma vi är på 
avlägsna ställen:
Vid en skärmutställning i Riyadh så var det fem à sex av de stora svenska bolagen, 
såsom Sandvik, Volvo och SAAB och så vårt lilla företag som var representerade. De 
flesta mässbesökarna kände väl till de stora bolagen, men kom att bli mycket intresse
rade av vår lilla produkt och vårt företag, mycket pä grund av att vi var unika i den 
här samlingen, ett litet företag som ingen hört talas om och som tydligen vågade sig in 
bland dom stora drakarna!

Betydelsen av mässor är sannolikt klart underskattad vad gäller de 
mindre företagen. Det finns mycket att vinna på okonventionella och 
unika samverkansformer. Att samarbeta med Exportrådet på olika 
sätt kan vara en god idé som följande exempel illustrerar:
Vårt företag blev kontaktat av två andra företag, välskötta företag i samma bransch. 
Vi tre bestämde att producera en videofilm där varje företag skulle beskrivas i vardera 
10 minuter. Sen skulle den här filmen utnyttjas bl a vid skilda mässor i Tyskland, 
Frankrike och England. I det här fallet lämnade vi in en ansökan på ett relativt högt 
belopp, eftersom kostnaden att göra filmen liksom utläggen vid de framtida aktivite
terna är rätt påtagliga. Exportrådet var här med på noterna. Vi har alltså lärt oss att 
ta reda på vad Exportrådet kan erbjuda och sedan har vi köpt deras tjänster dvs dragit 
på deras nätverk i exakt den omfattning som passar oss bäst.

Säljmaterialet är i detta sammanhang väsentligt. Hög kvalitet på 
säljmaterialets form och innehåll förknippas med god kvalitet på 
produkten.

Att välja handelspartner

Att välja agenter, representanter och andra kontakter för den ut
ländska verksamheten bör för det lilla företaget inte vara svårare än 
att utveckla nätverk i hemlandet. Det är viktigt att ha några enkla, 
klara principer som vägleder samtliga i företaget vid detta kontakt
byggande. Ett litet företag i Stockholms-trakten har preciserat sina 
tumregler på följande vis:
Det är alltid enklare i affärssituationen där man betyder någonting. Därför väljer vi 
normalt handelspartner som inte är extremt stora. Vi har sagt oss att vi helst ska ha 
återförsäljare där vi utgör mellan 5 och 40% av dess omsättning. Det måste svida i 
skinnet om vi hoppar av och vi måste vara tillräckligt stora i deras ögon så att vi kan 
ställa våra speciella krav som också ska bli hörsammade. Det här är ingenting vi har 
nedskrivit ens på papper utan det utgör en sådan grundläggande policy bland de 
ledande aktörerna i företaget att det fungerar av sig självt.



Ibland är det svårt att stå emot ett frestande erbjudande från ett 
välkänt, mycket stort utländskt företag. Det gäller att lita till sin 
egen bedömning om de olika marknadernas storlek och kring möjliga 
framtidsbilder. Välskötta små företag får ofta erbjudanden som måste 
avböjas såsom detta exempel visar:
I början av 70-talet erbjöds vi ett samarbete med ett av de största amerikanska 
konglomeraten. Killen som kontaktade oss i Malmö ville ha 350 exemplar av våra 
maskiner - för demonstrationssyfte - sådana som vi tillverkade 200 av per år. Vår 
egen uppskattning av den amerikanska totalförsäljningen skiljde sig helt från hans, 
men han var ju rätt ny i branschen.

Fördelen med stora partner är att kvalificerade kontakter och breda 
kontaktytor finns tillgängliga. Men det hänger på en själv att vara 
bestämd och krävande för att effektivt kunna utnyttja detta också. - 
Det är en fråga om jämbördighet, som man som liten företagare bör 
ha tänkt igenom.

Olika affärspartner och olika steg i olika delar av världen - 
några exempel

Ett litet företag bygger upp en exporterfarenhet rörande en viss typ 
av marknad. En sådan erfarenhet kan inte alltid enkelt överföras till 
en annan del av världen eller till andra typer av handelspartners. Ett 
ovanligt internationaliserat litet företag i mellersta Sverige hade 
satsat på Europa men såg potentialen i Mellanöstern.
Trots allt vårt exportkunnande så upptäckte vi ganska omgående då vi kom till 
Mellanöstern att vi fick börja om från början. Själva proceduren var likartad den som 
vi normalt följer:
Det droppade in order via handelshus och via det stora bolag som ibland tar in våra 
produkter i sina systemleveranser. Därför gjorde vi en liten marknadsundersökning 
genom ambassaden i Kuwait. Vi bestämde oss därefter att medverka på en skärmut
ställning. Vi satte in en annons i »Voice of Scandinavia», SAS’ tidskrift som vänder sig 
till araber där vi välkomnade intressenter att se oss på utställningen. Ett 70-tal svar 
från gulfstaterna, men också från Afrika, t ex Sudan.
Vår inlärning snabbades upp genom att vi lärde oss av utomstående i mycket större 
grad än vi var vana vid. Beträffande Mellanöstern engagerade vi en fd handelssekrete
rare som dels beskrev marknaderna för oss, utvärderade de inkomna svaren samt 
kontaktade och introducerade oss för några tänkbara partners. Vi fick också hjälp med 
att effektivt bearbeta slutkonsumenter. Den här konsulten valde med andra ord ut ett 
antal distributörer åt oss, men vi ville förbehålla oss rätten att själva göra slutförhand
lingarna. Och detta fungerade alldeles utmärkt.

Beträffande Mexico - delger samma småföretagare - bestämde man 
sig för att utnyttja handelskontoret, vilket tillskrevs.
Vi bad dem göra ett antal intervjuer. Vi fick tillbaka intervjuprotokollen och skrev 
pga dessa ett antal brev till tänkbara distributörer och slutkonsumenter. Utan att vi 
behövde resa dit så har vi nu tecknat ett provavtal som löper på ett år. Även detta sätt 
att bygga upp affärer synes vara det riktiga med de förutsättningar som vi arbetar 
under. Det är ingen idé att försöka få de tänkbara distributörerna att förstå att man är 
större än man är. Vi låter det avspeglas i våra förslag till överenskommelser att vi är 
tveksamma om hur vi ska bära oss åt på den aktuella marknaden, en tveksamhet som 
har vi märkt, uppfattas som genuin och ärlig och som vi ofta får förståelse för.

Vår erfarenhet från Japan, berättar ett annat medelstort företag:
Flera representanter visade sig vara intresserade. Den mest intresserade ville att vi 
skulle sälja genom dem först så att produkten blev riktigt känd. Sedan ville de köpa 
licensen av oss, men vi blev tveksamma direkt. Aven om vi skulle vara delägare i deras



anläggning. Två fabriker är ej lyckligt - vi har alltså en idag - då antagligen ingen 
skulle bli lönsam.
Bara för att ett litet företag har samlat på sig språkkunskaper, kan allting om 
exportdokument, vet hur man får iväg varor, så uppstår ständigt nya krav då man 
väljer avlägsna marknader.
Vi har helt enkelt inte tid att lära oss arabiska utan då får vi utveckla en strategi på 
Melllanöstern som minimerar risken för fel p g a språkliga förbistringar.

*

Ett annat tillvägagångssätt är att sälja på annorlunda marknader 
via ett storföretags nätverk:
På Fjärran Östern så säljer vi bl a genom ett svenskt storföretag som offererar och 
säljer turn key-anläggningar. Det här innebär ofta att stora påslag läggs på våra 
maskiner men det är vi tvungna att acceptera, så länge en rimlig volym säljes.

Men samtidigt hade detta företag valt »agent-vägen», dvs har kon
takt med några distributörer som under längre tid kommit att repre
sentera bolagets produkter och därvid sålt enstaka exemplar. Allt
eftersom tiden går så lär sig självklart en del av dessa distributörer 
dels alternativa användningsområden, dels utvecklar förmågan att 
sätta ihop egna system. På det här viset kommer alltså två distribu
tionsformer att konkurrera med varandra, vilket är olyckligt.
I sådana här lägen föredrar vi alltid att utnyttja vår lokale agent, som ofta är mindre 
dvs ungefär i vår storlek och där vi dessutom kan påverka prissättningen.

Oavsett hur bra ett svenskt företag är som »hjälper» dig få avsättning 
för dina produkter, sammanfattar denna företagare, så blir en lokal 
förmåga i längden oftast effektivare.

Agenter eller dotterbolag - fallet Hälldemaskiner

Under 1940- och 50-talen startade Hälldemaskiner med export inom 
Norden, dvs områden som hade likartade matvanor som Sverige. 
Företaget tillverkar grönsaksskärare för restauranger och storkök. 
Det var naturligt att hålla sig där eftersom också affärskulturen 
påminde om den svenska och språkfrågan inte innebar problem.

Strategin var till att börja med att inte sälja till områden som 
krävde speciella arrangemang vad gällde broschyrer utan bara där 
svenska kunde utnyttjas. »Exportidén följde en strategi som kan 
liknas vid hur ringar på vattnet sprids.»

Företaget hade på ett tidigt stadium bestämt sig för att noga 
kontrollera prissättningen, vilket var betydligt enklare med korta 
fysiska avstånd. Ju längre bort från Sverige desto mer kom priset att 
skilja sig från det önskade.

Sedan representanter utvecklats i Norden utvidgades dock mark
nadsområdet till Frankrike, Tyskland, Holland, Belgien och Italien.

Så här 25 år efter det att internationaliseringen påbörjades kan 
företaget fastslå att ungefär sex av åtta agenter har kunnat behållas 
med hjälp av en genomtänkt omvårdnad av agentnätet.

I England skedde representationen genom en importör under ett 
antal år, men denne representant fick ekonomiska problem och in
ställde slutligen sina betalningar. Den svenske exportchefen for då 
till London för att tala med honom och söka fundera ut ett nytt 
tillvägagångssätt beträffande England. I början var det svårt att ens 
få en stadigvarande arbetsplats men så småningom upplät handels



kontoret ett rum. Detta hyrdes för att inte binda kapital eftersom 
företaget inte visste hur försäljningen skulle utvecklas. Det tog några 
månader att skaffa insikt om marknaden. Skulle man leta rätt på en 
ny importör, skulle man ha en annan typ av representation eller vad 
skulle göras?

De olika återförsäljare i England som den gamle importören hade 
utnyttjat kontaktades omgående och tillfrågades om de hade någon
ting att invända mot att företaget utvecklade ett eget dotterbolag. De 
förklarade sig tvärtom stödja en sådan satsning och det växte fram en 
tro att det rätta i England var att ha ett eget dotterbolag.

I USA var tillvägagångssättet likartat. Företaget hade haft ett 
antal representanter som samtliga hade varit relativt misslyckade. 
Under en dryg tioårsperiod hade man haft tre olika representanter. 
En resa planerades i avsikt att organisera verksamheten så att hela 
USA-projektet kunde läggas på is något eller några år. Den senaste 
agenten hade dock ett ganska stort lager som övertogs. Vid besöket 
hösten 1975 beslöts att under perioden december 1975 till juni 1976 
försöka sälja det lagret genom att demonstrera produkterna vid en 
utställning på den amerikanska västkusten. Intresset visade sig vara 
oväntat stort och spontant. Både gamla kunder och kunder som 
kände till produkterna var glada över att få direktkontakt med 
Hälldes personal. Det blev inga större svårigheter att sälja av det 
gamla lagret och det växte fram en tro att företaget borde ha ett 
dotterbolag i USA, vilket också etablerades rent formellt redan under 
prövoperioden.

I både England- och US A-fallen övertogs personal från den tidigare 
representanten. Dessa hade god erfarenhet av produkterna och be
fann sig i en situation där de riskerade att bli utan arbete, samtidigt 
som entusiasmen var mycket stor inför uppgiften att snabbt få igång 
försäljningen igen.

Slutsatser

1. Välj den distributionskanal som produkten kräver för att få rätt 
behandling. Detta betyder att:
- företaget ska ha möjlighet att påverka
- distributionskanalen ger önskad information beträffande mark

nadsföring och annan marknadskontakt samt »talar samma 
språk», dvs är i samma storleksordning som det egna företaget.

- distributionskanalen är beroende av försäljningen av företagets 
produkter

2. Sträva efter minsta möjliga antal mellanhänder
3. Erbjud maximala egna resurser. En bra regel är: »Behandla repre

sentanten som ditt dotterbolag»
4. Ställ klara och rimliga försäljningskrav
5. Blanda egna kunskaper med andras expertis
6. Byt ej kanal för ofta, försök utveckla personer i stället
7. Starta gärna med utställning/mässa
8. Var noga med distributionskanalens serviceförmåga.
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Försäljning genom utländsk 
agent eller representant
av Astor Wikström, Linden-Alimak AB

Valet av agent eller representant1 kan många gånger bestämmas av 
en ren slump, genom information från andra företag som samarbetar 
med agenten ifråga och givit goda vitsord. Valet kan också ske genom 
att en utländsk firma kontaktar ditt foretag med en förfrågan på en 
av dina produkter som han sedan för till order. Därmed ställer han 
kravet att få representera ditt företag på ett visst marknadsområde.

När bör man skaffa lokal representant?

De första exportaffärerna sker oftast genom en direktkontakt med 
slutförbrukaren, vilket har både för- och nackdelar. Fördelarna ligger 
i att du slipper mellanhänder och därmed kan hålla ett lägre pris, 
förutsatt att affären inte kräver många och långa besök i landet 
ifråga. Genom denna direktkontakt, förutsatt att du kommunicerat 
under en viss tid med köparen, får du en god uppfattning om köpa
rens speciella behov och krav. Nackdelarna med en sådan direktför
säljning ligger i större kostnader för marknadsbearbetning, resor, 
uppehälle mm. Vidare kan din hemmaorganisation ha svårigheter 
att hinna med de extra arbetsuppgifterna.

Beroende på produkt/produkter, den egna organisationen samt det 
aktuella marknadsområdet kommer frågan förr eller senare att upp
stå om du behöver en lokal representation på det aktuella området. 
Orsakerna till detta kan vara:
1. Större arbetsinsats behövs för att få acceptabla försäljningssiffror 

för området.
2. Efterfrågan ökar så markant att försäljningen kräver någon form 

av organisation på plåts.
3. Konkurrenterna böljar komma in på marknaden - en bättre be

vakning och kundbearbetning måste till.
4. Konkurrenterna finns redan på marknaden - en lokal säljorgani- 

sation krävs för att uppnå acceptabel marknadsandel.

Att välja agent eller representant

Valet av agent eller representant är mycket väsentligt för ditt före
tag, och bör så långt möjligt föregås av ingående undersökningar.

1 Begreppen agent, återförsäljare och representant har i praktiken kommit att definieras på skilda sätt i olika 
företag och i olika branscher. Användningen av vissa begrepp i detta kapitel avviker från de definitioner som t ex 
återfinns i kapitel 5 längre fram i boken.



I det följande diskuteras först försäljning genom agent, för- och 
nackdelar med stora respektive mindre agentföretag och olika sätt 
att få ett gott och lönsamt samarbete med agenten. Därefter redovisas 
synpunkter på försäljning genom representant och slutligen innehål
ler kapitlet en rad praktiska råd som är lika viktiga oavsett försälj
ningen sker genom agent eller representant. (Se kapitlet »Represen
tantavtal» beträffande olika definitioner på agent och representant.)

En utländsk representant säljer på kommissionsbasis (medan agen
ter köper produkter i fast räkning och säljer dem vidare). Eftersom 
agenten således står kundriskerna bör man välja någon med god 
soliditet. Möjligheten att få fram soliditetsupplysningar om tänkbara 
agenter varierar dock kraftigt beroende på land eller marknadsom
råde. Många gånger måste man därför nöja sig med tämligen ofull
ständiga upplysningar just i denna fråga; det kan tom bli nödvändigt 
att göra en direkt chansning. I sådana fall är det särskilt viktigt vid 
tecknandet av avtalet att reducera dess »giltighetstid». Om möjligt 
börja med ett »trial agreement», dvs ett försöksavtal för en kortare 
period.

Det kan många gånger vara nödvändigt att snabbt finna en lämp
lig agent för att därmed försvåra för konkurrenterna. Man bör nämli
gen få en bättre täckning med lokal representation än man får vid 
direktbearbetning från Sverige. Vilken agent man ska välja bland 
lämpliga firmor vad beträffar soliditet beror till stor del på den typ av 
produkter som ska marknadsföras.

Man kan då välja mellan firmor som enbart ombesöijer försäljning 
och distribution - eller agenter som också har resurser att åta sig 
installationer och/eller service när produkten/produkterna så kräver.

På en marknad där vi under ett antal år haft svårighet att få affärerna att växa 
inträffade att en av konkurrenterna förlorade ledande personer ur sin sälj- och servi
ceorganisation. Dessa bildade ett bolag och sökte agenturer inom byggnadsmaskin- 
branschen. Deras ekonomiska tillgångar och därmed resurser var mycket begränsade - 
men vi beslöt ändå att säga upp det avtal vi hade med den gamle agenten och satsa på 
denna nya firma.
Resultatet lät inte vänta på sig, mycket till följd av deras tekniska kunnande och goda 
kundkontakter. Inom tre år nådde vi cirka 80 procent marknadstäckning. Försäljning
en ökade i sådan takt att det lilla företagets resurser ej räckte till, vilket gjorde att vi 
så småningom övertog rörelsen - dock med samma personer i ledningen.

Detta exempel visar att små firmor som är helt beroende av dina 
produkter mycket väl kan hävda sig i konkurrensen eftersom man 
»står och faller» med det valda produktsortimentet. Problemet för 
leverantören (huvudmannen) är den finansiella situationen.

Redan vid tecknandet av agentavtalet bör man ha klart för sig vad 
som kan bli nästa steg ifall utvecklingen går mot en ökande försälj
ning, och därmed ökade krav på agenten, (eget bolag genom att säga 
upp agenten eller ett delägarskap i agentföretaget.)

Vikten av att agenten har möjlighet att också klara installation 
och service i det fall produkten/produkterna så kräver har redan 
nämnts. Man bör om möjligt i sådana fall välja en agent som har egen 
serviceorganisation, eftersom en uppdelning oftast medför extra arbe
te för leverantören, som får två företag att arbeta med - för en och 
samma leverans.



Stor eller liten agent?

Agentens storlek är också något som kan vara av avgörande betydel
se i valet. Som redan nämnts ska han kunna handlägga agenturen i 
fast räkning. Oftast föreligger den uppfattningen att en »stor agent», 
dvs med en stor sälj organisation och därmed oftast ett omfattande 
säljprogram, är att föredra.

Detta är i många fall rätt, men risken finns att dessa agenter 
många gånger kan ha svårt att koncentrera sig på, dvs få tid till, just 
ditt produktprogram. Den »stora agenten» har goda resurser, men då 
han oftast representerar ett stort antal företag (huvudmän) får han 
svårt att ägna just ditt produktprogram tillräcklig uppmärksamhet. 
Speciellt nödvändigt är detta i inledningsskedet. Han är med sitt 
stora sortiment också mindre beroende av varje enskild produktgrupp 
- eftersom han har »flera ben» att stå på.

Undantag finns alltid.

Ett stort nordiskt handelsbolag med ett omfattande antal huvudmän har i sin organi
sation infört produktavdelningar som var för sig redovisat kostnader och intäkter och 
man har med detta fått ett antal bolag i bolaget.
Fördelarna här är att intresset för det speciella produktsortimentet bibehålls, samti
digt som avdelningen ifråga har möjlighet att använda sig av det stora bolagets 
resurser där speciella insatser krävs.

En agent som har en organisationsform liknande den i detta exempel 
är då att föredra, även om han är tämligen eller mycket stor.

Motsatsen är den lilla eller medelstora agenten, med ett fåtal 
produkter/huvudmän. Denne har helt naturligt mindre resurser att 
erbjuda i form av organisation och därmed täckning inom ett visst 
marknadsområde. Denna typ av agent kan dock vara att föredra då 
ditt produktsortiment har möjlighet att få en dominans i hans totala 
säljprogram. Att märka är att den mindre agenten oftast kräver en 
större uppbackning i form av säljstöd från ditt företag i Sverige.

Man har således vid valet av agent att väga dessa alternativ mot 
varandra. Beslutet om vilken partner man föredrar att samarbeta 
med är till stor del avgörande för vilka egna resurser man kan 
avsätta för en viss marknad eller marknadsområde, och hur snabbt 
man kan komma igång i landet/området ifråga.

En fördel vid export till ett stort marknadsområde är naturligtvis 
att välja en agent med säljorganisation i flera länder inom området. 
Här kommer man i de flesta fall att samarbeta med en tämligen stor 
agent. Emellertid uppvägs nackdelarna med denna större agent av 
att han har bättre täckning då marknadsföringen sker genom ett och 
samma bolag. Utbildning och rutiner måste ändå oftast anpassas till 
en agents lokala organisation inom respektive område/land.

I och med att din agent får arbeta med ditt produktprogram på ett 
större område, dvs på flera marknader, skapar detta helt naturligt ett 
ökat intresse. Detta bör uppväga nackdelarna som tidigare nämnts - 
nämligen att agenten har ett stort antal huvudmän - då den sam
manlagda försäljningen av dina produkter på de olika marknadsom
rådena/länderna ger honom en stor volym totalt sett. När det gäller 
den egna arbetsinsatsen har man den fördelen att agentens olika 
representanter/säljare kan söka hjälp och få information av varandra



och därför inte behöver gå tillbaka till Sverige vid varje särskilt 
tillfälle.

En agent med täckning i flera länder underlättar också arbetet på 
kontoret i Sverige, inte minst när det gäller kontakter via brev och 
telex som direkt kan dupliceras. Vidare kan besöken till länderna 
inom marknadsområdet bättre koordineras.

Man har dessutom den fördelen att vid informationsmöten med 
säljare inom det aktuella marknadsområdet få dem att agera mera 
öppet, eftersom de arbetar i samma företag. Öppenheten kan däremot 
vara ett problem när man samlar säljare från flera olika agenter. 
Man kan då tom få det förhållandet att vissa av agenterna kan 
konkurrera med varandra inom andra produktlinjer.

Den »stora agenten» som nämnts här, med verksamhet i flera 
länder, återfinns främst i Asien och Syd-Amerika. Affärsvolymen 
måste vara tillräckligt omfattande för att bli intressant och för att 
han ska kunna bearbeta de flesta eller helst alla marknader där han 
är representerad. Fördelarna med detta arrangemang har redan 
nämnts, men denna typ av agent och samarbetet med denne har 
också sina nackdelar och risker.

Nackdelarna gör sig framför allt gällande om man beslutar sig för 
att avbryta samarbetet med agenten eller han själv bestämmer sig för 
att inte längre marknadsföra dina produkter av olika anledningar. 
Du står då inför det faktum att plötsligt sakna täckning/representa
tion på kanske tre—fyra länder.

Att fastslå en generell mall för valet av agent - stor eller liten - är 
naturligtvis mycket svårt, för att inte säga omöjligt. Formen får helt 
naturligt avpassas till typen av produkt, land och planerad försälj
ningsvolym. Viktigt är dock att man upprättar en kravlista, anpas
sad till det egna produktprogrammet. Gör klart för dig följande om 
den påtänkte agenten:
- Vilka kontakter har han bland dina blivande kunder?
- Vilken kunskap om din produkt har agentens säljpersonal?
- Hur passar hans övriga säljprogram ihop med ditt produktsorti

ment?
Den helt idealiske partnern finns naturligtvis inte, och variationer 
mellan olika agenttyper finns i stort antal beroende på aktuella 
politiska och ekonomiska förhållanden.

Hur vill man att agenten ska arbeta?

Här kan helt naturligt önskemålen variera beroende på den egna 
situationen, konkurrensförhållanden och typen av agent.

Ytterst viktigt är det sätt på vilket man startar samarbetet och 
vidare att man har en klar uppläggning för hur uppbackningen från 
Sverige ska ske. Man bör dessutom ha en väl utarbetad plan över de 
olika försäljningsåtgärder som ska vidtagas och som bör vara väl 
förankrade hos agenten och hans sälj stab.

Snabba och oplanerade åtgärder skapar många gånger irritation 
och kan försvåra samarbetet och i värsta fall leda till en brytning.



Eftersom ett samarbete oftast är reglerat i ett avtal gällande för en 
viss period, är det nödvändigt med en god planering.

Denna planering kan vara uppdelad i flera olika skeden som t ex:
- Introduktion på marknaden
- Vilka marknadssegment ska bearbetas i första hand
- Tidsplanering av introduktion, uppföljning, speciella kundarrange- 

mang m m
- När de olika avstämningarna ska ske och vem som är ansvarig.

Mindre framgångsrika arbetssätt

Det finns naturligtvis rader av agenter som företräder mindre lycka
de arbetssätt. Det finns t ex agenter som har ett stort antal affärer på 
gång samtidigt, men som har stora svårigheter att komma till avslut, 
»glömmer att knyta ihop säcken».

Vidare finns agenten med »rörsyn», som blir så engagerad i en affär 
— speciellt om den är av större volym — att han helt eller delvis 
glömmer de andra kontakterna han har och som ibland kan ge 
snabbare affärer än just den han så intensivt bevakar.

Du kan också möta agenten som har svårigheter att se de olika 
potentialerna på marknaden för dina produkter. Han håller sig i stort 
sett till en à två applikationsmöjligheter och gör inget eller mycket 
litet för att finna fler applikationer eller kundgrupper för din pro
dukt/produkter, trots att du kanske listat ut vem han kan och bör 
sälja till.

Uppräkningen kan göras mycket längre - men dessa exempel får 
visa vad som kan inträffa när avtalet är tecknat och samarbetet väl 
är igång. Då gäller att du som har erfarenhet av produktens/produk
ternas användning på andra marknader går in och försöker rätta till 
dessa misstag. Det kan många gånger vara rätt känsligt och dessut
om kan det ha gått tämligen lång tid innan du uppmärksammar vad 
som egentligen händer. Viktigt är därför att det i avtalet finns klart 
angivet vad agenten ska rapportera till dig och att du har rätt och 
möjlighet till insyn i agentens marknadsföring med tillhörande offe- 
rering. Då kan du på ett tidigt stadium uppmärksamma eventuella 
missförhållanden.

Möjligheterna att starta ett samarbete med en ny agent med sk 
»trial agreement», dvs försöksavtal under en kortare tid har redan 
nämnts. Viktigt är också att i tid byta agent om samarbetssvårighe- 
terna ser ut att bli stora eller om agenten inte är så passande som 
förundersökningarna indikerat. Men det är viktigt att besöka agen
ten innan ett sådant beslut tas - så att du på ort och ställe kan bilda 
dig en klar uppfattning om situationen.

Men man bör vara på det klara med att en brytning med en agent 
skapar extra arbete och kostnader för att skaffa en ny samarbetspart
ner. Dessutom skapar det en viss osäkerhet hos kunderna inom det 
berörda marknadsområdet. Återtagandet av agenturen lämnar också 
temporärt »fältet» öppet för konkurrenterna att agera fritt.



Uppbackning av agenten

Alla är rörande eniga om hur viktigt det är att agenten får en 
ordentlig uppbackning - inte bara i introduktionsskedet, utan allt 
fortlöpande när han behöver huvudmannens hjälp för att »ro ordern 
iland». Men denna uppbackning brukar i många fall lämna mycket 
att önska och ibland blir den tyvärr helt felaktig. Den kan t ex vara 
av sådan art att den mera irriterar än hjälper.

I sin iver att hjälpa agenten går leverantören direkt till slutförbrukaren och åsidosät
ter därmed agenten. Inget kan vara mer felaktigt. Glöm aldrig att din agent är den som 
förhandlar i ditt namn och ska så göra i alla lägen - om han ej speciellt ber om din 
hjälp att kontakta kunden direkt. Åven då ska du klart för kunden ange skälet varför 
du går in direkt. Glöm ej i dessa skeden att hålla din agent à jour med allt vad du gör 
och lovar direkt till kunden.

För att få acceptans hos agenten och hans sälj stab av uppbackningen 
bör du göra upp en förteckning över vad du som leverantör åtar dig 
att göra och om möjligt när det ska ske. Agenten kan då i sin 
planering dra största nyttan av din hjälp till den lägsta kostnaden för 
din del.

Agenten ska uppfatta din »inblandning» i hans affärer som något 
positivt och något som ger honom en fördel gentemot konkurrenterna 
och/eller i svåra affärsavslut. En väl planerad uppbackning hjälper 
utan tvekan din agent och du som leverantör riskerar då inte att få 
»hjälpa till» bara när det gäller att ge extra rabatter.

Fortlöpande utbildning av agenten

Med den snabba utveckling som vi idag upplever inom alla branscher 
krävs att du fortlöpande utbildar agenten, inte bara när det gäller 
den egna produkten eller produkterna. Minst lika viktigt är att 
kunskapen om konkurrenternas produkter ständigt uppdateras.

Vidarebefordra därför alltid den information du får om konkurren
terna - och begär med vissa tidsintervall information från markna
den om sådan inte kommer automatiskt från din agent. Utebliven 
konkurrensinformation är många gånger ett tecken på att agenten 
inte arbetar på det sätt du önskar och förutsatt.

Agentens säljpersonal behöver återkommande utbildning som sam
tidigt är en kontroll att din och agentens argumentering för produk
terna »går hem» hos kunderna. I vissa länder har säljare ofta en 
benägenhet att inte argumentera tillräckligt övertygande. När säl
jaren ställs inför motargument - speciellt från managementnivå - 
drar han sig undan då han inte har den argumentationskunnighet 
som t ex västerländska och amerikanska säljare besitter. Repetition 
krävs också till följd av att man alltid får räkna med personalbyte hos 
agenten.

Den fortlöpande utbildningen höjer kunskapsnivån hos agenten 
vilket automatiskt leder till ökad aktivitet från dennes sida. Goda 
kunskaper om din produkt/produkter gör att han vågar ge sig på de 
riktigt stora affärerna, där han tidigare kanske tvekat att »gå in» just 
till följd av en något bristande produktkännedom.



Skriftliga överenskommelser

Samarbetet ska som tidigare nämnts vara reglerat skriftligen. Detta 
underlättar samarbetet och ger båda parter trygghet och riktlinjer 
att arbeta efter.

Men därutöver har ett skriftligt avtal den kanske största betydel
sen om det av en eller annan anledning skulle uppkomma en tviste
fråga mellan huvudmannen och agenten.

Följande bör ingå i avtalet:
1. Agentens skyldighet vad beträffar avrapportering.
2. Klara riktlinjer för prissättning och betalningsformer.
3. Detaljerade uppgifter om hur garantiåtaganden ska behandlas.
4. Lagerhållning av reservdelar där produktprogrammet så erfor

drar.
5. Hur provisionsfördelningen ska ske i den händelse agenter på 

andra marknadsområden blir inblandade i en affär.
6. Detaljer beträffande utbildning av såväl agentens egen personal 

som slutanvändaren av produkten.
7. Hur annonsering ska skötas och vem som tar initiativen och står 

för kostnaderna. Detsamma för broschyrer och övrigt säljmaterial 
samt för deltagande på utställningar och symposier.

8. Klara linjer för konkurrensklausuler mm.
9. Produktansvar.
Uppräkningen skulle kunna fortsätta, men eftersom representantav
tal utgör ett särskilt kapitel i denna bok nöjer jag mig med detta.

Utländsk representant eller agent

Uttrycket representant feltolkas många gånger och förväxlas med 
agent. En representant är en firma eller person som marknadsför och 
säljer produkter på kommissionsbasis. Detta innebär att det levere
rande företaget sköter faktureringen direkt till slutanvändaren och 
därmed står kundrisken.

Representanten erhåller för sitt arbete en viss bestämd provision 
på fakturabeloppet. Försäljning genom representant kräver därför en 
större insats från huvudmannens/leverantörens sida. Denna nackdel 
medför emellertid att levarantören kan få en större insyn i den 
enskilda affären än vad fallet är vid försäljning genom ett agentföre
tag, så som tidigare beskrivits.

Här, såväl som vid val av agent, gäller att du bör ha kännedom om 
representantens övriga försäljningsprogram och hur detta kan påver
ka dina produkters behandling och status.

En representant har många gånger en tämligen begränsad organi
sation, och det kan vara på sin plats att varna för att han tilldelas ett 
alltför stort marknadsområde. Områdets storlek är naturligtvis myc
ket beroende på den typ av produkt/produkter som ska marknads



föras. För produkter som kräver installation och därmed ett visst 
specialkunnande kan ett stort marknadsområde skapa problem. Till
vägagångssättet i sådana fall kan vara endera att leverantören själv 
ombesörjer installationen med hjälp av en egen utsänd personal eller 
att man tecknar ett separatavtal gällande installation och service 
med en annan firma i det aktuella landet/marknadsområdet.

Löses frågan enligt det senare alternativet bör uppmärksammas att 
i båda avtalen - såväl sälj- som serviceavtalet - ska klart anges vem 
som gör vad. Detta för att förhindra missförstånd mellan de två 
agerande i landet och därmed oenighet dem emellan, vilket skulle 
skada din produkt och dess goda rykte.

Representanten säljer din vara till slutförbrukaren. Eftersom produkten kräver en 
specialist för installation och service har du tecknat ett separatavtal med en service
firma.

Representanten ska klart ange detta för kunden samtidigt som han vid orderns 
tecknande meddelar servicebolaget var och när installation ska ske. Servicebolaget â 
sin sida ska skriftligen bekräfta detta till kunden. Såväl representantens ordersedel 
som servicebolagets bekräftelse på installation ska sändas till leverantören. Därmed 
har du en klar bild av läget - och ingen tveksamhet råder.

Sätten att samarbeta med en representant följer i övrigt till största 
del vad som sagts om försäljning genom agent och ett avtal är minst 
lika nödvändigt. Avtalet är som redan nämnts ett rättesnöre för alla 
inblandade men det har en än större betydelse om av någon anled
ning det förväntade eller tidigare goda samarbetet skulle försämras 
eller brista.

Säljmaterial och dess utformning

När valet av agent eller representant är gjort och introduktionen 
genomförd, gäller som tidigare nämnts att ge en kontinuerlig upp- 
backning. Oberoende av samarbetets form gäller det att vara lyhörd 
för agentens/representantens förslag och råd avseende t ex säljmate
rial, annonskampanjer och övrigt som direkt ska användas inom det 
speciella marknadsområdet.

Genom att utforma annonser och argumentlistor i samråd med 
representanten/agenten får du helt automatiskt en större acceptans 
hos din samarbetspartner och en försäkran om att argumenteringen 
passar kundkretsen. Dessutom får du själv en god inblick i marknads
föringen på just det området/landet.

Här ska också sägas att man vid exportreklam ofta bör använda sig 
av en betydligt »vassare» direkt säljinriktad argumentering, och 
kanske frångå den detaljerade faktauppräkningen som vi till stor del 
är vana vid i Sverige.

Att märka är också att man i broschyrer, annonser och övrigt 
instruktionsmaterial bör använda sig av miljö och personer, dvs 
folkraser som kunden kan identifiera sig med. Till exempel bör bilder 
på personer för material till Asien om möjligt visa asiater och inte 
blonda svenskar i typisk svensk miljö - om man inte marknadsför en 
produkt där svenska människor och miljöer utgör ett direkt säljargu- 
ment för produkten.



Sammanfattande råd

Oberoende av om du väljer en agent - stor eller liten - eller en 
representant, måste ledning och personal hos dessa företag känna att 
du och ditt företag verkligen satsar på dem och deras marknad. Du 
bör också i handling visa att ditt företag verkligen tror på deras 
möjlighet att göra ett gott resultat.

Strävan ska vara att dina produkter vinner ett sådant intresse och 
förtroende hos agenten/representanten och slutligen hos kunden att 
de kommer att inta en ledande plats i agentens/representantens 
marknadsföring.

Med god kännedom om din vara och därmed vetskapen att den 
uppfyller utlovad prestanda - och naturligtvis att försäljningen ger 
en acceptabel vinst - kommer utan tvekan just din produkt/produkter 
att få en framskjutande plats i agentens/representantens produktpro
gram. Agenten/representanten ska i sitt dagliga arbete känna att 
han genom ditt produktprogram och din uppbackning är starkare än 
de konkurrerande företagen.

Det finns naturligtvis mycket mer att säga i detta ämne, speciellt 
om man inriktar sig på en viss produkt eller produktgrupp i ett 
speciellt marknadsområde. Generellt kan dock listas några punkter 
som bör beaktas och som beskrivits ovan när det gäller val av agent/ 
representant och försäljning genom någon av dessa två organisatio
ner.

1. Gör så noggranna undersökningar som möjligt innan du beslutar 
vem som ska representera ditt företag.

2. Inte bara storlek och soliditet ska undersökas utan också vilket 
produktprogram företaget har i övrigt.

3. Skulle du vara tveksam om någon annan firmas produkter i 
agentens program kan vara till hinder kontakta detta företag och 
diskutera situationen.

4. Försök, om tveksamhet råder vid valet, att få till stånd ett 
försöksavtal, »trial agreement», för en kortare period.

5. Vänta inte för länge med att starta på ett marknadsområde när 
du väl böljat med undersökningarna.

6. Satsa helhjärtat från starten, så att agenten/representanten och 
de blivande kunderna får förtroende för dig och dina produkter.

7. Var lyhörd för agentens/representantens råd och anvisningar och 
utforma säljmaterialet tillsammans.

8. Se alltid till att alla överenskommelser finns skriftligen doku
menterade.

9. Om försäljning respektive service på ett land eller marknadsom
råde ska skötas av två olika firmor så upprätta ett ordentligt 
avtal mellan dessa två.

10. Håll dig à jour med de olika marknader där du säljer. Situatio
nerna kan växla snabbt.



4Export via handelshus
av Ingmar Wendschlag, Uddeholms AB

Vad är ett handelshus?

Handelshuset är en företagsform som funnits i många hundra år och 
som kontinuerligt anpassats till tidens förändrade krav.

Traditionellt har ett handelshus definierats som ett bolag som 
köper i fast räkning för vidare försäljning. Förr finansierade ofta 
handelshusen ett företags tillverkning genom att köpa en hel säsongs 
produktion. Detta system var vanligt i synnerhet för stål, tackjärn, 
sågade trävaror och trätjära.

Dagens handelshus - som även kallas exportagent, exportgrossis
ter, handelsfirmor, internationella marknadsföringsföretag etc - 
täcker ett betydligt vidare verksamhetsområde. Generellt kan sägas 
att handelshuset är specialiserat på export - ofta kompletterat med 
importverksamhet - och kan ses som en självständig exportavdelning 
för industriföretaget. Handelshuset övertar således i regel marknads- 
bearbetningen (via försäljningskontor, agent eller resanderepresen
tant), de exportadministrativa uppgifterna samt det ekonomiska an
svaret för transaktionen. Handelshuset har också i sin egenskap av 
importör ibland hand om anskaffande av råvaror och komplettering 
av färdigprodukter. Dagens handelshus förser också tillverkarna med 
värdefull information om olika geografiska marknader.

När det gäller samarbetet mellan svensk industri och handelshu
sen har under de senaste decennierna en »arbetsfördelning» utveck
lats i så måtto, att tyngdpunkten idag torde ligga på marknaderna 
utanför Västeuropa. Det förtjänar även att framhållas, att de stora 
handelshusen under samma tid successivt breddat inriktningen av 
sin marknadsföring från bulkvaror till att omfatta högkvalificerade 
industriprodukter och kompletta anläggningar helt i enlighet med 
den utveckling mot mera sofistikerade produkter, som Sveriges ex
port genomgått.

Vad innebär export via handelshus?

Ett tillverkande företag kan lägga över hela sin exportförsäljning på 
ett handelshus. Det kan också - vilket är vanligare - låta ett eller 
flera handelshus ta hand om exporten till ett antal bestämda mark
nader av en eller flera produkter.



Vilka fördelar uppnår tillverkarna genom samarbetet med ett handels
hus?

Tillverkaren minskar risktagande och sparar kostnader
- för »eget dotterbolag/försäljningskontor» i marknader med begrän

sad avsättningspotential
- genom att komma igång snabbare via etablerade kanaler
- genom mindre utgifter för marknadsbearbetning i form av resor 

och korrespondens
- genom lägre exportadministrativa utgifter för frakt, försäkring, 

dokumenthantering etc
- genom billigare finansiering, betalningssäkring, kurstäckning.

Tillverkarens produkter ingår i handelshusets större sortiment
- handelshuset har stor kundkrets; det totala antalet förfrågningar 

blir därför stort
- produkten kan få ökad försäljning som komplement till en annan 

produkt
- handelshuset utför en grossistfunktion; det blir billigare för kun

den att köpa många olika produkter från en inköpskälla
- många förbrukare begränsar antalet leverantörer; särskilt mindre 

tillverkare kan i sådana fall genom handelshuset få kontakt med 
kunder som annars inte skulle vara tillgängliga.

Handelshuset har kunskap om marknaden
- kunskaper om speciellt »svåra» marknader överbryggar en för 

tillverkaren annars nödvändig flerårig introduktionstid
- tillverkaren får en viktig information om vilka krav marknaden 

ställer på produktegenskaper, förpackning etc
- ökad »sannolikhet» att nå »rätta» kunder
- tillverkaren får tillgång till handelshusets personkontakter och 

renommé

Tillverkaren kan avsätta mer resurser åt den export företaget sköter 
direkt.

Ar ovan uppräknade fördelar under alla förhållanden självklara? 
Svaret måste bli att fördelarna i första hand uppnås då samarbetet är 
väl planerat mellan tillverkaren och handelshuset. Enklast uttryckt 
gäller det att skapa samma samband och informationsflöde mellan 
parterna, som normalt råder i relationerna mellan tillverkaren och 
hans egna dotterbolag. Liksom i detta fall måste tillses att
- handelshuset förses med nödvändig produktkännedom och även 

får stöd av tillverkarnas tekniska experter



- tillverkaren erhåller komplett information om marknadens krav 
och konkurrensläget

- parterna blir ense om marknadspotentialen och därmed om stor
leksordningen av den gemensamma satsningen och detaljerade 
marknadsföringsplaner

- handelshusets vederlag står i proportion till de förväntade tjänster
na.

Den vanligaste kritiken mot försäljning via handelshus är att det 
utgör en fördyrande mellanhand. Detta argument är dessvärre ofta 
grundat på felaktiga kalkyler beroende på att man vid beräkningar 
endast tar hänsyn till för tillverkaren synliga poster (bl a tillverk
ningskostnad, provision, vinst) medan man helt bortser från samkost- 
nader för administration och försäljning samt glömmer den ökade 
försäljning som åstadkommes genom handelshusets insatser. Fram
för allt underskattas ofta den andel, som distributions- och mark
nadsföringskostnaderna utgör av den totala kostnaden för att få 
produkten från fabrik till konsument. Det måste också ihågkommas, 
att uppstartning av försäljningsarbetet för en ny produkt även för ett 
på marknaden inarbetat handelshus ofta innebär en form av investe
ring, dvs att det kan ta en längre tid innan introduktionen börjar 
betala sig.

Fördelarna - räknade som större försäljning till lägre kostnad - bör 
överväga i jämförelse med egen etablering på marknaden, om tillver
karen valt »rätt» handelshus och utformat samarbetet mellan tillver
kare och handelshus på »rätt» sätt.

Vilka marknader bör överlåtas på handelshus?

I olika avsnitt i denna bok behandlas de faktorer som bör ligga till 
grund för ett företags marknadsval. Härvid beskrivs hur länderna 
rangordnas med hänsyn till försäljningsmöjligheterna för tillverka
rens produkt och förhållandena på marknaden (levnadsstandard, be
folkning, klimat, politisk stabilitet, betalningsförmåga etc). Efter en 
sådan jämförelse framstår ett antal länder som lämpliga exportmark
nader för produkten ifråga.

Med utgångspunkt bl a från företagets egna resurser (exporterfa
renhet, språkkunskaper, fmansieringsförmåga, likviditet, tillverk
ningskapacitet, personalkapacitet etc) samt företagets mål och planer 
(planerad utveckling av exportförsäljningen, förväntat ekonomiskt 
utfall etc) kan sedan en uppdelning ske på marknader för direktex
port, respektive export via handelshus.

Valet av distributionskanal bör här liksom annars grundas på 
kostnads/intäktsberäkningar för en fastställd tidsperiod.

En sådan beräkning kan göras på följande vis: Ett företag som 
överväger alternativet export via handelshus bör söka klarlägga 
vilka effekter detta har på i första hand kostnadssidan. Se exempel på 
nästa sida.

Kalkylen kompliceras i praktiken av att de kostnader som uppstår 
i samband med fakturering, korrespondens etc ofta är svåra att



Exempel: Kostnader vid given exportvolym
Direkt export Export via handelshus

Tillverkningskostnader 
Försäljningskostnader 
(lönekostnader för fakturering, kor
respondens, exporttekniska formaliteter) 

Reklamkostnader 
Rabatter och provisioner 
Resekostnader
Lönekostnader för exportpersonal 
Frakt- och speditionskostnader

oförändrade
lägre

lägre
oförändrade

oförändrade

högre
lägre

identifiera och värdera, då de i regel är gemensamma för flera pro
dukter och/eller aktiviteter.

I regel påverkas inte tillverknings- och reklamkostnaderna; kost
naderna för rabatter och provisioner (egentligen en negativ intäkt) 
ökar medan övriga kostnader belastar handelshuset och dessutom 
minskar. Anledningen till det senare är de stordriftsfördelar som 
uppnås genom att kostnaderna för resor, dokumenthantering mm 
kan slås ut på flera produkter och fraktsatserna i allmänhet minskar 
vid större kvantiteter.

Även intäktssidan förändras emellertid - handelshuset tar betalt 
för sina tjänster genom pålägg eller provision - och en jämförelse bör 
ske mellan bidragen (kalkylerad totalintäkt minskat med ovan an
givna rörliga kostnader) för de två alternativen. Som tidigare påpe
kats kan handelshuset ofta tillföra tillverkaren ett bättre pris genom 
sin marknadskännedom än tillverkaren skulle fått genom en tillräck
lig satsning på marknaden om denna är liten. Man bör i den totala 
kostnadsjämförelsen även ta hänsyn till ovan berörda »osynliga» 
poster i form av minskade risker vid introduktionen på för tillver
karen okända marknader.

»Marknader för direktexport» kan också utnyttjas i de fall dessa 
har egna försäljningskontor på marknaderna, som i sådana fall står i 
direkt förbindelse med tillverkaren.

Hur arbetar handelshusen?

Antalet handelshus har under senare år minskat, beroende dels på en 
allmän utveckling mot större och färre enheter, dels på ett kärvare 
affärsklimat med ökande konkurrens och krympande marginaler. 
Handelshusen uppvisar ganska stora olikheter sinsemellan, och det 
är därför tillrådligt att tillverkaren inför ett planerat exportsamar
bete med ett handelshus gör sig väl förtrogen med dess inriktning och 
specialisering.

Gruppens produktspecialiserade handelshus domineras av företag 
som exporterar skogsprodukter — massa, papper, trävaror. De mark- 
nadsspecialiserade handelshusen koncentrerar i allmänhet sin verk
samhet till en eller flera avlägsna eller av andra skäl svårbearbetade 
marknader, t ex Iran, Japan, Afrika eller grupper av länder t ex i 
Fjärran Östern, där samarbete kan ske kontoren emellan, bl a ifråga 
om tekniska specialister och samlastning.



De större handelshusen arbetar med dotterbolag - försäljningskon
tor - på de mest betydande marknaderna och agenter på övriga 
platser. Man förfogar även över teknisk personal och har i regel 
specialavdelningar för olika branscher. Genom att handelshuset ar
betar för flera huvudmän/företag kan direktbearbetning av även 
mindre betydande marknader utföras till en rimlig kostnad.

De flesta handelshus sysslar idag i ökande utsträckning även med 
import. Skälen till detta är många. Handelshusen har genom sin 
export lärt känna länder som efter hand byggt upp en egen industri, 
vilket möjliggör handel i båda riktningarna. Kunskaper om lokala 
sedvänjor, kontakter etc har betydelse, ofta är en exportkund en 
importleverantör, man får lägre valutakostnader när man har intern 
balans i handeln och icke minst blir handelshusets lokala kontor 
bättre sett i värdlandet när man också hjälper till med att intjäna 
valutor och skapa sysselsättning. Detta gäller särskilt i utvecklings- 
och statshandelsländer, som ofta strävar efter att bilateralt balansera 
sin handel.

Några exakta beräkningar rörande exportfaktureringarna från 
Sveriges i runda tal 50 handelshus är svåra att göra, men de uppskat
tas ligga på minst 5 procent av Sveriges export. Vid mitten av 1950- 
talet uppgick denna andel till 15-20 procent. Förbättrade kommuni
kationer, större marknadskännedom och kunskap om utlandsaffärer i 
allmänhet har medfört att svenska tillverkare numera i ökad ut
sträckning själva genomför sina exportaffärer.

Vilken service erbjuder handelshuset?

Handelshusets marknadskännedom brukar framhållas som dess vik
tigaste tillgång. Även om graden av marknadskännedom varierar 
starkt med specialisering och försäljningsform (eget försäljningskon
tor eller agent) bör handelshuset kunna lämna uppgifter om konkur
rensförhållanden, distributionskanaler, säljfrämjande åtgärder, be- 
talningsmoral mm. Kunskap om ett visst lands »mentalitet» ifråga 
om forhandlingsteknik, informella informationskanaler, sedvänjor 
etc är ofta — i synnerhet beträffande mer exotiska länder - ett villkor 
för försäljningsframgångar.

Som tidigare nämnts kan handelshuset även åtaga sig de export
tekniska formaliteterna (skeppningsdokument, tullfakturor, försäk- 
ringsbrev etc) samt ansvara för att förpackning, märkning och frakt- 
sätt överensstämmer med mottagarlandets krav. Detta innebär i 
realiteten att ansvaret för varan övertages fritt fabriken eller FOB. 
De största handelshusen har mycket effektiva skeppningsavdelning- 
ar, vilket är av särskild betydelse under högkonjunktur, då det kan 
vara svårt att skaffa lastutrymme.

Betalning för varan kan utgå i svenska kronor i svensk bank i och 
med att handelshuset övertar valuta- och kreditriskerna tillsammans 
med ansvaret för finansieringen.

Det förekommer att handelshuset garanterar en viss försäljning 
under en bestämd tidsperiod och köper då till fabrikens nettopris.

Vid export till Östeuropa förekommer ofta krav på motköp, vilket 
kan vara både besvärligt och fördyrande för den svenska exportören. 
Handelshuset kan i sin egenskap av såväl exportör som importör



fungera som »clearingorgan» vid motköpsaffärer förutsatt att kontak
ten sker på ett tidigt stadium av förhandlingarna.

Handelshusen håller ofta lager av maskiner och reservdelar, sär
skilt de som har egna dotterbolag utomlands. De bäst organiserade 
har dessutom serviceverkstäder.

För i synnerhet mindre och medelstora industriföretag är tillgång
en till språkkunnig personal värdefull. Förutom korrespondens och 
direktkontakter med utländska köpare kan handelshuset översätta 
respektive kontrollera översatta trycksaker inte bara rent språkligt, 
utan även med avseende på sedvänjor, politiska och moraliska värde
ringar etc.

Slutligen - och kanske allra viktigast - kan alla kontakter med 
handelshuset gå genom svenskspråkig personal. Frågor, klagomål
0 dyl kan klaras upp genom telefonsamtal eller besök på det svenska 
huvudkontoret. I regel finns svensk-språkig personal även på dotter
bolagen utomlands och i annat fall inhemsk teknisk personal med 
vana att arbeta med svenska produkter.

Hur fungerar det praktiska samarbetet mellan tillverkare och 
handelshus?

Förr var det inte ovanligt att tillverkaren lämnade över varorna till 
handelshuset, som sedan helt självständigt skötte marknadsföring, 
prissättning etc. Numera bygger exportförsäljningen i mycket hög 
grad på ett nära samarbete mellan tillverkare och exportör. Handels
huset bör betraktas som en del av tillverkarens försäljningsavdelning 
med samma rättigheter och skyldigheter beträffande information 
gentemot andra beslutsfattare inom företaget.

Den första kontakten med ett handelshus kan resultera i besked att
- produkten inte passar in i handelshusets sortiment eller för de 

marknader som bearbetas
- handelshuset inte har kapacitet att ta upp ytterligare produkter
- produkten är av intresse, eventuellt efter viss modifikation
1 det tredje alternativet erbjuder sig handelshuset som regel att - mot 
löfte om ensamrätt för försäljningen på den marknad det gäller - 
utan kostnad under viss överenskommen tid undersöka försäljnings- 
möjligheterna för produkten ifråga.

En tillverkare som överväger samarbete med ett handelshus bör 
skaffa information på följande punkter:
Vilket anseende har handelshuset?
Vilka ekonomiska och personella resurser har handelshuset, som 
kvalificerar det för att ta hand om exporten av just mina produkter?
Vilka marknader bearbetas?
Hur sker marknadsbearbetningen?
Vem blir kontaktman?
Vilka andra agenturer har företaget inom närbesläktade produktom
råden?



Hur passar mina produkter in i företagets nuvarande sortiment och 
hur stor del av försäljningen svarar dess olika produkter för?
Vilken försäljningsvolym förväntas på de marknader samarbetet 
avser?

För att bedöma handelshusets försäljningsresultat bör detta jämföras 
med det förväntade. Är tillverkaren missnöjd med resultatet bör han 
ta reda på orsaken till den dåliga försäljningen (produktens lämplig
het, priset, speciella marknadssvårigheter, ändrade konkurrensför
hållanden).

Löpande samarbete mellan tillverkare och handelshus grundar sig 
traditionellt fortfarande i många fall på ett »gentlemen’s agreement» 
utan skriftligt avtal. Samarbetet mellan tillverkare och handelshus 
kan baseras på såväl skriftligt som muntligt avtal. I de fall där 
parterna träffat skriftligt avtal, får en sådan överenskommelse själv
fallet en viktig funktion när det gäller att närmare bestämma samar
betets innehåll.

Det samarbete som förekommer mellan en tillverkare och handels
huset, har vanligtvis formen av ett agentförhållande eller återförsäl- 
jarförhållande. Tillverkare med tidigare erfarenheter av exportför
säljning har vanligtvis utarbetat ett »modellavtal», som får ligga till 
grund för avtalsförhandlingarna.

För tekniskt kvalificerade produkter, som i handelshusens mark
nadsföring betingar insats av specialutbildad personal och omfat
tande åtaganden ifråga om service, kan det vara lämpligt att par
terna strävar efter ett flerårsavtal (3-5 år), som skapar garantier för 
kontinuitet och väl balanserade bidrag av resurser från ömse håll 
under den viktiga introduktionsperioden.

Mera generellt kan oavsett avtalssituationen sägas om samarbetet 
mellan tillverkare och handelshus att en förutsättning för ett lyckat 
resultat alltid är att tillverkaren håller täta kontakter.

Bland speciella samarbetsmöjligheter kan slutligen nämnas, att 
det kan vara lämpligt att tillverkare av tekniskt komplicerade och 
servicekrävande produkter temporärt placerar specialister hos han
delshusens utländska dotterbolag, i förekommande fall regionalbo
lag, från vilka stöd kan lämnas till ett flertal marknader under 
introduktionsperioden. En annan form av intensifierat samarbete är 
att handelshuset avdelar personer som hos tillverkaren utbildas till 
specialister på vissa produkter.

Handelshusens framtida utveckling

Några verksamhetsområden kan redan nu särskiljas, inom vilka 
handelshusen får en allt viktigare roll.

På marknader dit varuexport är mindre lönsam, kan licensförsälj
ning av know-how vara ett intressant alternativ. Förutom att förmedla 
kontakter kan handelshuset bevaka licensgivarens intressen vid kon
traktskrivande samt vid förhandlingar med licenstagaren. Då denna 
typ av transaktion är förknippad med en mängd juridiska och finan
siella problem, har handelshuset med sin kännedom om de lokala 
förhållandena en viktig uppgift att fylla.



Paketleveranser är ett annat område av växande betydelse. Han
delshuset kan här samordna offerter från en mängd industriföretag 
samt fungera som kontaktorgan gentemot de utländska köparna. 
Paketleveranser efterfrågas bl a av FNs olika fackorgan, vid offent
liga upphandlingar i utvecklingsländerna samt i ökande utsträck
ning av privata storbolag såsom varv, oljebolag etc. Vid leverans av 
kompletta industrianläggningar kan handelshuset samordna know
how respektive utrustningsförsäljning.

Specialiseringen på vissa avnämarkategorier eller branscher kan 
förmodas öka (ex försäljning till varuhus, oljebolag, varvsindustri). 
Dessa kunder vill av bl a kostnadsskäl begränsa antalet leverantörs- 
kontakter; handelshuset kan erbjuda köparen ett centraliserat pro
duktutbud och säljaren kontakt med ofta svårbearbetade kundkate
gorier.

Sammanfattande råd till exportören

Den som ställes inför situationen att starta upp en exportverksamhet 
från böljan eller att expandera/förändra ett företags nuvarande ex
portinriktning måste noggrannt avväga sina valmöjligheter och prio
riteringar. Det gäller som alltid att självkritiskt granska förutsätt
ningarna för eget agerande och att åstadkomma en god fördelning 
mellan egna och utomståendes resurser. Följande enkla checklista 
kan tjäna som stöd i detta sammanhang: 1 2 3
1. Välj först bästa möjliga riskspridning avseende avsättning på 

hemmamarknaden och export. Det gäller i första hand att bestäm
ma sig, om man överhuvudtaget ska engagera sig i försäljnings- 
verksamhet utanför hemmamarknaden - eventuellt definierad 
som en större del av Skandinavien - innan denna helt uttömts på 
försäljningsmöjligheter. En effektiv hemmamarknadsproducent 
har dock alltid vissa naturliga fördelar framför importkonkurren
ten.

2. Endast om tillverkningskapaciteten räcker till att både förse hem
mamarknaden kontinuerligt och att fylla kraven på tillförlitliga 
leveranser/service för en eller flera exportmarknader bör export
verksamhet komma ifråga. Det är då naturligt att blickarna i 
första hand riktas mot närliggande marknader i Europa - gärna i 
första hand England och Tyskland - med vilka länder Sverige av 
tradition och språkskäl har etablerade, nära förbindelser och där 
man således snabbare kan komma att känna sig »hemmastadd». 
Det kan därför ligga nära till hands att välja direkt bearbetning 
med eget folk på dessa marknader. Många goda råd kan inhämtas 
inför en sådan etablering av de exportfrämjande myndigheterna 
både i Sverige och från landet i fråga.

3. Ett nästa steg kan vara breddning av marknadsintäckningen till 
ett flertal OECD-länder, där förutom Europa även USA, Canada 
och Japan kommer in i bilden. Återigen beroende på tillgång till 
ledig produktionskapacitet och den tillverkade produktens spe
cialiseringsgrad kan olika »marknadsmix» och därmed olika typer 
av representation komma ifråga. Det är därför mycket lämpligt



att på detta stadium även orientera sig beträffande de svenska 
handelshusens specialisering både avseende marknadsintäckning 
och produktområden för att ta in deras medverkan i företagets 
marknadsföringsplaner.

4. Det som sägs i sista stycket ovan gäller naturligtvis i än högre 
grad, när man vill bredda exporten till mera fjärran marknader 
respektive länder, som av olika skäl kan vara besvärliga att 
bearbeta, t ex statshandelsländer, oljeländer och u-länder. Här 
liksom under punkt 3 ovan kan handelshusen lämna ett speciellt 
gott stöd till företag, som önskar lämna sin representation för hela 
världsdelar, t ex Sydamerika, eller regioner, t ex Sydostasien, till 
ett på dessa marknader specialiserat handelsföretag.

5. Sammanfattningsvis ska även understrykas att man i avvägning
ar huruvida egen bearbetning av viss marknad ska föredras eller 
ett handelshus ska anlitas, måste göra klart för sig vilka höga 
kostnader - inte minst på personalsidan - en exportsatsning drar 
med sig, speciellt då man avser att bearbeta geografiskt mera 
avlägsna marknader. I totalkostnadsberäkningen bör ovillkorli
gen följande faktorer tas med
a) marknadsanalys
b) finansiering
c) transport
d) lagerhållning
e) teknisk service
f) företagsorganisation
g) speciella introduktionskostnader
h) »after sales service»
i) kundrisker
j) allmän affärsrisk
Alla handelshus erbjuder en täckning av i stort sett samtliga 
dessa kostnader och riskmoment. De är och förblir därmed en 
intressant partner för svensk industri på en mycket stor del av 
världsmarknaden.



Representantavtal
av Rolf Deullar, Sveriges Mekanförbund, Ulf Nordström, 
Contman AB och Christer Villard, Alfa-Laval AB

Representanter

Representantavtal

Olika typer av repre
sentanter

Olika typer av repre
sentanter enligt 
utländsk rätt

En säljare kan av olika skäl vilja ingå avtal 
(representantavtal) med en fysisk eller juri
disk person (representant) om att denne 
skall verka för avsättning av säljarens pro
dukter.
Representanter brukar indelas på följande 
sätt:
- agenter
- kommissionärer
- återförsäljare
Utländsk rätt har i stort sett samma typer 
av representanter som svensk rätt. Några 
vanligt förekommande benämningar finns i 
en uppställning på nästa sida.

Den svenska kommissionslagen

Nedan lämnas en kort redogörelse om agen
ter och kommissionärer enligt den svenska 
kommissionslagen.

Agenter

SÄLJARE (huvudman) KÖPARE

V pr

AGENT

köpeavtal
representantavtal



Agent = förmedlare Agentens huvudsakliga uppgift är i regel att
förmedla kontakten mellan säljare och köpa
re. Han är inte själv avtalspart i förhållande 
till köparen.
Ibland kan agenten ha fått säljarens särskil
da uppdrag att ta emot order eller att sluta 
köpeavtal. Detta görs i så fall i säljarens 
namn och för säljarens räkning.

Uppdragsavtal Agenten skall i allmänhet självständigt ut
föra vissa uppgifter enligt det uppdrag som 
säljaren gett honom.
Kraven på agentens lojalitet mot säljaren 
och agentens noggranna och rätta utförande 
av sitt uppdrag är stora. Detta är särskilt 
framträdande med hänsyn till att säljarens 
möjligheter till kontroll är begränsade.

Rapportering Agenten är skyldig att följa säljarens in
struktioner och har rapporteringsskyldighet 
mot denne.

Ej anställd Agenten får inte vara anställd av säljaren.
Kännetecknande för att en person är an
ställd (arbetstagare) är bl a att han:
— utför arbetet personligen
- utför efter hand ålagda arbetsuppgifter

Olika typer av representanter enligt utländsk rätt

A. Agent (handels

agent, provi

sionsagent)

»Handelsvertre

ter» eller »Ver

treter»1

»Agent» eller 

»Representa

tive»2

»Agent commer

cial» eller 

»Agent»3

B. Generalagent

(handelsagent med 

ensamförsäljnings

rätt inom visst 

område)

»Alleinvertreter» 

eller »Generalver

treter»4

»Sole Agent» 

eller

»General agent»

»Agent général» 

eller »Agent 

exclusif»

C. Kommissionär (per

son som handlar 

för annans räkning 

men i eget namn)

»Kommissionär» »Consignee» »Commissionnaire»

D. Återförsäljare »Eigenhändler» »Distributor» 

eller »Dealer»5

»Concessionnaire»

E. Ensamsäljare 

(återförsäljare 

med ensamför

säljningsrätt inom 

visst område)

»Alleinverkäufer» »Sole distributor» 
eller »exclusive 

distributor»

»Concessionnaire

exclusif»

' »Abschlussvertreter» = behörig att sluta avtal i huvudmannens namn. »Vermittlungsvertreter» = utan sadan behörighet.
2 .»Factor» = agent med lager.
3 »Voyageurs, représentants et placiers du commerce et de l’industrie» (VRP)=en osjälvständig och beroende repre
sentant.
4 Från vissa håll görs gällande att med »Alleinvertreter» skulle avses en agent med ensamförsäljningsrätt endast för vissa 
varor inom ett visst område, under det att med »Generalvertreter» skulle avses en agent med ensamförsäljningsrätt för 
samtliga av leverantören saluförda varor. Denna gränsdragning är dock tveksam.
5 Med »Dealer» avses närmast en handlande eller köpman vilken som helst.



»Eget kontor»

Del credere-ansvar

Rätt att ingå försälj - 
ningsavtal

Köparens förhållande 
till säljaren

Säljarens rätt att fram
ställa anspråk på 
köparen

— är knuten till en arbetsgivare
— är underkastad arbetsgivarens ledning 

och kontroll
— använder arbetsgivarens redskap, maski

ner och råvaror
— är garanterad viss lön
En agent eller annan uppdragstagare kän
netecknas bl a av att han:
— inte är skyldig att personligen utföra ar

betet
— på eget ansvar kan anlita medhjälpare
— kan åta sig en eller eventuellt flera be

stämda arbetsuppgifter
— i regel kan åta sig liknande arbete åt an

nan uppdragsgivare
— bestämmer sin egen arbetstid, arbetsplats 

mm
— använder egna redskap, maskiner och rå

varor
— erhåller ersättning för arbetsprestationen 

beroende på verksamhetens ekonomiska 
resultat.

För att markera att agenten skall vara en 
självständig uppdragstagare har den sven
ska kommissionslagen lydelsen:
»... som icke är anställd i huvudmannens 
tjänst utan driver verksamheten såsom 
självständig yrkesidkare med eget kontor el
ler annan egen lokal för sin rörelse, dit med
delanden angående denna kunna sändas».

Agenten står inte något del credere-ansvar, 
dvs agenten åtar sig inte något ansvar mot 
säljaren för att köparen inte uppfyller sina 
avtalsenliga förpliktelser. Agenten kan åta 
sig sådant ansvar enligt särskild överens
kommelse.

Agenten har inte utan säljarens godkännan
de rätt att ingå försäljningsavtal för sälja
rens räkning. Agenten får inte heller utan 
tillstånd av säljaren ta emot betalning från 
köparen.

Köparen har fordringsrätt endast mot säl
jaren eftersom agenten inte är avtalspart 
till köparen.
Säljaren och köparen är avtalsparter i kö
peavtalet. Säljaren kan ställa alla anspråk 
enligt avtalet på köparen. Detta gäller oav
sett om säljaren själv ingått avtalet med



Provision

Efterpro vision

Ersättning för utlägg

Reklamation till 
agenten

Agentens risktagande

Betalning

Ersättning för 
investeringar

Kommissionärer

Kommissionärer säljer 
annans varor

köparen eller om agenten har gjort det för 
säljarens räkning och i säljarens namn.
Agenten är berättigad till provision på kö
peavtal, som har kommit till stånd genom 
agentens medverkan.
Efter representantavtalets upphörande är 
agenten berättigad till efterprovision, om 
köpeavtalet kan anses ha kommit till stånd 
genom hans medverkan under uppdragsti- 
den. Se vidare särskilt avsnitt nedan.
Agenten har rätt till särskild ersättning för 
utgifter som varit nödvändiga för uppdra
gets fullgörande. Sådan ersättning utgår 
dock inte om utgifterna hänförs till rörel
sens normala drift.
Vill köparen reklamera fel eller brist i god
set, kan han göra detta till agenten, om den
ne på säljarens vägnar slutit eller förmedlat 
det ifrågavarande köpeavtalet.
Fullgörs inte avtalet på köparens sida, har 
agenten rätt till provision endast till den del 
som motsvarar den betalning som säljaren 
fått in. Om köparens underlåtenhet att beta
la beror på säljaren, är dock agenten berätti
gad till provision.
En agent som varaktigt företräder säljaren 
har rätt till betalning av provision så snart 
köpeavtalet fullgjorts eller bort fullgöras av 
säljaren. Detta innebär i allmänhet att 
agenten skall ha betalt när säljaren har le
vererat eller bort leverera varan. Om säl
jaren har beviljat köparen kredit, påverkar 
detta inte agentens rätt till provision.
Agenten har inte rätt till ersättning för för
lust på grund av investeringar som blir 
onyttiga för honom till följd av att köpeavta
let upphör.

Försäljningskommissionären kännetecknas 
av
- att han har åtagit sig ett uppdrag
— att han för säljarens räkning men i eget 

namn säljer varor, värdepapper eller an
nan lös egendom

Kommissionären kan också vara inköps- 
kommissionär varvid motsvarande gäller.



SÄLJARE KÖPARE

KOMMISSIONÄR

köpeavtal
■■■■■ representantavtal

Detta berörs dock inte i denna artikel speci
ellt.

Uppdragsavtal I likhet med vad som sagts ovan om agenter,
har kommissionären ett uppdrag, dvs kom- 
missionären får inte vara anställd av säl
jaren. Han skall således vara en självstän
dig företagare med egen rörelse och eget 
kontor.

Rapportering Kommissionären skall följa säljarens in
struktioner om erforderlig rapportering. 
Säljaren behöver information om vilka avtal 
som kommissionären har träffat för sälja
rens räkning och i övrigt om hur uppdraget 
har utförts.

Del credere-ansvar

Rätt att ingå 
försälj ningsa vtal

Köparens förhållande 
till säljaren
Säljarens rätt att 
framställa anspråk 
mot köparen

Kommissionären står normalt risken för kö
parens fullgörande av avtalet endast i föl
jande fall:
— om kommissionären och säljaren avtalat 

om sådant ansvar
— om sådant ansvar framgår av handels

bruk eller annan sedvänja
— om kommissionären vägrar uppge nam

net på köparen.
Kommissionären ingår försäljningsavtal 
med köparen i eget namn men för säljarens 
räkning. Detta innebär att kommissionären 
också tar emot betalning från kunden.
Köparen har fordringsrätt endast mot kom
missionären och inte mot säljaren.
Säljaren kan under vissa förhållanden fram
ställa anspråk mot köparen på grund av av
tal, som kommissionären har ingått med kö
paren för säljarens räkning. Säljaren in
träder i sådant fall i kommissionärens rätt.



Reklamation till 
kommissionären

Detta kan ske t ex då kommissionären hand
lat ohederligt mot säljaren.

Vill köparen reklamera fel eller brist i god
set, skall han göra detta till kommissio
nären och inte till säljaren.

Säljarens rätt att 
bestämma villkoren

Kommissionären är skyldig att följa de 
priser och andra villkor som säljaren be
stämmer

Provision Kommissionären är berättigad till provision 
på avtal som kommissionären träffat med 
köparen för säljarens räkning.

Efterprovision Kommissionären har, om han har haft var
aktigt uppdrag för säljaren, rätt till efter
provision. Se vidare särskilt avsnitt nedan.

Ersättning för utlägg Kommissionärens provision för de avtal han 
träffat utgör hans ersättning för själva arbe
tet med uppdragets utförande.
Utgifter för brev, telegram och telefonsam
tal, premier för försäkring av godset och öv
riga utlägg, som är erforderliga för uppdra
gets utförande, har kommissionären rätt till 
ersättning för. Detta gäller inte om kommis- 
sionär och säljare kommit överens om att 
provision eller annan ersättning även om
fattar sådana utlägg.

Lagringskostnader m m Kommissionären är berättigad till ersätt-

Kommissionärens
risktagande

ning för transporter, ompackning och lag
ring samt andra liknande åtgärder, även om 
kommissionären inte behövt betala någon 
för detta.
Fullgörs inte avtalet på köparens sida, har 
kommissionären rätt till provision endast 
till den del som motsvarar den betalning 
som säljaren fått in. Om köparens underlå
tenhet att betala beror på säljaren, är kom
missionären dock berättigad till provision.

Betalning Köparen skall endast betala till kommissio
nären. Någon betalning får inte göras till 
säljaren.

Ersättning för 
investeringar

Kommissionären har under vissa förutsätt
ningar rätt till ersättning för förlust på 
grund av investeringar som blir onyttiga för 
honom till följd av att avtalet upphör. För 
att kommissionären skall bli berättigad till 
sådan ersättning krävs att kommissionä
rens uppdrag är varaktigt. Det skall vidare 
vara fråga om sådana investeringar i bygg-



nader, lager, maskiner, transportmedel eller 
liknande, som gjorts för det aktuella uppdra
get. Kommissionären är således inte berätti
gad till någon ersättning för investeringar 
som han kan ha nytta av i annat samman
hang i sin sedvanliga verksamhet.
En förutsättning för att kommissionären 
skall vara berättigad till ersättning för inve
steringar är att investeringen har kommit 
till stånd efter överenskommelse eller i sam
förstånd med säljaren.
Kommissionärens rätt till ersättning för 
ovannämnda investeringar är tvingande be
stämmelse enligt svensk rätt.

Återförsäljare

SÄLJARE KÖPARE

Två köpeavtal

Återförsälj arens
ställning
mot slutkunden

Återförsäljaren köper varorna av säljaren 
som en självständig köpare och säljer dessa 
vidare i eget namn till slutkunden genom 
nytt köpeavtal.
Återförsäljarens avtal med säljaren innebär:
— att återförsäljaren åtar sig att verka för 

avsättning av säljarens varor
— att återförsäljaren skall köpa varorna av 

säljaren
— att återförsäljaren skall vidareför sälj a va

rorna.
Några principer för återförsäljarens ställ
ning mot slutkunden är att
— återförsäljaren själv bestämmer pris och 

övriga villkor mot slutkunden utan in
struktioner från säljaren.

— återförsäljaren själv står all risk mot slut
kunden

— säljaren inte får några fordringar mot 
slutkunden



Återförsälj arens 
ställning 
mot säljaren

- slutkunden inte kan ställa några krav på 
säljaren.

Några principer för återförsäljarens ställ
ning mot säljaren är att
- återförsäljaren ingår sedvanligt köpeav

tal med säljaren
- återförsäljaren inte har rätt till någon er

sättning för utlägg och liknande
- återförsäljaren inte har rätt till någon 

provision av säljaren.
Återförsäljarens
risktagande

Återförsäljaren står själv alla risker för att 
slutkunden fullgör sina skyldigheter enligt 
köpeavtalet.

Provisionens storlek

Risktagande - 
provisionens storlek

Det bör normalt finnas ett samband mellan 
provisionens storlek och representantens 
risktagande.

Agentens risktagande/ 
provision

En agent står i allmänhet inte någon kom
mersiell risk. Agenten utför förhållandevis 
få arbetsuppgifter. Han får i regel ersätt
ning för sådana utlägg som faller utom hans 
normala kontorsverksamhet. Agenten bör 
därför normalt få en mindre ersättning 
(provision) än kommissionären eller återför-
säljaren.

Kommissionärens risk- Kommissionärens risktagande och kostna-
tagande/provision der är i regel större än agentens. Detta beror 

på att kommissionären har ett vidare upp
drag än agenten, vilket har till följd att 
provisionen blir något högre.

Återförsäljarens risk
tagande/ersättning

Återförsäljaren har inte någon provision. 
Hans ekonomiska utbyte av representantav
talet blir skillnaden mellan det pris han får 
betala till säljaren och det pris slutkunden 
betalar till återförsäljaren.
Återförsäljaren står själv alla risker för slut
kundens fullgörande av köpeavtalet. För att 
täcka sitt större risktagande bör återförsäl
jaren räkna med en högre ersättning per 
affär från säljaren än om han hade varit 
kommissionär eller agent.

Hur många procent? En fråga som ofta ställs är hur stor provi
sionen bör vara. Detta är omöjligt att svara 
på generellt.
Storleken på provisionen kan bl a vara bero
ende av följande faktorer:
- representantens risktagande



— storleken av de normala kostnader som 
provisionen skall täcka

- storleken av varje affär
— antalet affärer per år
- marknads- och konkurrenssituationen.

Efterpro vision

Agenter och kom- 
missionärer

Enligt svensk rätt har agenter och kommis- 
sionärer rätt till efterprovision. Återförsäl
jare har inte någon sådan rätt.

Definition av 
efterprovision

Med efterprovision menas sådan provision 
som representanten är berättigad till om 
försäljningsavtal ingås efter uppdragets slut 
men köparens anbud dessförinnan har kom-
mit säljaren eller representanten tillhanda.

Efterprovisionens syfte Efterprovisionen utgör ersättning för arbete
som utförts av representanten under avtals-

Schablonregel

tiden och skall ge honom den ersättning som 
han kan ha anspråk på med stöd av avtalet.
För att underlätta beräkningen av efter
provision har införts en schablonregel som 
tillämpas om:
- man inte kan visa efterprovisionens stor

lek
- avtalet varat längre än ett år
- avtalet sagts upp med kortare varsel än 

sex månader
Schablonregeln innebär att efterprovision 
skall utgå med tre månaders provision be
räknad efter genomsnittet av månadsprovi- 
sionerna under uppdragets sista år.

Avgångsvederlag

En representant upparbetar i regel under 
avtalstiden en kundkrets som efter avtalets 
upphörande fortsätter att efterfråga sälja
rens varor.

Avgångsvederlagets
syfte

För att kompensera representanten för den 
kundkrets som han förlorar vid avtalets 
upphörande, har i flera utomnordiska länder 
införts en rätt för representanten att vid 
uppdragets slut erhålla ett särskilt avgångs
vederlag.
Avgångsvederlagets syfte är att ersätta in
komstbortfallet under en övergångstid och 
att utgöra ersättning för förlust av den 
kundkrets som representanten upparbetat 
och som säljaren efter avtalets upphörande 
kan tillgodogöra sig värdet av.



Avgångsvederlag - 
ej i svensk rätt

Uppsägningstid

Regler i olika länder

Svensk rätt

Svensk rätt har ställt sig avvisande mot in
förandet av avgångsvederlag, då detta skul
le innebära en principiell utvidgning av 
grunderna för representantens rätt till 
provision under avtalstiden.
Man har bl a ansett att införandet av av
gångsvederlag skulle ge de uppdragstagare 
som faller under kommissionslagen särskil
da förmåner som andra jämförliga uppdrags
tagare inte har.
Det har enligt förarbetena till kommissions
lagen ansetts, att ett system med avgångs
vederlag skulle kunna innebära att repre
sentanten fick en särskild ersättning även i 
sådana fall då det inte skulle vara motiverat 
med hänsyn till det arbete som han faktiskt 
utfört. Detta skulle strida mot det system 
som tillämpas under uppdragsavtalets be
stånd och som innebär att uppdragstagaren 
endast får ersättning i den mån försäljnings- 
respektive inköpsavtal har kommit till 
stånd genom hans verksamhet.
I stället för avgångsvederlag har i den sven
ska kommissionslagen införts rätt till efter- 
provision, som i praktiken i många fall kan 
anses jämförlig med avgångsvederlag.

Exempel på uppsägningstider i olika länder
Sverige
Västtyskland
Schweiz
Frankrike
Italien
Storbritannien
Österrike
USA
Brasilien

1-3 månader 
6 veckor-3 månader 
1-2 månader 
3—6 månader 
3-6 månader 
3—6 månader 
6 veckor-3 månader 
30 dagar 
30 dagar

Den svenska kommissionslagen innehåller 
regler om minsta uppsägningstid för agenter 
och kommissionärer.
Uppsägningstiden skall vara minst tre må
nader. Detta gäller t ex om avtalet gäller 
»tills vidare» eller om avtalet prolongeras 
ett år i taget.
Om avtalet upphör viss dag utan att uppsäg
ning behöver ske krävs ingen särskild upp
sägningstid enligt kommissionslagen. Öm 
avtalet vid uppsägningen dock har varat 
kortare tid än ett år, skall uppsägningstiden



vara minst en månad räknat från utgången 
av den kalendermånad då uppsägningen 
skedde.

Skälig uppsägningstid Uppsägningstiden för ett representantavtal
bör vara skälig. Representanten bör få till
räcklig tid på sig att kunna göra de omdispo
neringar som kan anses befogade för att 
kunna skaffa sig annan sysselsättning. Med 
hänsyn till att reglerna är olika i olika 
länder, bör man generellt tillämpa en upp
sägningstid på minst tre-sex månader.

Tillämplig lag

Kom överens om 
tillämplig lag

Lagen i represen
tantens land

Det är viktigt att parterna själva bestäm
mer vilket lands lag som skall tillämpas på 
representantavtalet. Vissa länder godtar 
inte sådan överenskommelse vad beträffar 
delar av representantavtalet som strider 
mot de tvingande reglerna i representantens 
land. Däremot gäller den lag som parterna 
bestämt på övriga delar av avtalet.
Om parterna inte reglerat frågan om til
lämplig lag, kommer denna att bedömas en
ligt de internationella privaträttsliga reg
lerna.
I allmänhet kan man utgå från att den lag 
som gäller i representantens land kommer 
att tillämpas. Detta är också innebörden av 
ett förslag till en internationell konvention, 
som har utarbetats av den sk Haag-konfe- 
rensen för internationell privaträtt.

Tvingande rättsregler

Tvingande och 
utfyllande regler

Finns i många 
länder

Rättsregler kan indelas i tvingande (indis- 
positiva) och inte tvingande (dispositiva). 
Med tvingande regler menas att lagen skall 
gälla oavsett vad parterna kommit överens 
om.
Icke tvingande regler innebär, att dessa gäl
ler först om parterna inte reglerat ett visst 
förhållande. De dispositiva reglerna utgör 
s k utfyllande rätt.
Man bör räkna med att de flesta länder har 
infört tvingande regler för agenter och kom- 
missionärer. Så är dock inte fallet inom det 
anglo-amerikanska rättsområdet. Dessa 
regler berör i allmänhet frågor om avgångs
vederlag, uppsägningstid och rätt till ersätt-



ning för gjorda investeringar. Reglerna gäl
ler vanligtvis inte för återförsäljare.

Tillämpning på Man kan dock inte utesluta att de tvingande
återförsäljare regler som gäller för agenter och kommis-

sionärer i vissa länder även kan komma att 
tillämpas på återförsäljare. Trenden går mot 
att allt fler länder inför sådana tvingande 
regler.
I förarbetena till den svenska kommissions
lagen har också angetts att kommissionsla
gen i viss utsträckning skall kunna komma 
att tillämpas analogt även på återförsäljare. 
Observera dock att detta inte gäller gene
rellt.

Konsignationslager
Man bör undvika att använda ordet konsig
nation, eftersom innebörden av ordet är 
oklar. I praktiken används ordet i två olika 
sammanhang.
- en kommissionär har varor som tillhör 

säljaren i lager för försäljning
— en säljare har levererat varor till en åter

försäljare, varvid säljaren har förbehållit 
sig äganderätten till varorna till dess 
återförsäljaren till fullo betalt dessa.

Använd ordet konsignation endast i det fall 
kommissionären erhållit säljarens varor för 
försäljning.
I det fall att återförsäljaren fått varorna 
med äganderättsförbehåll, bör man uttryck
ligen ange att säljaren endast har ägande
rättsförbehåll till varorna och inte felaktigt 
ange att han erhållit varorna i konsigna
tion.

Några råd vid upprättande av avtal med representanter i annat 
land

Ett svenskt företag, som ingår avtal med 
representant i annat land, bör upmärk- 
samma utvecklingen att alltfler länder inför 
tvingande regler för representanter.
Många företag, som vid representantavta
lets ingående inte uppmärksammat detta, 
har tyvärr råkat illa ut då avtalet skall av
vecklas. Man har då drabbats av oväntat 
stora kostnader och besvär på grund av de 
tvingande reglerna.
Svårigheten att behöva ta hänsyn till de 
tvingande bestämmelserna bör således upp



märksammas redan vid upprättandet av re
presentantavtalet. Följande rutin bör därvid 
övervägas:
— skaffa allsidig information från svenska 

experter och om möjligt även från kon
takter i representantens land

— ta särskilt reda på vilka tvingande regler 
som finns i representantens land

— upprätta ett koncept till representantav
tal efter förhandlingar med representan
ten

— gör representanten införstådd med att för
slaget kan komma behöva justeras med 
hänsyn till tvingande bestämmelser

— kontakta juridisk expertis i representan
tens land bl a för kontroll av avtalet med 
hänsyn till tvingande regler

— kontrollera att avtalet inte strider mot 
tvingande regler i Sverige

— försök tillämpa svensk lag där så är möj
ligt.

Skaffa erforderliga kunskaper. Tveka inte 
att ta råd om utformningen av representan
tavtalet. Felaktigt upprättade avtal kan 
komma att resultera i kostnader som är vä
sentligt mycket större än kostnaderna för 
utnyttjad experthjälp.

De vanligaste kommersiella villkoren

Nedan följer en kortfattad redogörelse för de 
vanligaste kommersiella villkoren i ett 
tänkt representantavtal. Texten skall en
bart betraktas som en checklista och utgöra 
underlag för egna överväganden.
Vissa villkor gäller främst för någon eller 
några typer av representanter. Detta har i 
så fall markerats på följande sätt:
a — agent
k - kommissionär
al - ateriorsaljare

Parterna - parternas fullständiga namn och adress
- den förkortade benämning som i avtalet 

används för respektive part, t ex Svenska 
Maskin AB (SMAB)

Definitioner — de produkter som representantavtalet om
fattar

— det område inom vilket representanten 
skall verka



Representantens
allmänna
skyldigheter

Säljarens allmänna 
skyldigheter

Rätt att 
avvisa order

Säljarens informa
tionsskyldighet

U nderrepresentanter

Representantens skyl
dighet att följa 
säljarens priser och 
övriga villkor

Biträde vid offert- 
och förhandlings
arbete

Säljarens direktför
säljning till området
Patentintrång och
otillbörlig
konkurrens

Representantens
sekretess

- främja och förmedla försäljning av pro
dukten inom området

- vidarebefordra order (a)
- ej rätt att sluta avtal för säljarens räk

ning (a)
- ej rätt att sälja utanför området
- ej rätt att motta reklamationer (a)
- meddela säljaren fel eller brist i levere

rade varor som han får kännedom om, 
även om representanten inte erhållit nå
gon reklamation från kunden

- informera säljaren om möjligheter att 
göra försäljning utanför området

- informera säljaren om aktuell lagstift
ning som kan beröra produkterna och för
säljningen av dessa inom området

- ej rätt att utse annan representant inom 
området

- ge representanten erforderlig utbildning 
för fullgörandet av sin verksamhet för säl
jaren

- säljaren har rätt att avvisa order (a)

- meddela representanten om direktorder 
(a)

- reklammaterial
- teknisk dokumentation
- prislistor och leveransbestämmelser
- situationen på andra marknader

- ej rätt att utse underrepresentanter utan 
godkännande från säljaren

- följa de priser och övriga villkor som säl
jaren bestämt (k)

- i erforderlig utsträckning lämna säljaren 
biträde vid offert- och förhandlingsarbete
(a)

- rätt för säljaren att själv sälja direkt till 
området

- representanten skall biträda säljaren vid 
patentintrång och otillbörlig konkurrens 
från tredje man

- ej rätt att obehörigen till tredje man vi
darebefordra sådant som representanten 
anförtrotts av säljaren under avtalstiden



Minimikvantitet

Reklam, 
mässor m m

Lagerhållning

Konkurrensbevakning

Tullklarering m m

Garantiarbeten 
och service

Konkurrens-
begränsande
villkor

Del credere-ansvar

Kontroll hos 
representanten

Representantens
periodiska
rapportering

Journalföring

- skyldig att iaktta sekretess såväl under 
avtalstiden som därefter

- ej skyldig att iaktta sekretess för sådant 
som representanten känner till innan av
talet träder i kraft eller som är allmänt 
känt

- skyldighet för representanten att sälja 
viss minimikvantitet

- representanten skall delta i mässor och 
medverka i reklam mm efter särskild 
överenskommelse från fall till fall.

- representanten skall hålla visst lager (k 
och åf)

- representanten skall hålla sig underrät
tad om konkurrenternas verksamhet 
inom området och kontinuerligt rapporte
ra detta till säljaren

- representanten skall biträda säljaren vid 
tullklarering m m där så är erforderligt (i 
regel ej åf)

- representanten skall biträda säljaren i er
forderlig utsträckning vid anskaffandet 
av personal, faciliteter och andra hjälpme
del för utförandet av säljarens garantiar
beten och service (ej åf)

- representanten får ej ingå liknande avtal 
med konkurrent till säljaren

- representanten får ej själv driva verksam
het som konkurrerar med säljaren

- representanten skall inte ha något s k del 
credere-ansvar (ej åf)

- säljaren skall ha rätt att besöka represen
tanten för kontroll

- rapportera om sin verksamhet under när
mast föregående tid, t ex under senaste 
kvartal

- lämna redovisning, som bl a skall utgöra 
underlag för representantens rätt till 
provision, senast 14 dagar efter utgången 
av närmast föregående kvartal (ej åf)

- rapportera om förväntad försäljning för 
närmast efterföljande period

- journalen skall utvisa vilka kunder som 
finns och vilka försäljningar som ägt rum



Ersättning/
provision

Utlägg

Avgångsvederlag/
efterprovision

Dröjsmålsränta

Valuta

Betalningsvillkor

— procent på sålda varor på priset fritt sälja
rens fabrik

— provisionen för försäljning och leverans 
till kund inom området

— provision för försäljning till kund inom 
området men för leverans utanför områ
det

— ersättning för försäljning och leverans till 
kund utanför området utgår efter över
enskommelse om representanten har rätt 
att medverka till sådan försäljning och 
utövat denna rätt

— ersättning för försäljning till kund utan
för området men för leverans inom områ
det enligt särskild överenskommelse

— i provisionen skall ingå alla kontorskost
nader och andra kostnader som är nor
mala för representantens verksamhet.

— utlägg utöver ovannämnda skall betalas 
av säljaren endast efter överenskommelse 
från fall till fall

— representanten skall - utöver vad som 
kan följa av tvingande rätt - inte ha rätt 
till någon ersättning med anledning av 
att avtalet upphör

— 5% över vid varje tid gällande Sveriges 
Riksbanks diskonto, om säljaren inte be
talar representanten i rätt tid

— ange i vilken valuta betalning skall ske

— provision skall betalas trettio dagar efter 
utgången av varje kvartal för försäljning
ar under nämnda kvartal

Säljarens hävningsrätt Då representanten:
- gjort sig skyldig till väsentligt kontrakts

brott
- ej uppfyllt minimikvantiteten
- gått i konkurs eller inställt betalning el

ler eljest kan befinnas vara på obestånd
- fått väsentligt ändrade ägarförhållanden

Överlåtelse - part skall inte ha rätt att överlåta avtalet
till tredje man utan godkännande av an
dra parten

Ändringar och - ändringar och tillägg m m till avtalet
tillägg m m skall vara giltiga först efter skriftlig över

enskommelse



Återsändande 
av handlingar

Återköp

Vissa bestämmelsers 
ogiltighet
Avtalstid

Lag och tvist

- representanten skall återsända alla hand
lingar som han har i sin besittning och 
som säljaren har sänt till honom med an
ledning av representantavtalet

- säljaren skall vara skyldig att återköpa 
kuranta produkter när avtalet upphör (åf)

- säljaren skall betala sådana produkter en
ligt i avtalet angivna regler för faststäl
lande av priser (åf)

- om viss bestämmelse skulle vara ogiltig, 
skall avtalet gälla i övriga delar

- tre år
- förlängning ett år i sänder
- uppsägningstid sex månader
- svensk lag
- skiljeklausul
- skiljeförfarande i Stockholm
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Olika samarbetsformer idag 
och i framtiden
av Staffan Gullander, Atlas Copco Airpower n. v.

Inledning

Vi skall i detta kapitel behandla olika former av samarbeten med 
utländska partners som en svensk exportör bör beakta vid upplägg
ning av sin strategi för export och sedan vid införandet av den. Till en 
början skall vi närmare undersöka innebörden av de olika samarbets- 
formerna för att sedan övergå till själva huvudfrågan om val av 
lämplig form i det enskilda fallet.

För att fördjupa förståelsen för vilka problem samarbete i sig 
medför, dvs problem gemensamma för alla samarbeten, kommer en 
ingående beskrivning av så kallade joint ventures att ske. Med ett 
joint venture (JV) menas i detta sammanhang ett företag i vilket två 
eller flera företag är delägare med andelar om minst 5%. Avslut
ningsvis görs i kapitlet några utblickar in i framtiden med syftet att 
visa den tilltagande betydelsen av samarbete som ett led i företagets 
exportverksamhet.

I de kapitel som följer närmast efter detta behandlas i detalj av 
andra författare andra samarbetsformer som licensavtal, manage
mentkontrakt och systemförsäljning.

Vi förutsätter i detta kapitel att det svenska företaget ägnat sig åt 
export på mer marginellt sätt genom att i stort sett bara ta emot och 
effektuera exportorder som erhållits, dvs ett slags passiv export. 
Någon aktiv bearbetning av exportmarknaden antages ej ha förekom
mit. Man önskar nu däremot att mer aktivt marknadsföra sina varor 
på export. Företaget disponerar således över en vara som man vill 
avsätta på andra marknader än hemmamarknaden.

Här presenteras några exempel på situationer där olika alternativa 
samarbetsformer är viktiga.
Exempel 1. Från ett »newsletter» utgivet av UNIDO kan följande läsas:
Önskas:
Svar till 
dima.

Om ni ägde erfarenhet av dylik tillverkning, hur skulle ni ställa er till en sådan 
propå?
Exempel 2. Företaget RUTEX tillverkar kopplingar i gummi som används i olika 
industriella installationer för överföring av kraft från el- och dieselmotorer till olika 
kraftförbrukande aggregat. En av dess stora kunder har nyligen etablerat ett tillverk- 
ningsföretag i Brasilien. Import av RUTEX’ kopplingar är ej tillåten och acceptabla 
substitut kan ej hittas i landet. Kunden har nu bett RUTEX överväga licensgivning i 
Brasilien till ett lämpligt företag i branschen, rekommenderat av kunden. Hur ska 
RUTEX ställa sig till förfrågan?

Företag i Nigeria söker joint venture avtal för tillverkning av frukostflingor. 
L A Sanni, Haldson Nogeria Ltd, 20 Tsavinya Road, JA’Afaru Estate, Ka-



Exempel 3. Företaget TRUSTO har nyligen erhållit en förfrågan om export till Ungern. 
Det gäller en stor order. Kunden kräver att TRUSTO som partiell kompensation ska 
köpa gjutgods som TRUSTO behöver för sin egen produktion. Detta kräver överlåtelse 
av ritningar och konsultation mellan kundens och TRUSTOs ingenjörer eftersom 
erfarenhetsmässigt en uppstartning med ny underleverantör för TRUSTO kräver 
övervinnande av vissa kvalitetsproblem. Kan TRUSTO gå med på detta?

Olika samarbetsformer: att vara gift eller ogift

Som kommer att framgå senare finns inga enkla klassificeringar av 
olika former för samarbete. Av pedagogiska skäl är det dock ursäkt
ligt att ge en klassificering på detta stadium. Ett sätt att indela 
samarbetsformerna är med hänsyn till graden av gemensamt ekono
miskt engagemang eller bindning mellan parterna i samarbetet. Ett 
joint venture omfattande en investering om 50 miljoner svenska 
kronor anses här generellt mer uppbindande än ett avtal om export
försäljning av viktiga komponenter, sett ur det exporterande företa
gets synpunkt. Följande gruppering i ordning av minskande bindning 
föreslås:
— helägt bolag
— JV (5—95% ägande)
— licensavtal
— samarbete utanför ramen av bolag
— distributör
— agent
— passiv export
Det skall starkt framhållas att ovanstående skala gäller för olika 
kombinationer av företagets funktioner; ett JV kan exempelvis vara 
inriktat enbart på forskning, ett annat på tillverkning och försäljning 
av en existerande produkt, ett tredje på tillverkning uteslutande för 
de två delägarnas behov etc.

Alla samarbetsformerna förutsätter åtminstone två parter och är i 
princip alla etablerade juridiskt via kontrakt. Den utmärkande skill
naden gentemot det helägda dotterbolaget ligger just i skillnaden 
mellan att bestämma själv, vara herre i eget hus, respektive att ha 
något gemensamt med någon annan, med alla de samlevnadsproblem 
det medför. Med användning av en något sliten analogi, kan man 
säga att det är samma sorts skillnad som mellan att vara ogift eller 
gift.

För andra ändan av skalan - agentdelen - kan man säga att vi här 
har att göra med en part med vilken vi samarbetar i syfte att öka 
försäljningen av våra produkter, medan vi i fallet passiv export har 
kontakter med de bildligt talat anonyma kunderna utan mellanhand 
av något slag.

De fem olika samarbetsformerna är var och en förknippade med 
olika slags resurs- och riskstruktur enligt figuren nedan. Vi ser här 
enkelt åskådliggjort hur, ur det exporterande företagets synpunkt, 
resurskraven för kapital och personal successivt minskat vid rörelse 
mot höger, vilket också gäller för den finansiella risken. Riskerna 
förknippade med överlåtelse alternativt upplåtelse av know-how och 
»samlevnadsproblem», däremot, ökar i riktning mot höger.



Samarbetsformer: Resurs- och riskstruktur (ur exportföretagets syn-
punkt)

Helägt Delägt Licens Agent
Passiv
export

Resurs
Kapital: Störst, Minst,

Minst,

Risker
Finansiella: Störst, Minst,
Kontroll av

Minst, Störst,
Samlevnads

problem: Minst Störst

Innebörden av denna figur är således att exportören har ett flertal 
alternativa samarbetsalternativ tillgängliga, vart och ett med sin 
specifika resurs- och riskstruktur.

Med detta synsätt på samarbete framkommer tydligt en principiellt 
viktig egenskap hos samarbeten: de skall inte ses som andrarangsal- 
ternativ gentemot helägda bolag och något som tillgrips när den 
senare lösningen på utlandsverksamhetens bedrivande inte går att 
genomföra pga lagstiftning eller andra institutionella skäl. Tvärtom 
har de en självständig status.

Som vi kommer att studera närmare i detalj i avsnittet om JV’s, är 
samlevnadsproblemen stora i samarbetsavtal och potentiellt störst i 
JV’s. För att dels undvika att parterna kommer in i den mest krä
vande samarbetsformen från början, dels möjliggöra att parterna 
successivt lär känna varandra, kan det många gånger vara en fördel 
att påbörja en relation längst till höger på skalan och sedan alltefter
som gå mot vänster mot mer krävande former. Detta gäller givetvis 
utan beaktande av andra faktorer som också måste påverka val av 
samarbetsform och som kan leda till ett (riktigt) beslut att gå in i ett 
JV med, tidigare ur samlevnadssynpunkt, obekanta parter; trots bris
ten på samlevnadserfarenhet. En sådan situation kan uppkomma då 
företaget plötsligt hamnar i en situation med en intressant och när
mast unik samarbetsmöjlighet där ett beslut måste fattas snabbt, och 
den rekommenderade principen av successivt närmande ej kan följas 
på grund av tidsbrist.

Inställningen till samarbete företag emellan är ofta starkt betingad 
av kulturella faktorer. Sålunda hörs ofta förespråkare för amerikan
ska företag säga att antingen väljer man helägt dotterbolag eller 
också avstår man helt från etablering av något slag i ett givet land. I 
japanska företag däremot är inställningen snarast den att parterna 
kommer att lära sig klara av eventuella samlevnadsproblem med 
tiden.

Orsak till samarbete

Innan företaget når det stadium där ställning till frågan om samar- 
betsformens art kan tas, har företaget arbetat sig igenom den ofta 
besvärliga analysprocess som resulterat i realistiska mål för markna



den och försäljningspotentialen i denna. Denna process kräver sin 
egen behandling som dock ej ryms i detta kapitel.

Det finns en serie skäl till varför någon form av samarbete kan 
vara att föredraga framför antingen val av helägt dotterbolag eller 
agentfri export. Dessa skäl skall nu studeras i tur och ordning.

På nationell nivå i olika värdländer förekommer inte sällan direkta 
förbud eller stora hinder för etablering av bolag med utländsk kon
troll. Sådana begränsningar förekommer i såväl OECD som i NIC, 
statshandels-, olje- samt u-länder. Begränsningarna kan ibland vara 
generella ibland specifika för vissa »känsliga» näringsgrenar såsom 
bankverksamhet, vapenindustri och råvaruutvinning.

Det finns många rent företagsekonomiskt goda skäl till ingående 
av samarbetsavtal. Ett skäl som varit grunden för flera JV’s är 
parternas strävan att tillförsäkra sig avsättning för företagets pro
dukter. Detta gäller i synnerhet industrisektorer med oligopolkarak- 
tär på både säljar- och köparsidan. Ett typiskt exempel i svensk 
industri gäller pappersmasseindustrin, som etablerat samarbete med 
avnämare i Europa.

Skalfördelar inom en industri befrämjar också förekomsten av sam
arbeten. Om den minsta storleken för lönsam drift på exempelvis en 
industrianläggning är mycket stor i absoluta tal, kan det till och med 
för de stora företagen som är engagerade i dylika industrier vara 
ekonomiskt fördelaktigt med en gemensam satsning, eller kraftsam
ling, på investeringen ifråga. Ett analogt skalfördelsresonemang kan 
föras även för marknadsföring och FoU. Speciellt för den sistnämnda 
funktionen kan en förstärkning av samarbetsintresset härröra från 
risken för misslyckande med projektet. Man kan här betrakta företa
gets forskningsbudget som totalt sett given och problematiken ligger 
i att maximera möjligheten till tillkomsten av framgångsrika pro
dukter inom ramen för en viss acceptabel riskexponering.

Utöver de riskaspekter som ovan nämnts och som är knutna till 
affärsverksamheten som sådan, bör också nämnas risker av mer 
politiskt slag. Man innefattar häri allt från nationalisering av ut
ländska tillgångar, till tillgång till utländsk valuta för betalning till 
hemlandet. I sådana fall kan också den mindre exponeringen som er
bjuds hos ett joint venture inte bara minska de negativa effekterna av 
inträffad negativ händelse utan också påverka sannolikheten för hän
delsens inträffande. Man kan här bildligt talat likna utnyttjandet av 
samarbetsavtal med att det utländska företaget utrustas med en ka
meleontbeklädnad som gör det möjligt för det att anpassa sig till för
ändringar i omgivningen på ett sådant sättatt det ej uppmärksammas.

En ytterligare faktor som ibland förekommer samtidigt med de 
ovannämnda är behovet av »poolning» av kritiska resurser för ett 
projekts lansering. Säg exempelvis att ett företag med en produkt 
som kräver en högkvalitativ service vill utveckla sin försäljning på 
en viss exportmarknad. En lösning kan då vara att etablera samarbe
te med lokala partners med erfarenhet av specifika funktioner inom 
marknaden ifråga: exempelvis inom marknadsföring, komponenttill
verkning och service. Det kan vara så att exportören har baskunska
per för att utföra motsvarande arbete själv i värdlandet, men att 
brister i tid och personalresurser kan framtvinga en sådan »lokal» 
lösning.



Ovanstående genomgång av orsaker till samarbete mellan företag 
visar att samarbete utgör ett svar på den problematik avseende 
resurstillgång och riskexponering ett företag ställs inför vid upplägg
ningen av sin exportstrategi.

Val av samarbetsform

Val av samarbetsform påverkas helt naturligt av orsakerna till varför 
samarbete i vissa situationer är fördelaktigare än helägt dotterbolag 
enligt föregående avsnitt. Slutligt val av samarbetsform kommer 
dock också oftast att ske genom beaktande av ytterligare ett antal 
mer företagsspecifika skäl. Dessa skall nu presenteras.

Man kan påstå att den »typ av industri» det betraktade företaget 
tillhör i sig är starkt bestämmande för valet av företagsform. I vissa 
industrier ligger det så att säga »i luften» att det ena eller det andra 
slaget av samarbetsform föredras, när väl samarbete är aktuellt. 
Detta hänger ofta ihop med teknologin (i det samarbete som är 
aktuellt) som sådan och företagets syn på om och hur man vill sälja 
denna kunskap, samt på industristrukturen. Om exempelvis teknolo
gin är svår att överföra, eller produkter genererade därav svåra att 
transportera över stora avstånd på grund av sk naturliga handels
hinder (dyra transporter, begränsad hållbarhet etc) kan man finna en 
ren licensgivning vara att föredraga framför en JV-lösning, vars 
starkare potentiella kontroll av otillbörlig teknologi- och produkt
spridning ej behöver utnyttjas. Risken för otillbörlig teknologi- och 
produktspridning kan dock ibland minskas genom att vissa teknolo
giskt kritiska komponenter som ingår i en given produkt fortfarande 
levereras till en lokal licenstillverkare, som då får inrikta sin verk
samhet på tillverkning och lokala inköp av övriga komponenter samt 
sammansättning och marknadsföring av slutprodukten.

Företagets expansionsstrategi har också inflytande på val av sam
arbete. Om ett företag är starkt FoU-inriktat och det inom ramen för 
detta arbete får fram en »spin off» produkt, är det förståeligt om 
företaget snabbt vill exploatera denna kunskap globalt genom försälj
ning av licensrättigheter i stället för att göra tids- och kapitalkrä- 
vande investeringar för produktion och marknadsföring av samma 
produkt genom delägda bolag utomlands.

Övriga faktorer som kan påverka val av samarbetsform är företa
gets storlek och potentiella partners absoluta och relativa storlek. 
Detta kan bäst belysas med ett exempel: Ett stort företag i Norden 
övervägde att etablera ett samarbete med ett mycket mindre företag i 
Filippinerna för tillverkning och försäljning av det förstnämnda före
tagets produkter där. På grund av det lilla företagets otillräckliga 
finansiella resurser för en tillräcklig satsning, och för att undvika 
kritiskt beroende av en enstaka persons ( = ledaren för det filippinska 
bolaget) existens för samarbetets framgång, etablerades ett JV. Om 
under i övrigt likartade förhållanden den filippinska parten varit av 
samma storleksordning, hade det nordiska företaget stannat vid en 
licensgivning istället.

Inverkan av storleksfaktorn är svår att uttrycka generellt, men bör 
ägnas stor uppmärksamhet i varje enskilt fall.



Joint venture (JV)

I detta avsnitt skall vi detaljstudera en mycket viktig form av samar
bete, joint venture. En insikt i denna samarbetsform ger förståelse för 
identiska eller besläktade problem och karakteristika för de övriga 
formerna. Med hänsyn till det begränsade utrymmet kan vi samtidigt 
inte behandla alla egenskaper hos JV, utan bara dem som ur praktisk 
synpunkt framstår som mest väsentliga.

Partnerval

En av de första frågorna man ställs inför då man överväger/förbe
reder ett JV är hur man finner en lämplig partner. Detta ger sig 
många gånger självt: gamla partners i tidigare samarbeten är en 
lämplig grupp att söka inom, liksom etablerade företag som sålt 
likartade produkter eller sysslat med likartad produktion i värdlan
det. Om dylika betraktelser ej leder till identifiering av lämplig 
partner, kan man givetvis konsultera Exportrådet, som via sina tjän
stemän, framför allt de utlandsbaserade, kan ge vederbörlig hjälp.

Ett speciellt problem utgör värdlandspartners som är en statlig 
organisation. En partner med sådan bakgrund kan vara fördelaktig 
med tanke på goda kontakter med olika myndigheter. En inneboende 
nackdel är samtidigt att i politiskt labila länder befattningshavare 
inklusive partnerns företrädare kan ändras snabbt, och att politiska 
överväganden av denne kan komma att ofördelaktigt påverka den 
rent företagsekonomiska målsättningen.

Medan processen för sökandet av partner inte är så mycket att orda 
om är dock valet av partner ur skaran av kandidater oerhört väsent
ligt, vilket kommer att framgå av vad som senare sägs. En samman
fattning av kraven på en god partner ges nedan:
- Besitter branschkunskap
- Kan bidraga med väsentlig resurs till JV’t under JV’ts tilltänkta 

varaktighet
- Har »rätt» storlek
- Är ekonomiskt stabil
- Bedöms ha förmåga till samarbete med övriga partners 

Val av andel

Val av andel i ett joint venture styrs av ett otal faktorer, av vilka de 
viktigaste är:
- JV samarbetets syfte
- kapitaltillgång hos partnerna
- förväntad lönsamhet i JV
- riskaspekter för JV
- skatteaspekter
- antal partners i JV
- skälig ersättning till »sleeping partner» för vederbörandes insats
- legala (investeringsrestriktioner, skatter, minoritet etc.)
- kutym i industrisektorn eller i värdlandet
Vi ser, att dessa faktorer har att göra med dels exportföretaget som 
sådant, JV’t, värdlandet och partnern (eller partnerna).



Val av andel?

Värdlandet Partnern

Exportföretaget

Det finns här anledning att varna för den övertro på ökat inflytande 
och kontroll genom ökat ägande, som finns inom många företag. 
Sanningen är den, att även om det finns viss grund för detta sam
band, kan det vara fördelaktigare (billigare) att skaffa sig dessa 
fördelar på annat sätt, genom antalet platser i styrelsen, krav på 
enighet i styrelsen vid beslut i vissa frågor, rätt till utnämnande av 
befattningshavare för vissa kritiska funktioner, etc.

I detta sammanhang skall också varnas för faran av att ta som 
partner den person eller organisation som exempelvis sammanför två 
partners, av »ren hygglighet» så att säga. Det avgörande härvidlag 
skall vara om vederbörande på sikt kan tillföra JV’t något; hygglig- 
hetsaspekten kan klaras av genom ett engångsvederlag.

Kontrakt

Om man har identifierat lämplig partner och tillsammans med denne 
ingått preliminär överenskommelse om önskvärdheten av att realise
ra de gemensamma planerna, är det ytterst lämpligt att börja disku
tera den principiella uppläggningen av kontraktet. Kontraktet kan 
bildligt liknas vid ett äktenskapsförord och testamente; det går att 
leva gift utan dessa dokument, men med partners med starka ekono
miska intressen är det inte tillrådligt. Ett kontrakt och arbetet med 
framtagandet av det får inte ses som en separat aktivitet som delege
ras till respektive parts legala ombud, utan bör vara en integrerad del 
av hela projektet, utarbetat under deltagande av experter inom olika 
funktioner från respektive part, och om möjligt, från det tilltänkta 
JV’t. Genom en sådan bred förankring hos dem som senare skall 
komma att medverka i projektets realisering, kan en effektivt målin
riktad start av JV’t komma till stånd med ett minimum av konflikter.

Utnyttjas en sådan procedur med gemensam arbetsgrupp, kan fler
talet potentiella problem lösas på »gräsrotsnivå» utan att behöva 
belasta högsta ledningen hos respektive part. VD bör »sparas» till de 
— förhoppningsvis — fåtal problem som återstår. Tack vare kontak
terna och arbetet inom arbetsgruppen kan också problemen bli väl 
belysta ur respektive parts synpunkt och kompromisser kan nås 
lättare. Denna procedur innebär således i själva verket att enbart 
olösta förhandlingsfrågor hänskjuts till högsta ledningen och man 
erhåller en slags eskalering i problemlösningen. Proceduren förordas



för såväl stora som små foretag — skillnaden ligger enbart i antalet 
medlemmar i arbetsgruppen och antalet nivåer i eskaleringen.

Ett exempel på innehållet i ett kontrakt ges nedan. Man kan här 
särskilja följande beståndsdelar:
Kontraktsexempel 1-2: »Feasibility study» och JV-avtal.
Bilaga 3-5: Olika sidoavtal rörande licens, komponentförsäljning 
samt marknadsföring.

1. Feasibility study 2. Joint venture avtal

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Introduktion
A. PARTNERS I JOINT VENTURE
B. BESKRIVNING AV PROJEKTET
C. INVESTERING

1. Mark och byggnader
2. Utrustning
3. Know-how
4. Andra kostnader
5. Indexering
6. Räntor
7. Rörelsekapital
8. Tidsplan för investeringen

D. FINANSIERING
1. Plan
2. Lånevillkor
3. Amorteringar
4. Räntor

E. MARKNADSFRÅGOR
1. Export
2. Priser

F. PROGNOSER
1. Försäljning
2. Materialkostnader
3. Arbetskraft
4. Vinst- och förlusträkning
5. Cash-flow

G. VALUTABALANS
H. AVKASTNING
I. BALANSRÄKNING 

Annexes:
A Specifikation på startkostnader 
B Modell för vinstberäkning 
C Modell för upprättande av 

balansräkning 
D Teknisk studie

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Partners
2. Bakgrund
3. Syfte
4. Definitioner
5. Feasibility Study
6. Anknutna avtal
7. Produkter
8. Legal status för JV
9. Investering och finansiering

10. Partners insatser
11. Ökning/minskning av eget kapital
12. Återbetalning av insats
13. Bankgaranti
14. Styrelse
15. Styrelsens rättigheter och 

skyldigheter
16. JV’s VD’s rättigheter och 

skyldigheter
17. Partners rätt att utse vissa befatt

ningshavare
18. Koordinationskommitté
19. Vinstberäkning och utdelning
20. Konfidentiell information
21. Varaktighet
22. Statuter
23. Giltighet av tillägg
24. Force Majeure
25. Tillämplig lagstiftning
26. Skiljedom
27. Antal kontraktskopior
FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR 
I Produkter 
V Feasibility Study



3. Licensavtal 4. Avtal för komponent
försäljning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Partners
2. Syfte
3. Definitioner
4. Licensrättigheter
5. Utbyte av tekniker
6. Utbildning
7. Kvalitetsspecifikation
8. Varumärke
9. Royalty

10. Konfidentiell information
11. Joint venture uppfinningar
12. Varaktighet
13. Giltighet av tillägg
14. Force Majeure
15. Tillämplig lagstiftning
16. Skiljedom
17. Antal kontraktskopior

3. Definitioner
4. Priser
5. Betalningsvillkor
6. Varaktighet
7. Giltighet av tillägg
8. Force Majeure
9. Tillämplig lagstiftning

10. Skiljedom
11. Antal kontraktskopior
FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR
I Produkter
II UN General Conditions, 1953 
IV Prisindexeringsformel

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Partners
2. Syfte

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR
I Produkter
III Patentsituation

5. Marknadsföringsavtal

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Partners
2. Syfte
3. Definitioner
4. Försäljningsterritorium
5. Export
6. Priser
7. Varaktighet
8. Giltighet av tillägg
9. Force Majeure

10. Tillämplig lagstiftning
11. Skiljedom
12. Antal kontraktskopior

FÖRTECKNING ÖVER BILAGOR 
I Produkter

Kontraktets syfte
1. Återge grundidéerna för bildandet av JV’t
2. Återge parternas gemensamma design av JV’ts verksamhet och legala konstruktion 

(JV avtalet)
3. Definiera respektive parts rättigheter i vad avser bl a varumärke, produktansvar, 

garantier, patent och försäljningsterritorium
4. Reglera beslutsmekanismen för »löpande ärenden» (Styrelse, VD ...)
5. Reglera »ömtåliga» frågor (vinstfördelning, prissättning)
6. Skapa interna regler för att undvika att relationer brister då endera partnern faller 

offer för tillfälliga frestelser
7. Bereda väg för separation i ordnade former (hembudsskyldighet, värdering, tillämp

lig lagstiftning)
8. Fastställa vilka lagar och förordningar som är tillämpliga (skatter, konkurrensbe

gränsning etc)



Feasibility studyn (FS) är företagsekonomiskt sett basen för JV’t. 
FS utvisar projektet i alla dess funktioner: investeringar (maskiner, 
byggnader), tillverknings- och försäljningskvantiteter, finansiering, 
personal, vinst- och förlusträkning, balansräkning - och allt detta 
uttryckt för ett antal år framåt. FS utarbetas normalt sett av specia
lister från respektive parts sida, företrädande områdena teknik, eko
nomi och marknadsföring. Man kan starkt förorda att FS legalt görs 
till en del av kontraktet och att FS fungerar både som en kvantitativ 
bas för den legala verbala påbyggnaden uttryckt i den egentliga 
avtalstexten och som ett bevis på vad parterna vid dess utarbetning 
bäst kunde utsäga om JV’t och dess framtid. Genom denna legala roll 
hos FS vinnes också fördelen att om värdlandspartnern avsiktligt 
undanhåller sin utländska kollega viss betydelsefull information om 
värdlandets lagar och förordningar, så kan detta göras till rättmätig 
grund för uppsägning av kontraktet; eventuellt förbundet med ska
deståndskrav.

Exempel på olika slags avtal mellan olika parter

Förutsättningar: Företag 1 är licensgivare
JV är iicenstagare 
Företag 2 säljer JV'ts produkter 
Alla parter deltar i JV-avtal och Feasibility Study

Företag 2

Företag 1

Det kontraktsförslag som här ovan exemplifierats är uppbyggt på 
ett huvudavtal som kan kallas JV-avtal men som också ofta uppträ
der under beteckningen »Shareholders Agreement», vilket är ett 
slags paraplyavtal; och dels ett antal specifika avtal för vart och ett 
av områdena
- licens
- försäljning
- komponentförsäljning
Skälet till att ha dylika specifika avtal kan vara dels att de myndig
heter i värdlandet som skall godkänna dylika specifika avtal är olika 
för olika områden, dels att konstellationen av avtalspartners kan 
variera som framgår av sammanställningen i rutan ovan »kontrak
tets syfte». Så är exempelvis licensavtalet troligen upprättat mellan



licensinnehavaren och JV’t och inte med värdlandets partner. Mark
nadsföringsavtalet behandlar JV’ts förpliktelser mot licensinneha
varen avseende export, respektive hur JV’ts marknadsföring i värd
landet skall bedrivas.

Organisatoriska frågor

JV-avtalet behandlar relationerna mellan parterna i JV’t samt hur 
detta som separat foretag är tänkt att verka. Inte minst viktigt är här 
hur respektive part organisatoriskt kan påverka JV’ts verksamhet. 
Man kommer här in på överväganden om antal platser i styrelsen, 
styrelsens rättigheter, krav på enighet eller majoritet i vissa frågor.

Till dessa uppifrån/utifrån JV’t kommande impulser för påverkan 
skall också nämnas de inifrån genererade styrfunktionerna via be
fattningshavare i JV’t i specialistfunktioner. Dessa kan ofta vara 
rekryterade från respektive partner.

Betydelsen av respektive parts egen organisation med avseende på 
hur relationer till JV’t är upplagda, kan ofta bli försummade. Vid 
uppstartningen av projektet bildas troligen en projektgrupp hos re
spektive part för handläggning av JV’t. Successivt fasas dess med
lemmar ut och till slut finns kanske enbart en person kvar hos 
respektive part, »projektledaren», som tillsammans med sin VD vid
makthåller en regelbunden kontakt med JV’t via styrelse- och andra 
möten. Kontaktvägar har då etablerats mellan respektive parts tjän
stemän och JV’ts tjänstemän för normala rutingöromål såsom kom
ponentbeställningar och skeppningar, enklare tekniska förändringar 
i produkten etc. På tjänstemannanivån är troligen inte syftet med 
respektive parts medverkan i JV’t känd i detalj, ett förhållande som 
förstärks med tiden på grund av den naturliga omsättningen av 
personal. Detta kan lätt leda till att handläggningen av löpande JV- 
ärenden hos en part spårar ur; jämfört med helägda dotterbolag kan 
JV’t i vissa frågor få en felaktigt styvmoderlig behandling och i andra 
frågor felaktigt en alltför givmild behandling. Enda lösningen till 
detta problem är en periodvis återkommande uppföljning av verk
samheten visavi JV’t av VD eller någon annan invigd »eldsjäl». Detta 
i sin tur indikerar att JV’s utan den rätta organisationen hos respek
tive part lätt kan komma att belasta VD’s tid oproportionerligt myc
ket.

Konfliktorsaker

Syftet med JV’ts organisation och kontaktytorna mot respektive part, 
är att dessa tillsammans med JV’ts statuter skall säkerställa ett 
beslutsmaskineri för en effektiv skötsel av JV’t och eliminering - så 
långt som möjligt — av konflikter parterna sinsemellan, respektive 
visavi JV’t. Mot den bakgrunden är det av intresse att studera några 
exempel på vanliga konfliktorsaker:
- finansiell policy (soliditetsmål, garantier från partners för lån, lån 

från partners och finansinstitut, valutafrågor, utdelningspolicy, 
bokföringsmässig hantering av förlust i starten)



- export (undvikande av konfrontation på utländska marknader, 
priser, service, konkurrensbegränsningsaspekter)

- teknologi (kvalitetsnormer, produktansvar)
- management (lojalitetsband mellan JV befattningshavare och 

partner kan leda till otillbörliga dispositioner, »tonårsproblem», 
»uppförandekod» olika mellan värd- och hemland)

- leveranser mellan partner och JV (priser, kvalitet, flexibilitet i 
ändring av planer)

- teknologi — och annan know-how överföring (designändringar och 
godkännande därav, betalning för oförutsedd hjälp)

- kontraktsefterrättelse (partners ovana vid samarbete och de spe
ciella hänsyn som måste tagas gentemot varandra)

I bästa fall kan i en enskild konfliktsituation enligt ovan respektive 
partner och också JV’t ha objektivt konstaterbar fördel av visst 
beslut. Lösningen på konflikten består i så fall enbart av ett bibring
ande av tillräcklig information i ärendet till respektive part i målet.

I värsta fall kan alla inblandade parter komma i en sits där en 
parts fördel är övriga parters nackdel. Konfliktlösningen blir då 
annorlunda och antar mer karaktären av förhandling fram till en 
kompromiss. Denna förhandling måste skötas så att man inte ham
nar i ett dödläge. Betydelsen av att grundarna till JV’t klart uttryckt 
för varandra syftet med att starta ett samarbete och att de utarbetat 
en genomtänkt strategi för JV’t kan inte nog understrykas därvidlag. 
Man kommer här återigen in på fördelen av att parterna aktivt 
engagerat och detaljerat arbetat sig igenom en »feasibility study» och 
kontraktet i sin helhet, och också »testat» beredskapen att hantera 
olika situationer genom att simulera olika utvecklingar för JV’t. En 
sådan testning sker genom att gemensamt tänka och diskutera ige
nom olika »Vad händer om det och det inträffar »-situationer. Allt 
efter behov korrigeras och förbättras kontraktet successivt. Det hör 
naturligtvis till sakens natur att en dylik metod inte får drivas in 
absurdum eftersom man då förmodligen aldrig kommer att hinna 
realisera grundidén med JV’t i rimlig tid. Men testets nytta ur 
kontraktssynpunkt är otvivelaktig, och har dessutom den fördelen att 
grundläggande dolda meningsskiljaktigheter hos parterna därvid av
slöjas, vilket kan leda till den insikten att man bör avstå från samar
betet.

Det bör i detta sammanhang påpekas att det finns åtminstone en 
orsak till varför samarbetet inte nödvändigtvis blir bättre med tiden. 
Denna orsak ligger i att den balans som existerar vid JV’ts start, dvs 
balansen mellan respektive parts insats och utbyte av JV’t sett ur den 
andra parterns synpunkt, har en tendens att rubbas med tiden. I ett 
förenklat fall kanske den ena parten i ett 50/50 JV bidrar med 
teknologin och den andre med finansiella resurser och risktagandet. 
Efter några års verksamhet, fylld av framgångsrik tillverkning och 
försäljning och sedan de flesta finansiella riskerna eliminerats, kan 
då lätt den förstnämnda parten komma att betrakta den andre som en 
parasit vilken i början tillskansat sig otillbörliga fördelar. Den posi
tiva samarbetsandan i starten kan då förbytas i sin motsats. Då



återstår förmodligen inget annat än skilsmässa, dvs parterna sepa
rerar. Förhoppningsvis kan detta ske utan att »barnet», JV’t, skadas 
alltför mycket därav. Noggrannt förberedda villkor för vad som skall 
gälla för en parts utträde ur JV’t är då givetvis nödvändiga.

Ur legal synpunkt kan man naturligtvis tänka sig att genom 
tilläggsavtal successivt »bättra på» ett ursprungligt avtal. Detta är 
dock ej tillrådligt som avtalsstrategi om valmöjlighet finns att i 
stället ha ett bättre utgångskontrakt. Skälen för detta är att varje 
avtal kräver en viss ställtid för utformandet, berörda personer hos 
respektive avtalspart får nya arbetsuppgifter, omregistrering av hela 
avtalet kan krävas, och dessutom hos myndigheter vars syn på ur- 
sprungsavtalet kan ha ändrats med tiden etc. Oftast blir resultatet 
ett svåröverskådligt lappverk.

Detta principiella fördömande av tilläggsavtal innebär också ett 
dilemma för det oerfarna småföretaget som kan finna att arbete med 
kontraktsskriveri är ett oöverstigligt hinder för att kunna starta en 
affärsmässigt intressant affär. En lösning kan då vara att man star
tar löst utan egentlig kontraktsbas, enbart med ett »letter of intent», 
och, nota bene, med en sådan omfattning av verksamheten att ris
kerna för att företaget hålls inom acceptabla gränser om misslyckan
de inträffar. Med tiden allteftersom erfarenheten - och också trycket 
på expansion av verksamheten — växer, har behovet och förmågan att 
övervinna kontraktsskriveriproblemen säkerligen förändrats så att 
»modellen» enligt ovan kan följas.

Ett JV utomlands med utländsk partner erbjuder vissa kulturella 
problem som har sitt ursprung i okunnighet om värdlandets sedvän
jor generellt och sättet att bedriva »business». Det är då fördelaktigt 
om man kan ha tillgång till en förtrolig rådgivare som är välbekant 
med affärsverksamhet i värd- och hemland och som därigenom kan 
bidra till en effektiv problemlösning.

Samarbete i framtiden

Det finns flera skäl att förmoda att betydelsen av JV’s kommer att 
öka med tiden. Ett skäl är att i linje med en tendens till förstärkt 
nationalism, allt fler länder kommer att stängas för handel av tradi
tionell typ med sådana varor som man anser sig kunna tillverka 
lokalt med vederbörlig hjälp utifrån. Teknologin finns oftast tillgäng
lig från flera konkurrerande källor. Värdlandet får därför lätt sin 
teknologi och ger i enlighet med sina nationella strävanden den 
utländske partnern gärna enbart en samarbetspartner-roll inom ra
men för ett JV, licensavtal eller liknande.

En pådrivande faktor till denna tänkta utveckling är den pågående 
nord-syd dialogen om fundamentala teknologiska behov hos mindre 
utvecklade länder och villkor för överföring av teknologi.

Det saknas naturligtvis inte motverkande krafter, företrädda ex
empelvis av fackföreningar i teknologins hemländer som av syssel- 
sättningsskäl är motståndare till teknologi-export. Starka moraliska 
argument för mer långsiktig hjälp till mindre utvecklade länder 
kommer troligen att övervinna sådant fackföreningsmotstånd. För 
företag med lämpliga produkter för export erbjuder detta inte bara 
tillgång till nya marknader, utan ställer också krav på anpassning



till det nyare sätt att exportera, som ingåendet av olika samarbeten 
med utländska partners utgör. Samarbetsavtal utgör instrumentet 
för främjande av ömsesidig handel mellan i- och u-länder som kan bli 
en dynamisk faktor i 80-talets världsekonomi.

Några sammanfattande råd

1. Beakta nya former att bearbeta nya marknader genom joint ven
tures, licensavtal och olika former av samarbetsavtal, i kontrast 
till de mer traditionella ytterlighetsformerna agent och eget dot
terbolag.

2. Dessa nya former erbjuder företagaren en förmånligare resurs- och 
riskstruktur.

3. Vid ingående av samarbete bör följande viktiga frågor ägnas stor 
omsorg:
— Val av partner. Vaije partner ska tillföra samarbetet något 

unikt.
— Etablera någon form av kontrakt. Affärsidén ska vara vägle

dande i detta arbete. Ett kontrakt är ett stöd - inget självända
mål.

— Kontraktsenliga rättigheter kan ofta ge samma fördelar som de 
som följer av äganderätt.

— De ursprungliga förutsättningarna för samarbetet kan ofta än
dras med tiden. Därför är viljan till anpassning till nya förhål
landen en livsnödvändighet för ett framgångsrikt samarbete.

— Försök om möjligt starta samarbete med okända partners i liten 
skala och undvik mer »direkta inhopp» i mer krävande former. 
Kända partners är att föredraga.

— Samarbetsavtal kräver en annan organisatorisk struktur än 
normalt; i mindre foretag sköts de direkt av VD, i större av 
någon speciellt avdelad person på direktörsnivå.

— I företag med egna dotterbolag och med joint ventures rekom
menderas formulering av klara riktlinjer avseende likheter och 
skillnader i behandlingen av joint ventures i relation till dotter
bolagen för olika frågor.



Licensförsäljning
av Lars Åkerman, Sveriges Exportråd

Licensförsäljning uppfattas ibland som något osäkert och svårt, vilket 
säkert är en av förklaringarna till att många licensobjekt aldrig 
utnyttjas. Det är synd eftersom licensförsäljning ofta är ett mycket 
lönsamt komplement/alternativ till direktexport, ibland det enda al
ternativet!

Vad är licensförsäljning och vad kan licensieras?

Teknikförsäljning brukar definieras som överföring av tekniskt kun
nande till en köpare som betalar ersättning för detta i form av pengar 
eller varor. Det tekniska kunnandet kan dels finnas i form av hård
vara (maskiner, varor) dels som mjukvara (patent, know-how). Sy
stemleveranser och uppförande av turn key-anläggningar innehåller 
i regel element av både hårdvaru- och mjukvaruförsäljning.

Detta kapitel behandlar licensförsäljning där mjukvarudelen utgör 
den dominerande handelsvaran. Gränsen mellan licensförsäljning 
och systemförsäljning är dock inte skarp då system- och turn key- 
leveranser, ofta kombineras med licensöverenskommelser respektive 
komponentleveranser (av t ex komplicerade maskindelar), är vanliga 
i licensförsäljning.

Licensförsäljning innebär att innehavaren av en rättighet på det 
industriella rättsskyddets område och/eller know-how, licensgivaren, 
mot ersättning överlåter eller upplåter nyttjanderätten till annan 
person (fysisk eller juridisk), licenstagaren.

Licensobjektet, dvs det som licensgivaren överlåter eller upplåter 
kan utgöras dels av
- patent
- mönster
- varumärken
dels av licensgivarens know-how som t ex
- tillverkningshemligheter (konstruktioner, receptur, metoder, mo

deller etc)
- driftserfarenhet (fabrikslay-out, provnings- och körningsföre- 

skrifter etc)
- management- och marknadsföringsmetodik.
Licensobjektet kan dels överlåtas, dvs säljas, dels upplåtas. En upplå
telse innebär att licensgivaren behåller äganderätten men medger 
rätt att annan person mot ersättning utnyttjar licensobjektet under 
viss tid.



Patent, mönster och varumärken är s k industriella rättigheter och 
omfattas av det industriella rättsskyddet, vilket regleras av en omfat
tande nationell och internationell lagstiftning (framför allt patent-, 
mönsterskydds- och varumärkeslagen respektive deras utländska 
motsvarigheter). Tillverkningshemligheter, driftserfarenheter och 
marknadsföringsmetodik — know-how - saknar egentligt rättsskydd. 
En förutsättning för att know-how skall kunna utgöra ett intressant 
licensobjekt är att detta know-how kan hemlighållas. Licensobjektet 
utgörs oftast av kombinationer av en eller flera industriella rättighe
ter och know-how. Ett licensavtal där ett patent utgör huvudbe
ståndsdelen benämnes i regel »patentlicensavtal»; om know-how ut
gör huvudbeståndsdelen blir benämningen »know-howlicensavtal». 
Kombinationer förekommer ofta, man talar då om »kombinerade 
licenser» liksom varumärkeslicenser.

Ett förhållandevis nytt begrepp, som har relativt stora likheter 
med licensiering är franchising. Franchising innebär att ett företag, 
franchisegivaren, genom kontrakt knyter till sig enskilt ägda andra 
företag. Dessa uppträder gentemot kundkretsen med ett likformigt 
produktsortiment under ett gemensamt varumärke, respektive får 
teknisk och administrativ assistans av franchisegivaren.

En »franchise» kan således t ex inrymma en varumärkeslicens 
kompletterad med en överenskommelse om teknisk och administrativ 
assistans resp upplärning av personal. Exempel på svenska franchise- 
system är Tuff-Kote Dinol, vissa hamburgerrestauranger resp i USA 
t ex hotellkedjan Holiday Inn.

När licensförsäljning innebär överförande av teknologi från licens
givaren till licenstagaren förekommer ibland som ett komplement till 
licensavtal sk »technical assistance agreement». Det egentliga li
censavtalet kan ibland (framfor allt då någon part är hemmahörande i 
ett utvecklings- eller statshandelsland) också benämnas »technical 
assistance agreement». Även »management assistance agreement» 
förekommer.

Varför licensiera? För- och nackdelar

De flesta marknadsplaner brukar idémässigt vara uppställda i stil 
med den enkla skissen i figuren nedan.
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Marknadsefterfrågan respektive företagets möjligheter att utnyttja 
och tillgodose denna efterfrågan ligger till grund för ett företags 
agerande. Begränsade resurser inom företaget framtvingar priorite
ringar och segmentering i tid och rum. Den allt snabbare teknolo
giska utvecklingen medför också att den kommersiella livslängden på 
en produkt eller en teknologi blir kortare — resurserna inom företaget 
räcker inte till, man hinner inte penetrera och täcka alla marknader i 
tid.

Den här bakgrunden i kombination med ökande transportkost
nader, handelshinder och valutabrist gör att licensiering blir ett allt 
intressantare marknadsföringsalternativ och leder till överväganden 
av den här typen:
... under den här produktens kommersiella liv torde vi inte få tillräckliga resurser att 
direktexportera till Sydeuropa och USA. Transportkostnaderna till Japan, respektive 
bristen på västvalutor i Sovjet och Brasilien omöjliggör en lönsam direktexport dit. Då 
vi vet att det finns en stor efterfrågan från de här marknaderna bör vi undersöka 
möjligheten att licensiera eller bilda joint ventures med teknologin som apport-egen
dom.

Om säljaren är en ensam innovator eller en småföretagare i Väster
botten med begränsade resurser kanske resonemanget i stället blir:
... om 2-5 år har konkurrenterna kommit i kapp ... Norrland och Svealand kan jag 
täcka med legotillverkning och bilspedition ... jag får komplettera med att sälja 
licenser ... Atlas Copco har en global försäljningsorganisation, de borde vara intresse
rade av world-wide rights ... får jag ett dåligt bud tar jag en japansk firma för 
Sydostasien, en amerikansk för Nord- och Sydamerika och ett franskt eller tyskt 
företag för EG ...

Strategi- och resursresonemangen ovan kan illustreras med figuren 
nedan.
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Det enskilda företagets resurser blir avgörande för storleken på 
respektive ring, respektive om det föga resurskrävande alternativet 
licensförsäljning måste tillgripas i stället för alternativet tillver
kande dotterbolag (joint venture-konstruktioner kan betraktas som 
en mellanform).

Sammanfattningsvis kan följande skäl anföras för resp mot licens
försäljning.



Skäl för licens för sälj ning

- handelshinder kan undvikas
- resursinsatsen begränsad och därmed risktagandet
- intressanta marknader kan täckas relativt snabbt
- lokal marknadskännedom utnyttjas
- högre avkastning på insatt kapital1

Skäl mot licensförsäljning

- risk för framtida konkurrens från licenstagaren
- licensavtal är relativt kortvariga (ofta 5-10 år)
- vad sker då avtalsperioden är slut?2
- licensgivarens handlingsfrihet begränsas på de marknader där 

licenstagare finnes
- lägre totala intäkter än vid direktexport1

Sammanfattning: Om ett företag besitter ett intressant licensobjekt 
bör licensförsäljning övervägas. Licensieringsaktiviteterna bör dock 
utformas så att den egna expansionen på hemmamarknaden och 
intressanta direktexportmarknader ej kommer i fara.

Licensförsäljning i relation till forskning och utveckling eller 
produktutveckling

Forskning och utveckling i någon form förekommer i de flesta före
tag. Likaså finns i regel någon form av Sortimentspolitik, dvs av 
företagsledningen fastställda riktlinjer för vilken sortimentsbredd 
(olika produktlinjer, som bordtennisbord, gräsklippare, jordfräsar) 
resp vilket sortimentsdjup (olika produktvarianter inom samma pro
duktlinje, som flyttbara bordtennisbord resp stationära bordtennis
bord) företaget skall ha. Då beslut om sortimentets bredd och djup i 
väsentlig grad påverkar företagets lönsamhet brukar den fastlagda 
Sortimentspolitiken också ingå som ett element i fastlagda riktlinjer 
för forskning och produktutveckling. Så förekommer det ofta, att 
forskningsprojekt eller nya produktidéer granskas systematiskt med 
utgångspunkt från hur väl de är anpassade till Sortimentspolitiken.

Kreativitet låter sig dock i praktiken icke så lätt styras, varför 
systematisk forskning och produktutveckling kan frambringa nya 
produkter och nya tekniker som kan vara kommersiellt intressanta 
även om de inte passar in i företagets Sortimentspolitik. Vidare kan 
ibland en given teknik användas i andra tekniska applikationer - 
spin-off produkter. Likaså framtvingas sortimentsbegränsningar ge
nom behov av kostnadsbesparingar resp önskemål om mer koncen
trerade marknadsföringsinsatser.

Då forskningsprojekt nedläggs, resp sortimentsbegränsning är ak
tuell, bör överväganden ske huruvida aktuell teknik eller produkt

1 Då licensförsäljning binder mindre kapital än annan marknadsbearbetning blir i regel avkastningen på insatt 
kapital högre än vid direkt export. Direktexport (resp etablering av eget tillverkningsbolag) möjliggör dock i regel 
väsentligt högre totalintäkter än licensförsäljning.
2 Om avtalet innehåller en varumärkeslicens förbättras ibland licenstagarens förutsättningar att få licensavtalet 
förnyat.



eventuellt kan utgöra ett för andra företag intressant licensobjekt. 
Om så är fallet, bör hänsyn till licensobjektet tas i företagets mark- 
nadsplanering och möjligheter att licensiera undersökas.

Hur ser licenstagaren ut?

Olika typer av företag kan vara aktuella som licenstagare:
- företag med en säljorganisation som bearbetar aktuella slutförbru

kare av licensobjektet, licensobjektet skapar således en komplette
rande produkt till ett redan befintligt sortiment

- företag som besitter en produktionsapparat och ett tekniskt kun
nande som möjliggör tillverkning av licensobjektet

- företag som har ledig ekonomisk eller tillverkningsmässig kapaci
tet och därför vill gå in på nya produktområden, diversifiera

- foretag som önskar integrera framåt eller bakåt (tillverkaren av 
rakbladsråämnen vill påbörja tillverkning av rakblad etc)

Den ideala licenstagaren är självklart ett företag som dels har en 
tillfredsställande marknadsbearbetning av aktuella kundkategorier, 
dels besitter tekniskt kunnande och tillverkningskapacitet. Då möj
liga licensintäkter ju är en funktion av licenstagarens försäljning är 
dock företag med en effektiv säljorganisation relativt sett mest 
intressanta. Licensgivaren kan kanske också under en övergångstid 
leverera färdiga produkter eller vissa komponenter till licenstagaren.

En faktor, som bör beaktas i samband med val av potentiella 
licenstagare, är företagens storlek resp egna insatser på forskning 
och utveckling. I samband med licensförsäljning talas det ofta om en 
viss negativ attityd mot innovationer utifrån - »Not invented here» 
(NIH). Förekomsten av en NIH-attityd tillvitas i regel större företag 
med omfattande egen forskning och utveckling. Det görs då gällande 
att dessa företag är alldeles för lite lyhörda för innovationer utifrån, 
att ansvarig FoU-personal underkänner andra teknologiska lösning
ar etc. Även om en NIH-attityd ibland förekommer bland många 
större företag (det är ju mänskligt om FoU-enheten tycker det är 
roligare att se sina egna projekt utvecklade än att rekommendera 
inköp av främmande teknik utifrån!) torde den ofta sammanhänga 
med att utifrån kommande licenserbjudanden — likaväl som många 
interna forskningsprojekt - inte klarar av den systematiska utvärde
ring av nya projektidéer som förekommer. För licensförsäljaren kan 
det vara väl använd tid att försöka tänka sig in i den potentiella 
licenstagarens situation resp överväga vilken Sortimentspolitik 
licenstagaren kan tänkas ha samt efter vilka kriterier nya projekt 
utvärderas!

Hur kontakta licenstagaren?

Innan det egentliga försäljningsarbetet påbörjas bör licensgivaren 
med utgångspunkt från företagets marknadsplan i en kravspecifika
tion precisera hur den ideala licenstagaren på resp geografisk mark
nad bör se ut. Om licensobjektet t ex är en tänkt ny produkt som tar



hand om de delvis giftiga avfallsprodukter som uppstår vid svetsning 
av fartygsplåt skulle kravspecifikationen på en licenstagare i Japan 
kunna se ut så hår:
- licenstagaren bör ha en säljorganisation som bearbetar dels ny

by ggnadsvarv, dels reparationsvarv i Japan
- om exporträtt till Sydostasien skall ges bör licenstagaren själv 

eller via återförsäljare kunna bearbeta reparations- och service
varv i området

- då produkten kan appliceras dels på befintlig svetsutrustning, dels 
på ny utrustning, bör licenstagaren kunna få till stånd en bearbet
ning av företag som tillverkar aktuell svetsutrustning

- en tillfredsställande »after sales service» med reservdelsförsöijning 
bör kunna byggas upp

- då licensobjektet har karaktär av »miljövårdsprodukt» är det bra 
om licenstagaren har goda kontakter med myndigheter och fackför
eningar som av medicinska skäl kan tänkas »föreskriva» använd
ning av produkten

- licenstagaren bör kunna producera produkten alternativt kunna 
administrera legotillverkning etc.

Nästa åtgärd blir att skaffa sig en uppfattning av hur den aktuella 
marknaden fungerar resp vilka dominerande företag som opererar i 
branschen. Det är lämpligt att bölja med en skrivbordsundersökning 
kompletterad med telefonintervjuer av i hemlandet verksamma 
branschkännare, korrespondens med branschföreningar, fackpress, 
handelssekreterare etc. Om vi använder det nämnda exemplet om en 
produkt för svetsning av fartygsplåt, kan kanske exportchefen på ett 
företag som tillverkar fartygsluckor, i samband med en lunch ge 
värdefull marknadsinformation. Om marknadssonderingen skall ut
vidgas till en ordentlig marknadskartläggning eller ej, är beroende 
på vilken metod licensförsäljaren väljer för att kontakta de poten
tiella licenstagarna.

Två metoder finns, hagelmetoden och kulmetoden. I hagelmetoden 
listas med hjälp av kalendrar, branschförteckningar och publika
tioner typ »Buyer’s guide» företag som kan tänkas någorlunda över
ensstämma med licenssäljarens kravspecifikation. Ett säljbrev adres
serat till »Verkställande direktören» eller »New Product Manager» 
avsänds sedan tillsammans med viss basinformation om licensobjek
tet (om registerverket nämner VDs namn bör detta självklart sättas 
ut). De företag som är intresserade reagerar genom att skicka en 
kupong eller svara i brevform beroende på hur säljbrevet är utformat.

Efter kreditupplysningar förbereds sedan per korrespondens ett 
personligt sammanträffande. Annonsering i tidningar typ Handels
blatt, Financial Times och Wall Street Journal kan också tillämpas, 
liksom möjligheten att publicera information om licensobjektet i bul
letiner utgivna av olika länders import- och exportfrämjande organi
sationer.

Dr Dvorkovitz & Associates kan också användas. Detta välkända 
licensmäklarföretag arbetar sedan 1970 med ett ADB-baserat infor-



mationssystem med syfte att publicera teknologi tillgänglig för licen- 
siering. Då Dvorkovitz system finansieras genom abonnemangsav
gifter från prenumeranterna sker publiceringen kostnadsfritt för li
censsäljaren.

Nackdelen med systemet är att kvaliteten på erbjuden teknik kan 
vara mycket ojämn — det kostar ju inget att sätta in ett erbjudande. 
Systemet innehåller också många erbjudanden från universitet och 
högskolor, dvs i regel teknik på idé- och prototypstadiet. Technotec, 
är ett annat liknande informationssystem administrerat av Control 
Data Corp. Här debiteras dock en avgift på cirka USD 1 per ord för 
köp- och säljnotiser.

Den andra metoden, kulmetoden, innebär att licenssäljaren först 
genom en marknadsundersökning - genomförd via konsult eller i 
egen regi - isolerar 3-6 företag som bäst överensstämmer med licens
säljarens kravspecifikation. Självklart bör också undersökas om de 
utvalda företagen med hänsyn till vad som kan fås fram om deras 
Sortimentspolitik, kan ha ett potentiellt intresse av att bli licensta- 
gare. Ett personligt adresserat brev avsänds sedan till VD tillsam
mans med en lämplig mängd information om licensobjektet. Om 
brevet kan ges karaktär av ett exklusivt erbjudande ökas självklart 
läsvärdet: »... Då Ert företag har en effektiv marknadsbearbetning 
av aktuella målgrupper bedömer vi den nya tekniken som speciellt 
intressant för Ert företag. Vi skulle sätta värde på att vid ett person
ligt besök för Er och Era medarbetare få presentera projektet. Vi 
kommer att kontakta Er per telex den 14/5 i syfte att försöka finna 
lämplig tidpunkt för ett sammanträffande ...»

Det är självklart att kulmetoden i de flesta fall är att föredra 
framför hagelmetoden, då den i hög grad minskar risken för att 
licenssäljaren blir inblandad i förhandlingar med företag som vid 
närmare granskning visar sig vara mindre intressanta som licensta- 
gare. Om hagelmetoden användes finns också en risk för att licensob
jektet blir så allmänt känt att inget företag vågar satsa på det (detta 
gäller speciellt om ADB-baserat informationssystem används). Om 
licenssäljaren emellertid har en begränsad marknadsföringsbudget 
för licensobjektet, kan hagelmetoden som är den billigare metoden, 
ibland vara det enda möjliga alternativet. Observeras bör dock att 
kostnaden för resor till, och förhandlingar med, felaktig licenstagare 
kan bli mångdubbelt högre än kostnaden för en marknadsundersök
ning, som möjliggör användande av kulmetoden resp bör ge underlag 
för en riktig prissättning av licensobjektet.

Under senare år har mässor för köp och försäljning av teknologi 
skapats. Exempel på dylika är »World Fair for Technology Exchange» 
i Chicago, Inova i Paris och Techno Tokyo. Dessa kan utgöra ett 
alternativ till ovan beskrivna metoder liksom uppfinnar- och fack
mässor. Svenska erfarenheter av utbytet har dock varit blandade. 
Vidare kan det ibland vara lämpligt att genom artiklar i fackpress 
skapa publicitet kring en ny teknologi i syfte att därigenom underlät
ta resp förbereda övriga säljåtgärder. Metoden användes för övrigt 
också ibland för att hindra tredje person söka patent - en tidningsar
tikel gör ju teknologin allmänt känd och således icke patenterbar.

Oavsett vilken metod licenssäljaren använder för att kontakta den 
potentielle licenstagaren, är det mycket betydelsefullt att licensob



jektet presenteras på ett säljande sätt. Det kan vara lämpligt att 
föreställa sig vilken typ av information man själv skulle kräva om 
man befann sig i köparens situation! Så behöver köparen ett allsidigt 
beslutsunderlag omfattande komponenter som
- teknisk bakgrund: beskrivning av aktuell teknologi och konkurre

rande, produktfördelar
- ekonomisk bakgrund: marknadsdata av ungefär det slag som ingår 

i en marknadsplan i den mån de finns tillgängliga, ekonomiska 
resultat från i kommersiell drift varande referensanläggningar, 
kundlistor

- juridisk bakgrund: vilket industriellt rättsskydd finns på vilka 
marknader

- ev patentskrifter: om möjligt för marknaden ifråga.
Då presentationsmaterialet ju kommer att användas i ett initialskede 
bör det dock icke innehålla fakta av konfidentiell natur.

Förhandlingarna, målsättningar och överväganden

Generella regler är svåra att ställa upp då ingen förhandling är den 
andra lik. Så påverkas förhandlingarnas karaktär av storleken på 
licensgivare och licenstagare, licenstagarens nationalitet resp den 
bransch inom vilken licensen skall upplåtas osv.

De allmänna målsättningarna för ett licensavtal bör finnas fast
lagda i företagets marknadsplan, vad som absolut måste krävas för 
att ett avtal skall få komma till stånd resp vad som är förhandlings
bart. Här bör t ex ha fastlagts vilken typ av licens licensgivaren är 
villig att upplåta.
- exklusiv licens1, (exclusive license) innebärande att licensgivaren 

förbundit sig att icke upplåta licens till annan licenstagare för 
samma licensobjekt och licensområde, resp själv avstår från att 
utnyttja den licensierade rättigheten

- ensamlicens1 (sole license) innebärande att licensgivaren icke upp
låter någon licens till annan licenstagare för samma licensobjekt 
och licensområde, men förbehåller sig rätten att själv utnyttja den 
licensierade rättigheten

- enkel licens1 (non exclusive license) innebärande att licensgivaren 
har rätt att upplåta ytterligare licenser till andra licenstagare för 
samma licensobjekt och licensområde resp själv kan utnyttja den 
licensierade rättigheten

Vidare bör ha fastställts i vad mån licenstagaren skall ha rätt ge 
underlicens eller inte. Underlicens innebär att licenstagaren, utan 
att licenstagarens rättsförhållande till licensgivaren ändras, i sin tur 
till ett annat företag upplåter rätten att utnyttja licensobjektet.

Vilken typ av licens licensgivaren är villig att ge är betydelsefullt 
ur marknadsföringssynpunkt och påverkar av naturliga skäl också



licenstagarens villighet betala för licensobjektet. Ett exempel: Antag 
licensobjektet utgörs av en ny teknik att framställa bildäck. Om en 
exklusiv licens ges till t ex Michelin kommer marknaden för licensob
jekt begränsas till Michelins marknadsandel. Om enkla licenser ges 
till fler bildäcksfabrikanter ökas marknaden för licensobjektet. Om 
licensobjektet emellertid innebär en konkurrensfördel för Michelin 
ligger det i företagets intresse att optimalt utnyttja licensobjektet, 
speciellt om företaget får en exklusiv licens. Detta kanske ger licens- 
tagaren större licensintäkter än att ha flera licenstagare, som först då 
någon annan licenstagare gör något, börjar utnyttja licensobjektet. 
Överväganden av detta slag bör ha gjorts innan förhandlingar om 
licensavtal påbörjas.

Det förekommer också att licenstagaren ges en exklusiv tillverk- 
ningslicens inom licensområdet men endast en enkel försäljningsli- 
cens. Motivet kan vara dels av juridisk natur (t ex EGs konkurrens
rätt som försvårar eller omöjliggör hinder mot licenstagarnas rätt att 
exportera till andra EG-länder, se nedan), dels licensgivarens önskan 
att via möjlig import från andra licenstagare framtvinga säljinsatser 
av tillräcklig omfattning från licenstagaren. En ensamlicens kan 
skapa en motsvarande press på licenstagaren då licensgivaren även 
här har rätt att gå in och agera på marknaden.

Ett marknadsmässigt övervägande är också licensområdets be
gränsning. Så bör licenstagarens rätt att utnyttja licensobjektet be
gränsas till de geografiska marknader eller delar av dessa vilka täcks 
av hans säljorganisation. Om licensobjektet kan användas i olika 
tekniska applikationer kan det också bli aktuellt att begränsa licens
tagarens utnyttjande av licensobjektet till vissa användningsområ
den. Avgörande för begränsningens omfattning blir licenstagarens 
möjligheter att med sin försäljningsorganisation bearbeta aktuella 
kundkategorier.

Licensgivarens önskemål om, att genom geografiskt begränsade 
exklusiva licenser till licenstagare med god marknadstäckning på 
resp licensområde, få maximalt utnyttjande av licensobjektet, kolli
derar i EG och USA med konkurrensbegränsningslagstiftningen. 
Konkurrensrättens krav på exporträtt för licenstagarna kan således 
medföra att licensgivaren kan få konkurrens från sina egna licensta
gare på väsentliga direktexportmarknader. Konkurrensbegräns- 
ningslagstiftningen omfattar också försäljning av färdigvaror. Så 
försvårar eller till och med omöjliggör konkurrensrätten i EG och 
USA territoriella begränsningar i återförsäljaravtal (importören i 
Frankrike får ej förbjudas sälja i Västtyskland och vice versa). Mark
nadsförare av licenser eller varor bör därför dels vara medvetna om 
konkurrensrättens huvudprinciper, dels genom kontakt med juridisk 
expertis försöka begränsa de ur marknadsföringssynpunkt negativa 
effekterna av befintliga lagar.1

Ett vanligt förekommande problem vid licensförhandlingar är li
censtagarens önskemål om att få en så fullständig information om 
licensobjektet som möjligt. Så vill licenstagaren korrekt kunna bedö
ma om licensobjektet passar in i pågående verksamhet. Denna ön
skan kolliderar ofta med licensgivarens önskemål om att ej lämna ut



så mycket information att han frånhänder sig licensobjektet. Speci
ellt akut blir problemet om licensobjektet utgörs av know-how med 
obefintligt eller begränsat patentskydd. Om licensobjektet utgörs av 
know-how i form av tillverkningsmetodik och vissa driftserfarenheter 
nöjer sig kanske inte den presumtive licenstagaren med prestanda
jämförelser, man vill kanske också undersöka ev behov av att ändra 
fabrikslayout, effekter på olika tillverkningslinjer etc. Ett optionsav- 
tal kan då bli aktuellt.

Optionsavtal innebär att den presumtive licenstagaren under en 
viss tid, 1-12 månader (beroende på hur komplex teknologin är) har 
rätt att undersöka och utpröva licensobjektet. Den presumtive licens
tagaren avgör sedan om ett licensavtal skall slutas eller ej.

Som ersättning för optionen (tidsförlusten för licensgivaren) beta
lar den presumtive licenstagaren ett visst belopp, vilket ibland kan 
kvittas mot engångsbetalning eller royalty om licensavtal ingås. 
Utnyttjas inte optionen behåller licensgivaren optionsersättningen.

Till optionsavtalet bör i bilaga eller i annan form ingå ett utkast 
till licensavtal, som efter eventuella kompletteringar undertecknas 
om optionen utnyttjas. För att skydda licensgivaren mot ev missbruk 
av utlämnad information bör en sekretessklausul ingå i optionsavta
let. Här ålägges den tilltänkta licenstagaren
— att behandla mottagen information konfidentiellt och endast ut

nyttja informationen för att bedöma om ett licensavtal skall ingås 
eller ej

— att återlämna ritningar och dokument om optionen ej utnyttjas
— att icke kommersiellt använda mottagen information om optionen 

ej utnyttjas under en tidsperiod på 1-5 år efter det att optionstiden 
utlöpt.

Om licensförhandlingar berör know-how som har ett svagt rättsligt 
skydd, blir det emellertid ofta nödvändigt att upprätta mer omfat
tande sekretessavtal. Sekretessavtalet kan dels utformas med ut
gångspunkt från licenssäljarens behov av att skydda sig mot otillbör
ligt utnyttjande av utlämnad know-how, dels mot den tilltänkte 
köparens behov av att inte bli stoppad i sin egen FoU resp produktut
veckling. Problematiken kan illustreras med nedanstående illustra
tion:

Skede l Skede 1

Säljarens know-how Köparens know-how



Jämför i vilken utsträckning de tre cirklarna dubbeltäcker varan
dra. Köparen tror i början av förhandlingarna att säljarens know-how 
till 95 % är okänt för honom och är då kanske beredd att betala priset 
100 (skede 1 i figuren). Vid närmare granskning kanske det i stället 
visar sig att bara 20% av säljarens know-how är nytt för köparen 
(skede 2 i figuren), priset bör då bli ett annat, kanske 10. Köparen 
kan vidare genom ett sekretessåtagande blockeras i sin egen FoU, 
dvs ett synbarligen oskyldigt sekretessåtagande kan få ödesdigra och 
svåröverskådliga konsekvenser för köparen. Problemställningen bru
kar benämnas »The black box problem» och är förklaringen till att 
vissa företag (i regel större företag med omfattande FoU) ogärna 
skriver på sekretessförbindelser.

Ett mer omfattande sekretessavtal bör därför bl a innehålla

- en beskrivning av den know-how som lämnas ut (så att den blir 
identifierbar)

— en beskrivning av på vilket sätt den överlämnats (1 ex av ritning 
A, 2 ex av ritning B, komponenten Y etc)

- en bekräftelse från mottagaren att den mottagna informationen är 
ny och okänd för honom respektive om så inte är fallet, krav på 
mottagaren att dokumentera och bevisa att han tidigare helt eller 
delvis kände till den mottagna informationen

— ett åtagande att under en viss tid icke kommersiellt utnyttja den 
mottagna informationen i den mån den icke blivit allmänt till
gänglig eller att mottagaren utan egen medverkan fått del av den 
genom tredje person.

Hembudsskyldighet eller »right of first refusai» är ett annat avtals
villkor som ibland förekommer. Till skillnad från en option kan vid 
ett sådant avtalsvillkor den potentielle licenstagaren ej själv avgöra 
om han vill gå in i ett licensavtal eller ej. Genom en »right of first 
refusai» har licensgivaren endast förbundit sig att erbjuda den poten
tielle köparen ett avtal på samma villkor som han kan få hos tredje 
person.

Under licensförhandlingarna bör licensgivaren också ha i åtanke 
den situation som kan tänkas uppstå vid avtalsperiodens slut. Om 
avtalet berör en patenterad teknologi - och patenttiden icke utlöpt — 
är licensgivarens kontrollmöjligheter goda. Även om licenstagaren i 
avtalstexten kan åläggas att sluta tillverka, återlämna skriftlig in
formation (ritningar etc), ej vidare utnyttja mottagen know-how etc, 
besitter ju dock licenstagaren ett kunnande som ingen kan ta ifrån 
honom. Risk kan föreligga att licenstagaren agerar på ett för licensgi
varen mindre fördelaktigt sätt. Om licensgivaren på grund av ett 
teknologiskt försprång kan erbjuda ny förbättrad teknologi vid 
avtalsperiodens slut finns förutsättningar för en förlängning av avta
let. Då en varumärkeslicens ingår i avtalet kan en förlängning också 
bli aktuell — licenstagaren harju inarbetat licensgivarens varumärke 
under avtalsperioden.



Hur prissätts licensobjektet?

Tre faktorer bestämmer licensobjektets värde
- hur skyddad teknologin är
- hur kommersiellt utprövad teknologin är
- teknologins marknadsvärde
De två första faktorerna kan åskådliggöras med nedanstående två 
diagram.
Inget patent
eller mönsterskydd. 
Know-how kan ej 
hemlighållas. 
Teknologin kan 
lätt kopieras.

T- - - - - - - -
Värde 0

Starkt patent- 
och/eller mönster
skydd. Omfattande 
know-how. Omöjligt 
eller svårt att 
kopiera teknologin.

- - - - T
100

Oprövad Patent- eller Prototyp
teknologi på mönsterskydd 
skisstadiet

v * I

Värde 0

Referens
anläggning 
på hemma
marknaden

Kommersialiserad 
utprövad teknologi. 
Referensanläggning 
utanför hemma
marknaden

100

Ju längre åt höger på skalan i resp diagram licensobjektet befinner 
sig desto värdefullare är det. Det bör i sammanhanget också påpekas 
beträffande det nedre diagrammet att det i regel är mycket svårt att 
sälja en licens på oprövad teknologi utomlands även om patentskydd 
föreligger.

I syfte att få ut största möjliga ersättning för licensobjektet ligger 
det i licensgivarens intresse att vidareutveckla teknologin (genom 
kommersiella referensobjekt) så mycket som möjligt. Detta kan dock 
ibland vara svårt för en licensgivare med begränsade resurser. För en 
sådan licensgivare (tex en uppfinnare) kan det kanske vara moti
verat »slumpa» bort licensobjektet på en större fj ärr marknad för att 
med licensintäkterna möjliggöra tillverkning och marknadsföring på 
hemmamarknaden. Om licensobjektet bedöms ha en kort livslängd 
(livscykel) kan det också vara motiverat försöka licensiera teknologin 
tidigare än vad som annars med hänsyn till möjliga licensintäkter 
hade varit önskvärt.

Licenstagarens maximipris kontra licensgivarens minimipris

Då licensgivaren i en förhandling skall sätta ett pris på licensobjektet 
kan det vara lämpligt att försöka sätta sig in i licenstagarens situa
tion. Vad kan licenstagaren tjäna på att köpa licensobjekt, vad kan 
han maximalt vara villig att betala?



Om licensgivaren genom en marknadsundersökning fått informa
tion om marknadsbilden kan han ibland med utgångspunkt från sin 
kunskap om teknologin göra ett någorlunda riktigt överslag över 
licenstagarens intäktsmöjligheter. (Om teknologin är outvecklad och 
referensobjekt saknas, försvåras självklart möjligheterna väsentligt.) 
Metodiken är densamma som vid all marknadsplanering, dvs en 
skattning görs av licenstagarens möjliga årsförsäljning i volym och 
värde med utgångspunkt från totalmarknad, konkurrensläge och 
försäljningsorganisation. Uppgifter om lokala arbets- och kapital
kostnader kan insatta i licensgivarens egen tillverkningskalkyl ge en 
ungefärlig bild av hans tillverkningskostnader och därmed en möjlig
het skatta licenstagarens lönsamhet.

Licenstagaren kan ibland genom licensobjektet nå vissa marknads
fördelar, vilka kan vara svåra att värdera i en kalkyl enligt ovan. Så 
kan licenstagaren genom köp av teknologi utifrån vinna tid i egna 
forskningsprojekt och därmed lösgöra resurser, få ett bättre utnytt
jande av befintlig tillverkningsutrustning resp bättre utnyttja befint
lig säljorganisation. Rätten att utnyttja ett prestigeladdat varumärke 
kan ge vissa fördelar etc. Hänsyn till sådana faktorer måste också tas 
vid prissättning av licensobjektet.

Enligt praxis brukar det i regel anses vara skäligt om licensgivaren 
genom engångsinbetalning och royalty får 25% av licenstagarens 
»vinst» medan licenstagaren med hänsyn till risktagande behåller 
75.%/

Överslagsberäkningar på basis av den egna tillverkningskalkylen 
kan ge en bild av vad licenstagaren kan vara villig att betala för 
licensobjektet - licenstagarens maximipris. Detta belopp bör jämföras 
med - licensgivarens minimipris - dvs vad licensgivaren minst måste 
få ut för att täcka sina egna kostnader.

Licensgivarens kostnader kan kalkyleras på olika sätt. Odiskuta
belt måste dock licensgivarens särkostnader täckas, dvs de kostnader 
licensgivaren sannolikt kommer ådraga sig för att få till stånd ett 
avtal på den aktuella marknaden. I särkostnaderna bör inkluderas

- marknadsundersökningskostnader för aktuell marknad, informa
tionsmaterial, löne-, rese- och traktamentskostnader för egen per
sonal och eventuella konsulter under förhandlingar

- kostnader för överförande av teknologin (avgår eventuella konsult
arvoden för »utlånade» tekniker)

- kostnader för service till licenstagaren under avtalsperioden
- juristarvoden på hemmamarknaden, på licensmarknaden
- licensmarknadens skatter på royalty (avgår reducering pga ev 

dubbelbeskattningsavtal)

Om licensgivarens patentkostnader resp kostnader för forskning och 
utveckling skall anses vara en särkostnad eller ej beror på omstän
digheterna i varje enskilt fall. Om licensobjektet är en spin-off pro- 1

1 Se tex »The determination of reasonable royalty»» Licensing Executives Society, Japan Chapter, M B Finnegan, H 
H Mintz, sid C 13.



dukt av forskning, som licensgivaren under alla omständigheter mås
te genomföra, är det rimligt betrakta forskningskostnaderna som en 
samkostnad.

Detsamma gäller om patent söks för licensmarknad endast i syfte 
att blockera ev konkurrens. Om licensobjektet säljs till flera licensta- 
gare kan patent- och forskningskostnader fördelas efter viss nyckel 
etc.

Om licensgivarens minimipris väsentligt överstiger det som rimli
gen kan tros vara licenstagarens maximipris bör licensgivaren över
väga om det verkligen är motiverat försöka sälja en licens till den 
aktuella marknaden. Det faktum att licensgivaren har haft en stor 
mängd kostnader är ju i regel inget försäljningsargument!

» Branschpraxis »

I samband med prissättning av licensobjektet refereras ofta till 
branschpraxis, skälig royalty etc. Även om sådan information aldrig 
bör avhålla licensgivaren från att räkna fram licensens marknads
värde - vilket bör vara avgörande för prissättningen - kan den ändå 
vara intressant. Så är ju alltid ett licensavtal resultatet av en för
handling där resp part försöker nå så positiva resultat som möjligt. 
Det är då ganska naturligt att licensgivaren lättare kan få licensta- 
garen att acceptera ett visst marknadsvärde för licensobjektet om det 
anknyter till »branschpraxis» än om så inte är fallet.

»Branschpraxis» kan vara baserad på

- allmän erfarenhet, tidigare ingångna avtal
- undersökningar
- domstolsutslag
- officiell statistik (framför allt från Japan)
- skattemyndigheters bedömning av skälig royalty

»Branschpraxis» synes antyda 

att royalty på 5 % är mest vanlig
att royalty för producentvaror ofta ligger mellan 5-8 %
att royalty för konsumentvaror ofta ligger mellan 2-4%
att downpayment förekommer i ca 50 % av alla licensavtal
att minimiroyalty förekommer i ca 25 % av alla licensavtal
att avtalsperioder på 5-10 år eller patentets livslängd är vanligast

Ovanstående uppgifter bör tas för vad de är, dvs indikationer. Royal
typrocentens storlek är ju t ex helt beroende på vilket belopp royaltyn 
beräknas. Antag t ex att licensobjektet är en hydraulkomponent i en 
grävmaskin. Royalty skall utgå med SEK 2 000 per maskin. Den 
kompletta grävmaskinen kanske kostar SEK 400 000, medan kompo
nenten kostar SEK 20 000. Om royaltyprocenten räknas på den färdi
ga grävmaskinen blir kanske royaltyn 0,5 %. Om samma ersättning i 
stället tas ut i form av royalty på hydraulkomponenten får vi 10% i 
royalty!



Hur lyftes licensavgiften?

Betalning för licensavgiften kan lyftas på olika sätt:
- Som en klumpsumma, lumpsum, utan royalty. Denna klump

summa kan betalas på en gång eller delas upp i rater, t ex 1/3 vid 
kontraktsskrivande, 1/3 vid överlämnande av ritningar, 1/3 då 
produktion startas.

- Som en löpande avgift, royalty. Royaltyn kan beräknas i procent på 
nettoförsäljningsvärdet (bruttoförsäljning minus returer och rabat
ter) eller i form av ett penningbelopp per tillverkad enhet (per 
styck, per kg, per m2 etc). Royalty beräknad på nettoförsäljnings
värdet har den fördelen att royaltyn har ett rimligt inflations- 
skydd. Licenstagaren kommer ju sannolikt höja sina försäljnings
priser för att kompensera sig för penningvärdesförsämring i den 
utsträckning marknadssituationen tillåter detta. Om royalty be
räknas per tillverkad enhet, bör i avtalet inkluderas en klausul om 
att det överenskomna penningbeloppet årligen justeras efter något 
index, t ex ett råvaruindex eller konsumentprisindex i licenstagar- 
ens eller licensgivarens land.

- Som royalty med engångsavgift. Denna engångsavgift - down pay
ment eller front money - är att betrakta som en »entrébiljett» till 
licensavtalet och erläggs då avtalet underskrives eller då teknolo
gin överförts. Engångsavgiften kan också ha karaktären av för
skott och avräknas mot kommande royalty.

- Minimiroyalty definierat som ett visst årligt belopp som utgår till 
licensgivaren oavsett om roayltyn når upp till beloppet eller inte. 
(T ex nettoförsäljning £100 000, 5 % royalty, minimiroyaltyn 
£10 000/år utgår även om royaltyn för året endast blir £5000.)

Relationerna mellan down payment och royalty bör övervägas. Om 
licenstagaren måste göra stora produktions- och marknadsinveste
ringar är det rimligt att acceptera en lägre down payment än om 
dessa är mer begränsade. En lägre down payment får då kompenseras 
av en högre royalty. Licensgivaren brukar vidare ofta sträva efter att 
få en down payment som åtminstone täcker de kostnader man åsam
kats för att nå fram till ett underskrivet avtal. Ett vanligt önskemål 
är också att down payment helt eller delvis skall kunna täcka licens
givarens kostnader för att överföra teknologin till licenstagaren.

För att få en rättvisande bild av olika betalningsalternativ - t ex 
100000 + 5% under 10 år kontra 25 000 + 8% under samma tids
rymd - bör nuvärdesberäkning användas. Som nämnts kan också en 
hög down payment i vissa lägen vara så värdefull för en licensgivare 
med begränsade finansiella resurser, att han är villig acceptera en 
totalt sett lägre total licensavgift.

En down payment och en minimiroyalty är också värdefulla för 
licensgivaren i så motto att de kan utgöra en garanti för att licensta
garen verkligen anstränger sig att utnyttja licensobjektet (t ex sna
rast sätter in tillräckliga marknadsföringsinsatser). Så förekommer 
det att licenstagare undertecknar licensavtal endast i syfte att där
med bli i tillfälle att förhindra utnyttjande av ny teknologi. Om risk



för ett sådant förfarande finns kan det ibland vara motiverat att 
licensgivaren förbehåller sig rätten att förvandla en exklusiv licens 
till en enkel - minimiroyalty utgör således icke tillräcklig kompensa
tion.

Avtalsskrivningen

Det är ofta lämpligt att påbörja avtalsskrivning i ett tidigt stadium 
av arbetet med att sälja licensobjekt, gärna innan seriösa licensför
handlingar påbörjas. Fördelen med detta är att licensgivaren tvingas 
tänka igenom alla frågeställningar och precisera vad som är förhand
lingsbart resp icke förhandlingsbart. Vidare kan den som vid en 
förhandling först företer ett kontraktsutkast vinna vissa fördelar. Så 
kan ju därmed diskussionen länkas in i banor som passar licensgivar
ens syften - »man är i förtur».
Följande tillvägagångssätt kan tillämpas:
- Med hjälp av ett standardformulär preciseras vad man vill få ut 

kommersiellt av avtalet. Standardformuläret fungerar därvid som 
checklista.

- Diskutera igenom de kommersiella frågorna internt eller med 
utomstående konsult.

- Kontakta juridisk expertis, utarbeta ett avtalsutkast och gör erfor
derliga kompletteringar och justeringar med hänsyn till »juridiska 
fallgropar», kommersiella målsättningar och egen forhandlings
taktik.

- Förhandla. Precisera gjorda överenskommelser i ett »Letter of In
tent» eller i ett sammanträdesprotokoll.

- Låt juridisk expertis skriva om avtalsutkastet, alt justera det.
- Skriv under kontraktet.
EGs konkurrensrätt och USAs antitrustlagstiftning har berörts ovan. 
De kan betecknas som »juridiska fallgropar». En annan är skatte- 
problematiken.

Källskatter av olika slag kan väsentligt reducera licensintäkterna. 
Källskatterna kan vidare reduceras väsentligt genom existerande 
dubbelbeskattningsavtal.

Om licensköparen är ett större företag med flera koncernföretag är 
det också mycket väsentligt att definiera »köparna» om royalty skall 
utgå på nettoförsäljningsvärdet. Så kan ju t ex koncernföretag opere
ra med fiktiva internpriser som understiger marknadspriset vari
genom den tänkta royaltyersättningen blir väsentligt lägre än vad 
säljaren tänkt sig (6% royalty utgår på »priset» 45 i stället för på 
marknadspriset 100).

En annan farlig »fallgrop» (som inte så sällan utnyttjas i »bond- 
fångarsyfte») är föreskrifter om att licensgivaren skall hålla licensta- 
garen skadeslös för alla eventuella förluster i samband med tvister 
om patent. Detta, i kombination med det faktum att licenstagaren 
enligt konkurrensbegränsningslagstiftningen i EG och USA ej kan



förbjudas angripa licensgivarens patent, gör att dessa frågor måste 
ägnas stor uppmärksamhet.

Vidare måste hänsyn tas till produktansvar. En licenstagare krä
ver ibland vissa garantier för eventuella skador om tillverkning sker 
efter en viss metod vilket kan göra det befogat att se över befintliga 
produktansvarighetsförsäkringar.

De ovan nämnda exemplen kan tjäna som tillräcklig argumente
ring för rådet: »Tillkalla juridisk expertis i tid!»

Val av jurist är också ett väsentligt övervägande. Så bör i tid 
kontrolleras huruvida påtänkt juridisk konsult verkligen besitter 
nödvändigt kunnande på det ganska speciella rättsområde som blir 
aktuellt vid internationella licensaffärer. Likaväl som allmänprakti
serande läkare remitterar vissa fall till specialister bör juridiska 
problem vid internationella licensaffärer lösas av specialister, inte av 
allmänpraktiserande affärsjurister, hur välrenommerade de än må 
vara inom andra områden.

Vad kräver licenstagaren för assistans och dokumentation?

Att licensgivarens överförande av teknologin sköts på ett klanderfritt 
sätt är väsentligt för det fortsatta samarbetet mellan licensgivare och 
licenstagare. Det är lämpligt att i en bilaga till avtalet så detaljerat 
som möjligt precisera vad licensgivaren skall överlämna, hur detta 
skall ske, tidpunkten för detta resp vem som står för kostnaderna.

I de flesta fall skall en omfattande dokumentation överlämnas 
såsom t ex
- kopieringsbara ritningar
- monteringsinstruktioner
- driftsanvisningar
- specifikationer på råvaror
- specifikationer på färdigvaror
- kalkylunderlag och kalkyler (arbets- och maskintid)
- tillverkningsinstruktioner eller processflöden
- bruksanvisningar
- ev statliga provningsbestämmelser
- säkerhetsföreskrifter för anläggningen, för användning av produk

ten
- förpacknings- och lagringsinstruktioner.
Att sammanställa dokumentation kan vara kostnadskrävande och 
ställa stora anspråk på språkkunniga tekniker som normalt har 
andra arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna måste därför planeras in i 
tid resp olika frågeställningar övervägas:
-Vad för dokumentation behövs?
- På vilket språk? Vad kommer det att kosta?
-Vad kan översättas i företaget, vad måste läggas ut till konsult?
- Vem väljer översättningsbyrå, tar in offert, bevakar leverans?
- Hur många mantimmars arbete krävs för att utforma och samman

ställa dokumentationen?
- Kan licenstagaren betala dokumentationskostnaderna? Genom för

höjd down payment eller hur?



I många avtal ingår en överenskommelse om att licensgivaren skall 
lära upp licenstagarens personal, dels i licensgivarens tillverknings
enheter, dels ute hos licenstagaren. Detta åtagande kan vara mycket 
kostnadskrävande, dels med hänsyn till rese- och traktamentskost- 
nader, dels med hänsyn till att egen personal måste lösgöras från 
andra arbetsuppgifter. Frågor av följande slag bör övervägas:
- Hur många personer skall läras upp?
- Hur många kan man ta hand om?
- Hur långt måste träningsprogrammet vara för att licenstagaren 

skall komma igång?
- Hur många mantimmar måste licensgivaren satsa?
- Kostnader för resor, traktamenten? Hotellstandard (t ex i u- 

länder).
- Hur täckes alla kostnader, genom förhöjd down payment eller 

separat debiterade konsultarvoden till överenskommen taxa?
- Är det motiverat att istället teckna en separat »technical as

sistance agreement»?
-Vad skall licensgivaren debitera för kompletterande konsulttjän

ster och upplärning efter det att licenstagarens produktion kommit 
igång?

Totalkostnaderna för att överföra teknologin till licenstagarna når 
ofta sexsiffriga belopp. Licensgivaren måste därför redan vid prissätt
ningen av licensobjektet undersöka om kostnadsbesparingar kan gö
ras t ex genom att likartad dokumentation används på flera mark
nader.

Samarbetet med licenstagaren

Samarbetet med licenstagaren kan sägas böra ske inom tre områden:
- teknologiskt samarbete
- juridiskt samarbete
- marknadsföringsmässigt samarbete.
Inom det teknologiska området bör licensgivaren kontrollera att li
censtagaren uppfyller kvalitetskrav, optimalt utnyttjar licensobjek
tet och inhämtar ev förbättringar av licensobjektet. I licensavtalet 
bör ha reglerats hur patenterbara resp icke patenterbara förbättring
ar skall behandlas, om licensgivaren är berättigad till ytterligare 
ersättning eller ej. Under avtalets löptid kan det också bli aktuellt 
med ytterligare träning av licenstagarens personal resp erfarenhets
utbyte i organiserad form.

Inom det juridiska området faller eventuella patent- och mönster
frågor, reglering av problemställningar som kan uppstå om en licens- 
tagare säljer på annans område t ex på grund av EG’s konkurrens
rätt. Vem gör vad om patentintrång sker - licenstagaren kan t ex 
angripa licensgivarens patent vilket förekommer! Vidare bör ev kon
troll av licenstagarens räkenskaper ske liksom bevakning av skatte
frågor med hänsyn till royaltyhemtagning.

Inom det marknadsföringsmässiga området bör ev kontroll av li
censtagarens marknadsföring ske speciellt om försäljningsutveck
lingen är otillfredsställande. Om så är fallet bör licensgivaren under



söka ev möjligheter att stödja licenstagarens säljansträngning genom 
att deltaga i försäljningskonferenser, mot ersättning skicka ut tekni
ker som kan bistå licenstagarens säljpersonal i deras bearbetning av 
viktiga eller svåra kunder osv. Med hänsyn till licensgivarens budge- 
teringsarbete bör överenskommelse också ha gjorts om att licensta- 
garen utan anmodan skall lämna över försäljningsbudgetar i volym 
och värde, data om marknadsutveckling, konkurrensläge etc. Idea
liskt ur licensgivarens synpunkt är, att han kan få del av aktuella 
delar ur licenstagarens marknadsplan.

Licensförsäljning på olika typer av marknader

Licensgivarens agerande påverkas i mycket hög grad av licensmark
nadens karaktäristika. Då licensgivarens säljarbete underlättas av 
referenser i form av ingångna licensavtal kan det t ex vara motiverat 
att påbölja licensieringsansträngningarna i Japan eller USA, länder 
som har vana och intresse för köp av teknologi.
Licensmarknaderna kan delas upp i
- länder med fri licenshandel
- länder med reglerad licenshandel
- statshandelsländer
- utvecklingsländer
I länder med fri licenshandel äger parterna full rätt överenskomma 
om de kommersiella villkoren i avtalet. Den allmänna lagstiftningen 
och då speciellt konkurrensrätt, patent-, mönster- och varumärkes- 
lagstiftningen utgör den yttre ramen men påverkar dock ofta avtals- 
utformningen i hög grad. Skattelagstiftning och lokala bestämmel
ser om transferering av utlandsvalutor måste också beaktas. Huvud
delen av OECD-länderna kan sägas tillåta fri licenshandel.

Till länder som har en reglerad licenshandel hör framför allt Syd- 
och Latinamerika. Man stöter här på långt gående tvingande lagstift
ning med krav på exporträtt, maximerade royaltyersättningar re
spektive korta avtalsperioder. Det ekonomiska utbytet av en licens
försäljning kan därför ibland bli så begränsat att avslut ej bör ske. 
Mjukvaruförsäljning med leverans av hårdvara eller systemleve
ranser är vanlig.

Licensförsäljning till statshandelsländer skedde tidigare huvud
sakligen i samband med leverans av kompletta anläggningar eller 
hårdvaruförsäljning. Statshandelsländernas behov av ny teknik i 
kombination med brist på konvertibla västvalutor gör dock att intres
set för licensaffärer ökar. Förhandlingarna är ofta långvariga och 
präglas av det faktum att många instanser (företag, ministerier, 
kommittéer, planeringsorgan) är inblandade i beslutsfattandet. Be
sluten om teknikköp ligger på ett organ, t ex V/O Licensintorg i 
Moskva, som dock i hög grad styrs av bedömningar från slutanvän
darna, fackministerium och vetenskapliga institut som GKNT (Stats- 
kommittén för uppfinningar och upptäckter vid Sovjetunionens mi
nisterråd).

De restriktioner och svårigheter som omger licensförsäljning till 
länder med reglerad licenshandel återfinns i förstärkt form bland



majoriteten utvecklingsländer. Licensförsäljning sker i regel i sam
band med leveranser av kompletta anläggningar resp hårdvaruleve
ranser. Brist på skolad personal i mottagarlandet komplicerar vidare 
överförandet av tekniskt kunnande.

Tio sammanfattande råd till licensgivaren

1. Förstå karaktären av licensförsäljning och undersök nogsamt 
vad som över huvud taget kan licensieras, patent, teknisk know
how, marknads know-how eller varumärken.

2. Precisera mot bakgrund av ditt företags produkt/marknadssitua
tion faktiska skäl för respektive emot licensiering.

3. Bestäm hur du vill att licenstagaren ska se ut genom en kravspe
cifikation.

4. Identifiera de rätta licenstagarna genom »hagelmetoden» eller 
»kulmetoden».

5. Precisera vilken typ av licens du vill upplåta innan förhandling
arna påböijas, exklusiv, enkel eller non-exklusiv licens.

6. Fastslå hur du som licensgivare vill förfara då avtalsperioden är 
slut, respektive om det är realistiskt att du kan få igenom vad du 
vill.

7. Inför prissättning av licensen, sätt dig in i den tänkbara licensta- 
garens affärssituation, vad kan han maximalt vara villig betala, 
hans maximipris.

8. Gör ett överslag över vad du själv måste få ut av affären, ditt 
minimipris. Precisera hur du vill att licensavgiften skall lyftas, 
downpayment, royalty, minimum royalty.

9. Påbörja avtalsskrivningen innan licensförhandlingarna påbörjas, 
kontakta expertis i tid!

10. Tänk på att förhandlingens resultat - licensavtalet - ska utgöra 
en praktiskt hållbar ram för ett långsiktigt och förtroendefullt 
samarbete med licenstagaren.

© Copyright Lars Åkerman, Stockholm, 1982



Managementkontrakt
av Dharma Deo Sharma, Företagsekonomiska 
institutionen, Uppsala Universitet

Managementavtalet kombineras oftast med andra 
samverkansformer

Under de senaste hundra åren av industriell historia har internatio
nell verksamhet av västerländska företag huvudsakligen antingen 
varit 1) export eller 2) direkt investering. »Export» har inneburit att 
företaget tillverkar och sedan exporterar sina produkter från hemlan
det. Det senare tillvägagångssättet innebär etablering av dotterbolag 
i utlandet. Direkt investering innebär också att det utländska företa
get tar på sig ansvaret för dotterbolagets verksamhet, beslutsfattan
de, finansiering och resultat. Under det senaste decenniet har flera 
länder, särskilt u-länder, börjat ställa krav på att utländska företag 
lämnar (majoritet) aktieägande i det lokala företaget till dess in
hemska partner. I dessa u-länder saknas ofta företagsledningsför- 
måga och kunskap. Därför kräver flera av dessa u-länder att det 
utländska företaget tar fram en tredje strategi som lämnar ägandet 
av det lokala företaget hos inhemska intressenter utan att omöjliggö
ra deras aktiva deltagande i det lokala företaget med kunskap, erfa
renhet och ledningsförmåga. En sådan mekanism, som har fått ökad 
aktualitet på senare år, är managementavtal. Det är svårt att ge en 
fullständig definition av managementavtal som passar bra i alla 
situationer. En ofta accepterad definition från FN är
»managementavtal är ett uppdrag som gäller den operationella styrningen av ett 
företag (eller en fas i ett projekt) vilket egentligen skulle skötas av gruppen affärsle- 
dare, valda eller utnämnda av ägarna, men som nu istället förvärvats i kontraktsform 
av ett separat företag som sköter de nödvändiga företagsledningsuppgifterna i utbyte 
mot en ersättning».

Definitionen är vid och omfattar en hel del aktiviteter. Något kortfat
tat kan man konstatera att managementavtal är ett avtal mellan två 
- eller fler än två - inblandade parter, vanligen en (lokal) ägare av 
ett företag och ett annat utländskt företag och att det utländska 
företaget ska vara ansvarigt för ledningen av företaget, dvs svara för 
utbildning och olika tekniska och administrativa aktiviteter. Vad 
detta omfattar bestäms i det enskilda avtalet, liksom hur det utländ
ska företaget ska få ersättning för sina tjänster och hur länge avtalet 
ska gälla.

Det finns vissa likheter mellan managementavtal och andra former 
av aktiviteter att arbeta på utländska marknader, t ex licensiering, 
turn key, franchising osv. En svensk exportutvecklare bör komma 
ihåg att managementavtal är endast ett av flera alternativa sätt att



arbeta i andra länder och därför bör ett beslut att ingå management
avtal fattas endast efter en noggrann analys av olika valmöjligheter 
tillgängliga för det (svenska) företaget. Det är knappast möjligt att ge 
ett färdigt svar på när ett (svenskt) företag bör föredra management
avtal framför alternativa former. Val av managementavtal styrs av 
flera faktorer som företagets motiv, resurser, tillgängliga alternativ, 
vad man får och vad man betalar osv. Viktigt att komma ihåg är 
också att managementavtal ofta kombineras med andra former av 
aktiviteter. Ändå finns olikheter mellan managementavtal och de 
andra möjligheterna. I andra arbetsformer (som licensiering, fran
chising etc) borde det lokala företaget - det kunskapsköpande företa
get - ha en viss kunskap och erfarenhet från detsamma eller en 
liknande typ av industriell verksamhet. Det är också nödvändigt att 
det lokala företaget förfogar över företagsledningskunskap och bär 
ansvar för val av teknologi osv. Men i fallet »managementavtal» kan 
ett lokalt företag starta en verksamhet utan att kunna dess teknologi 
och utan att förfoga över företagsledningskunskap och förmåga. Med 
andra ord: ett lokalt företag kan ingå i ett managementavtal utan att 
först skaffa sig erfarenhet från en viss industriell verksamhet. En 
konsekvens blir då att med hjälp av managementavtalet kommer ett 
företag att startas från noll.

Hittills har stora svenska företag slutit managementavtal

En undersökning gjord 1977 visade att 20 av totalt 26 management
avtal gäller u-länder. Av definitionen på managementavtal är det 
också uppenbart att de bör vara lämpliga för u-länderna. Dessa 
länder med sin begränsade tekniska kunskap och otillräckliga led
ningskapacitet är beroende av utländska experter för sin industriali
sering. Och managementavtal kan ge företag i dessa länder möjlighet 
att tillgodogöra sig kunskaper och erfarenheter från de industrialise
rade ländernas företag. Som framgår av tabellen nedan är det också i 
u-länderna i Afrika, Mellersta Östern och Latinamerika som svenska 
företag slutit flertalet managementavtal. I varje fall Afrikas och 
Mellersta Österns länder är nykomlingar när det gäller industrialise
ring och lider stor brist på företagsledningsresurser. De är beroende 
av att skaffa sådana resurser från utlandet.

Antal managementavtal från 1977 års undersökning som svenska 
företag slutit i olika delar av världen.

Område Antal avtal

I-länder 6
Nordamerika och Västeuropa 4
Asien och Oceanien 1
Afrika och Mellanöstern 1

U-länder 20
Asien och Oceanien 1
Afrika och Mellanöstern 11
Latinamerika 8

Summa 26



Uppgången i managementavtal på 70-talet - det förekommer bara 
ett äldre avtal i undersökningsmaterialet, Lamcoavtalet - har att 
göra med en attitydförändring i u-länderna. Attitydförändringen på 
senare år har inneburit att man i u-länderna nu ser på direkta 
investeringar med misstänksamhet och man har försökt finna alter
nativ till direktinvesteringar när man industrialiserar länderna. Det
ta visar sig också i att det knappt förekommer några svenska mana
gementavtal i övriga Asien. Där kom industrialiseringsprocessen i 
gång under 50-talet då oppositionen mot utländska 
direktinvesteringar var avsevärt mindre. Nu har de asiatiska län
derna hunnit relativt längre i sin industrialisering och lyckats ut
veckla företagsledningsresurser.

Fördelningen av managementavtalen på olika industrier har också 
påverkats av u-ländernas industripolitik. Efter självständigheten har 
dessa länder strävat efter att få kontroll över sina naturtillgångar 
och att utveckla basindustrierna. Följaktligen är de oljeproducerande 
länderna intresserade av att utveckla oljebaserade industrier. Länder 
med stora skogsreserver har velat utveckla massa- och pappersindu
strin. Länder med malmtillgångar är intresserade av att själva explo
atera dessa tillgångar.

Managementavtalens fördelning på olika industrier.

Industri Antal avtal Antal företag

Stålindustri 2 2
V erkstadsindustri 6 3
Skogsindustri 8 6
Kemisk industri (inkl. läkemedel) 7 3
Gruvindustri 3 2

Summa 26 16

En förklaring till att managementavtalen är vanliga inom de här 
industrierna är deras teknologi. Massa- och pappersindustrin an
vänder en standardteknologi som finns allmänt tillgänglig på den 
internationella marknaden och varit tämligen oförändrad de senaste 
20-30 åren. Detsamma gäller i stort sett för gruvindustri och stålin
dustri. Med få undantag är mjukvaruinnehållet i dessa industrier 
mycket litet. Även avtalen inom den kemiska industrin gäller föga 
teknologiintensiv produktion. Det som behöver tillföras u-landsföre- 
tag inom dessa industrier är förutom standardteknologin endast ma
nagementkunnande vilket alltså managementavtalen är väl lämpade 
för.

Undersökningen visade att bara de allra största företagen hittills 
ingått managementavtal. (Det bör noteras att undersökningen gällde 
endast Sveriges 200 största företag.) I själva verket var det bland de 
100 största företagen som samtliga identifierade managementavtal 
ingåtts. Det kan ligga flera olika orsaker bakom detta mönster. En 
anledning kan vara att små företag knappast är kända i utlandet 
(särskilt i u-länderna), vilket omöjliggör kontakter mellan dessa före
tag och företag i u-länder. En annan förklaring kan vara att småföre-



tag saknar resurser för att ta på sig ansvaret för ett managementav
tal. Dessa företag förfogar över begränsade företagsledningsresurser 
själva och är knappast i stånd att låna ut dem till något annat 
företag. Begränsad kunskap om och erfarenhet av världsmarknaden 
hos små företag är förmodligen en tredje förklaring. Men medelstora 
och små företag är ofta ett attraktivt alternativ för värdlandets 
relativt sett små företag.

Bidrag och belöning

Ett managementavtal är ett samarbetsavtal där bägge parterna kom
mer med sina bidrag och får olika slags belöning. Därför är det ytterst 
viktigt att noggrant analysera det lokala företaget och dess resurser 
och möjligheterna för detta att verkligen prestera något slags bidrag, 
innan man går in i ett managementavtal även om det är det lokala 
företaget som kommer med initiativet.

Det är ytterst viktigt att välja rätt partner och val av lokala 
partners borde styras av dessas förmåga att ge bidrag till lokala 
företag. För svenska företag, som ofta är finansiellt starka vore att 
föredra lokala partners med 1) marknadsföringsresurser (kunskap 
om marknaden, efterfrågan, köparna osv) och 2) kontakter och an
knytning med lokala myndigheter. I u-länderna är denna kunskap 
ytterst viktig för företagets framtid och utveckling. Man borde före
dra lokala partners som snabbt kan ordna olika slags tillstånd. Det är 
också viktigt att komma ihåg att i u-länderna bestäms ofta konkur
renssituationen av myndigheterna och inte av marknaden själv, och 
en stark lokal partner kan vara av stor vikt för att framföra företa
gets synpunkt till myndigheterna. Val av fel lokal partner kan leda 
till katastrofala följder och det lokala företaget kan misslyckas av den 
anledningen. En konsekvens av detta kan bli att det svenska företa
get får dålig PR i utlandet och därmed förlorar möjligheter till framti
da affärer. Ett bra val däremot kan skapa förtroende för det lokala 
och det svenska företaget och kan skapa nya affärsmöjligheter genom 
nya managementavtal, försäljning av teknologi och kunskap, försälj
ning av produkter, insatsvaror, maskiner osv.

U-länderna ingår managementavtal för att de saknar folk med 
industriell kunskap och erfarenhet. Därför är en viktig del av ett 
managementavtal ett åtagande från det utländska företagets håll att 
komma med bidrag i form av utbildad och erfaren arbetskraft och 
företagsledning. Bidrag i form av arbetskraft från det utländska 
företagets håll varierar från ett projekt till ett annat. I stora projekt 
kan det utländska företaget bidra med några hundra utbildade perso
ner, som i större byggprojekt i Mellanöstern, vilket kräver noggrann 
och detaljerad planering. Det kan också leda till att det svenska 
företaget blir tvunget att lita till den utländska arbetsmarknaden. I 
dessa fall är företag med tidigare erfarenhet från internationella 
arbetsmarknader och arbetskraftsresurser bättre ställda än andra 
företag som saknar kunnande om hur sådana här speciella resurser 
och erfarenheter identifieras och anskaffas.

Ett annat problem kan uppstå när managementavtalet är fullgjort. 
I en sådan situation kan företaget få svårigheter med att hålla 
arbetskraften sysselsatt i hemlandet. Personalen kan helt enkelt bli



över. Dessa svårigheter kan elimineras med en noggrann planering. 
Två strategier kan följas. För det första kan det utländska företaget 
aktivt delta i flera managementavtal utomlands så att ledig arbets
kraft kan flyttas från ett projekt till ett annat. Nitro Nobel är ett 
företag med flera managementavtal, som kan flytta och som har 
flyttat folk från ett managementavtal till ett annat. I den andra 
strategin rekryteras arbetskraften för endast en begränsad tidspe
riod. Anställningskontraktet kan sedan förlängas vid behov. I Alfa- 
Lavals managementavtal har man rekryterat personal för ett år i 
taget. Den strategin är mer lämplig när det utländska företaget är 
osäkert om sina framtida planer för managementavtalet.

En annan viktig resurs för det lokala företagets framtid är pengar 
och det utländska företagets finansiella investering i projektet. En 
finansiell investering från det svenska företaget har sina fördelar och 
nackdelar. En fördel med att investera är att det kan skapa ett 
förtroende hos det lokala företaget och den lokala partnern. Även en 
mindre investering kan skapa ett intryck av att det utländska företa
get verkligen är intresserat av det lokala företaget, och kommer att 
göra allt för att skapa en lyckad affärsmässig verksamhet. Ibland är 
en mindre finansiell satsning av det utländska företaget en förutsätt
ning för att kunna bli accepterad som partner i ett managementavtal. 
En nackdel kan vara att det leder till ett oönskat långvarigt engage
mang i det lokala företaget och i landet. Det kan också leda till 
konflikter mellan den lokala partnern och det utländska företaget om 
hur det lokala företaget ska ledas.

I ett managementavtal kan det utländska företaget få belöning på 
flera olika sätt. För det första får det utländska företaget betalt för 
managementavtalet. Den enklaste principen är att få betalt med en 
fast summa (varje år). Denna metod är enkel att administrera. Nack
delen ligger i att inflationen kan minska det aktuella värdet av 
betalningen. För att minska den negativa påverkan av inflationen 
kan man använda andra betalningsprinciper, t ex 1) avgift relaterad 
till det lokala företagets vinst eller 2) avgift relaterad till det lokala 
företagets försäljning.

Dessa metoder är svårare och dyrare att administrera. En annan 
möjlighet är att kombinera en fast avgift med de två andra betal- 
ningsprinciperna. Generellt kan man påstå att avgiften borde täcka 
det utländska företagets löpande kostnader för implementering av 
åtagandet i managementavtalet (t ex kostnader för rekrytering av 
folk, resor, kopiering av dokument och teknisk information etc.).

Ofta är dessa direkta avkastningar av managementavtal mindre 
viktiga än avkastningen av alternativa vägar. Dessa avkastningar 
kan fås i olika former, t ex genom

1. försäljning av färdiga produkter
2. försäljning av maskiner och annan utrustning
3. försäljning av tekniskt kunnande, konsultservice etc till det lokala 

företaget

Dessa fördelar för det utländska företaget är kopplade till att det 
lokala företaget antingen bygger sin egen fabrik eller expanderar 
eller moderniserar en existerande anläggning. Alla dessa beslut ska



par nya affärsmöjligheter för företag med managementavtal. Vanligt
vis är dessa former av avkastning större och långt viktigare än den 
direkta avkastningen. Ett bra exempel är Alfa-Laval. Företaget 
säljer ofta utrustning för flera miljoner kronor till det lokala företaget 
med vilka man ingått managementavtal. Managementavtalets lång
siktiga konsekvenser kan, har det visat sig, överträffa alla andra 
fördelar.

Motiv bakom managementavtal

Ett utländskt företag kan teckna ett managementavtal med flera
motiveringar. Här beskrivs ett fåtal viktiga sådana bland dem.
1. Företaget vill skydda sin existerande verksamhet från nationali

sering och andra statliga åtgärder. Detta är ofta en viktig anled
ning för managementavtal i råvaruproducerande industrier, som 
t ex skog och malm. Brittiska företag ingick t ex en rad manage
mentavtal när zambiska staten föreslog nationalisering av landets 
koppargruvor. Bland svenska företag har detta knappast varit 
någon anledning till managementavtal.

2. Företaget har ledig arbetskraft och är intresserat av att skapa 
arbetskraftstillfällen åt dem. I vissa industrier (t ex massa, papper 
etc) sker kapacitetsexpansion och nybyggnadsverksamhet etapp
vis med en viss tidsskillnad. Under denna tidsperiod utnyttjas en 
del av företagets utbildade arbetskraft mindre än optimalt. Genom 
managementavtal skapar företaget sysselsättning åt sin lediga 
arbetskraft och behåller därmed sin utbildade arbetsstyrka mot en 
låg marginell kostnad eller som ibland kan vara en lönsam affär 
helt enkelt.

3. Företaget förfogar över utbildad arbetskraft och ledningspersona
len är intresserad av att expandera sin verksamhet i utlandet men 
saknar finansiella resurser för utlandsetablering. Eller också är 
företaget sent ute på den internationella marknaden. Små- och 
medelstora företag med begränsade resurser kan lätt följa denna 
strategi för internationalisering av sin verksamhet. Nitro Nobels 
första managementavtal i Saudi-Arabien är ett bra sådant exem
pel.

4. Företaget är nytt på den utländska marknaden, dvs saknar erfa
renhet, men är intresserat av att snabbt expandera utomlands. I 
detta fall är företagets syfte med managementavtalet att skaffa 
sig erfarenhet av utlandsmarknader. Genom att investera endast 
begränsade medel, men ta på sig ledningsansvaret för det lokala 
företaget, kan det utländska företaget ge träning åt sitt folk som 
senare kan åta sig företagets ansvar för internationell verksam
het. På så sätt tar företaget på sig en begränsad finansiell risk.

5. Att ge stöd åt marknadsföringen av sina produkter, know-how osv. 
Detta är särskilt viktigt vid turn keyförsäljning och andra slags 
systemprodukter i u-länder med liten eller begränsat utbildad 
arbetskraft och expertis. I dessa länder (eller projekt) måste det 
säljande företaget garantera att projektet ordentligt slutförs, och



då kan utlandsföretaget bättre främja sin försäljning genom att de 
själva kräver att säljarna accepterar managementavtal och där
med tar på sig ledningsansvaret för en begränsad tidsperiod. Om
fattning av managementansvaret kan variera från projekt till 
projekt. I vissa projekt bär det säljande företaget ansvaret för 
endast den tekniska delen men i andra projekt sträcker det säl
jande företagets ledningsansvar sig till andra verksamhetsområ
den (t ex transport och distribution av det lokala företagets pro
dukter, anställning och utbildning av personal för det köpande 
företaget etc). Alfa-Lavals managementavtal i Saudi-Arabien är 
ett bra exempel.

6. Att ge stöd åt samarbetsavtal, t ex joint ventures. Det är inte 
ovanligt att lokala företag i u-länder ofta kräver att det utländska 
företaget också tar på sig ansvaret att köra projekt även i framti
den tills lokalbefolkningen skaffat sig kunskap och expertis som 
bevisligen kan ta på sig ledningsansvaret. Flera japanska företag 
har ålagts att sluta sådana managementavtal i Indonesien.

7. I flera länder med socialistiska ideologier är direkt investering av 
traditionellt slag förbjuden och därför är managementavtal en av 
de få möjligheterna att arbeta i dessa länder. I vissa andra länder 
är bestämmelserna mindre hårda, men ändå tillräckligt restrik
tiva för att göra t ex direktinvesteringar mindre lämpliga. I 
många länder begränsas också den vinst det utländska företaget 
tillåts föra ut ur landet. I dessa fall kan managementavtal vara ett 
lämpligt alternativ att arbeta med i dessa länder.

Som framgår av den tidigare diskussionen är huvudorsaken till att 
företag i u-länder ingår managementavtal att det i dessa länder 
saknas inhemsk företagsledningsförmåga. Via managementavtal 
strävar företagen där att få möjligheter och tid att skaffa sig industri
ell och företagsledningskunskap. Flera av dessa länder (tex de olje- 
producerande) siktar på att snabbt kunna etablera industrier nu när 
de har finansiella resurser, i stället för att vänta tills de har utvecklat 
den lokala arbetskraften, vilket är tidskrävande. I dessa fall är avsik
ten med andra ord att utveckla industriell och företagsledningskapa- 
citet genom »learning-by-doing». För dessa länder är managementav
tal ett sätt att industrialisera utan att behärska kunskap om olika 
industrigrenar.

Det finns en del andra orsaker till managementavtal i u-länderna. 
För det första saknar i många fall det lokala företaget egna finan
siella resurser för att förverkliga stora industriella projekt och är 
därför beroende av lån från externa, ofta internationella, finansiella 
institutioner. Men de flesta av dessa foretag är nya, icke etablerade 
och saknar kreditvärdighet. Långivarna är osäkra om dessa företags 
förmåga att förverkliga och driva stora industriella projekt och där
med betala tillbaka lånet. Samarbete i form av managementavtal 
med ett etablerat utländskt företag accepteras som en garanti och en 
säkerhet för att det lokala företaget inte kommer att gå i konkurs.

En annan anledning är att det lokala företaget är exportorienterat 
men saknar exportkanaler och kunskap om och erfarenhet av export
marknaden, köparna etc. Genom att ingå managementavtal med ett



etablerat exportföretag med resurser siktar naturligtvis företagen i 
u-länderna på att främja sin egen exportverksamhet.

Ländersstrategi och managementavtal

Managementavtal har av svenska företag kommit att tecknas med 
såväl existerande lokala företag, som med enskilda eller grupper av 
människor utan pågående affärsverksamhet, men villiga till gemen
sam nyetablering av företag.

Managementavtal är särskilt lämpliga i länder med begränsad 
företagsledningsförmåga, dvs i flertalet u-länder. Detta bör återigen 
påpekas. Allmänt kan man säga att u-länder med icke etablerad 
industri men med tillräckligt mycket kapital är mer lämpliga för 
managementavtal. Oljeproducerande länder tillhör denna kategori. 
Dessa länder med begränsad industriell kunskap men med enorma 
oljeinkomster, är ofta i sin tur ytterst intresserade av att etablera 
industrier, dvs att diversifiera sina inkomstkällor. För dessa länder 
är managementavtal ett sätt att industrialisera samtidigt som man 
satsar på arbetskraftsutveckling och utbildning. Med sin existerande 
arbetskraft kan dessa länder knappast industrialisera, samtidigt som 
de inte heller kan vänta flera år innan de har utbildat arbetskraft.

En annan kategori av u-länder lämpliga för managementavtal är 
råvaruproducerande länder. Länder med skog och järnmalm och an
dra råvaror, t ex de flesta afrikanska och en del latinamerikanska 
länder, tillhör den här kategorin. Dessa projekt (tex massa- och 
pappersfabriker, stålverk) är kapitalkrävande, och för att projektet 
ska lyckas kräver det teknisk och administrativ erfarenhet. Det är 
knappast möjligt att dessa u-länder själva genomför sådana stora och 
komplexa projekt. Managementavtal är ett lämpligt sätt att skaffa 
sig teknisk- och ledningsförmåga för dessa länder. Däremot är företa
gen i OECD-området mindre lämpliga för managementavtal. Företa
gen där har ofta kunskap och företagsledningsresurser eller kan lätt 
skaffa sig sådana genom alternativa mekanismer, de kan t ex anlita 
konsulter. Dessa företag föredrar att skaffa sig kunskap från utlandet 
genom separata transaktioner och sedan sätter de själva ihop och 
drivei nya rörelser istället för att köpa kunskap i paketform.

Beträffande projektets storlek och lämpligheten av management
avtal kan man på projektnivå knappast göra några skillnader. Ma
nagementavtal kan göras med och göras av stora liksom små företag.

Förhandlingen

Managementavtal är ett samarbetsavtal mellan två (eller flera) 
parter som kan ha olika åsikter i olika frågor och ha olika motiv. Men 
ändå finns det flera gemensamma intressen hos dessa parter. För att 
samarbetet ska lyckas är det viktigt att ha klart för sig att olikheter i 
motivation inte behöver betyda att parterna är emot varandra och att 
vad som är bra för den ena, är dåligt för den andra. Detta kan uppnås 
genom att parterna satsar på att utveckla vänliga och förtroendefulla 
relationer med varandra. Detaljerade och formella kontrakt är var
ken nödvändiga eller en bra garanti för att skydda parternas intres



sen. Detta beror på flera faktorer. För det första är det i utgångsläget 
knappat möjligt för parterna att uppskatta projektets framtida re
sursbehov för att lösa olika problem. För det andra är det ofta dyrt att 
förhandla fram och skriva oerhört detaljerade avtal eftersom framti
den är osäker. För det tredje så saknar i utgångsläget det lokala 
företaget kunskap för att överhuvudtaget kunna förhandla om ett 
»bra» kontrakt. Detta betyder att efter några år kommer dessa före
tag att kräva förhandlingar på nytt för att ändra det existerande 
avtalet. Med andra ord har det visat sig i praktiken vara naivt att lita 
på formella managementavtal. Ändå är det nödvändigt att parterna 
förhandlar fram ett formellt avtal som klargör vad projektet gäller, 
vad som är syftet med projektet och managementavtalet, vad par
terna förväntar sig av varandra etc. Med andra ord ska formella 
kontrakt specificera ramen för samarbete mellan parterna. Formella 
förhandlingar erbjuder också möjligheter för parterna att lära känna 
varandra och varandras möjligheter och resurser. Projektet och sam
arbetet mellan parterna utvecklas så småningom genom kontakter 
och ömsesidigt förtroende. Detta hjälper parterna att komma överens, 
lita på varandra och acceptera vettiga förslag. Detta kan också leda 
till att parterna ändrar sina bidrag och belöningar i managementav
talet när omständigheterna kring projektet ändras, utan långa, for
mella förhandlingar och utan att behöva ändra det formella kontrak
tet. Detta gör att den praktiska tillämpningen av managementavta
let kan avvika från det formella avtalet.

Samarbetet mellan företagen avslutas sällan med att ett manage
mentavtal är fullgjort. Ett lyckat managementavtal kan binda sam
man två företag för lång tid framåt. Detta sker på grund av det 
förtroende som det utländska företaget har skaffat sig. När det lokala 
företaget i framtiden behöver nya insatser från utlandet, vänder det 
sig till det företag, som man tidigare har samarbetat med och känner 
till. Detta ger nya affärsmöjligheter för det utländska företaget. Det 
kan gälla nya projekt, expansion av existerande anläggningar osv. 
Till exempel gällde Nitro Nobels första managementavtal för fem år, 
men sedan förlängdes det för fem år till. Ett annat exempel är Alfa- 
Laval. Bara några år efter sin första stora order fick Alfa-Laval en 
annan order för flera hundra milj kronor för att expandera det lokala 
företaget.

Samarbetspartner

Det är de lokala intressenterna som hittills i övervägande grad tagit 
initiativen som lett fram till managementavtal. De lokala företagen 
har haft affärsidéerna, de har identifierat marknaden och redan 
formulerat projektet. Sedan söker de efter utländska samarbetspart- 
ners för att kunna förverkliga sin idé via ett managementavtal. I 
sådana situationer har kända företag med ett etablerat varumärke 
och ett namn på världsmarknaden en fördel. Lokala företag föredrar 
ofta att samarbeta med utländska företag med ovannämnda egenska
per. Detta betyder inte på något sätt att det utländska företaget bör 
vara stort (fast det kan vara en fördel), men det är viktigt att det 
utländska företaget är aktivt på världsmarknaden på ett eller annat 
sätt. Dessutom saknar lokala företag i u-länder ofta information och



kunskap om och möjlighet att utvärdera utländska företag, deras 
tekniska nivå och förmåga att ta på sig managementansvaret. För att 
kunna minska osäkerheten föredrar dessa lokala företag att söka sig 
fram mot managementavtal med etablerade och kända företag.

Men det är fullt möjligt och ofta viktigt att medelstora och små 
svenska företag själva tar initiativ till managementavtal. De kan 
komma med en affärsidé och formulera projektet och sedan söka efter 
den rätta samarbetspartnern. Man kan hitta den rätta lokala part
nern bland redan etablerade lokala företag. Det är också viktigt att 
söka bland folk med resurser och/eller viktiga politiska kontakter, 
men utan etablerad industriverksamhet.

Råd till svenska företag

1. Det är ytterst viktigt att svenska företag noggrant analyserar sina 
egna resurser och motpartens resurser innan de ingår ett manage
mentavtal. Val av fel lokal partner kan allvarligt skada det sven
ska företagets rykte i utlandet och dess möjligheter i framtiden att 
utveckla nya managementavtal. Det är viktigt att analysera vilka 
krav managementavtalet kommer att ställa på företaget, och hur 
många personer från Sverige som behöver skickas till det lokala 
företaget. Lokala partner med kännedom om och kontakter med 
den lokala marknaden, näringslivet och myndigheterna bör före
dras. Lokala partner med endast finansiella resurser är mindre 
värdefulla.

2. Svenska företag bör se ett managementavtal som en långsiktig 
satsning på marknaden - med vittgående konsekvenser - för att 
lyckas i det landet och flera andra länder.

3. Man bör inte avsiktligt förhala överföring av teknologi och före- 
tagsledningskunskap till lokala företag för att förlänga ett mana
gementavtal. En förhalningstaktik kan skapa spänning och miss
tänksamhet bland lokala företag och lokala myndigheter. Detta 
kan leda till ensidiga, skadliga åtgärder riktat mot svenska före
tag. - En lyckad satsning på utbildning i det lokala företaget är 
däremot bra. Detta skapar vänliga relationer och förtroende mel
lan svenska och lokala företag. Detta kan skapa nya affärsmöj
ligheter för svenska företag i form av kontrakt på nya projekt osv. 
Dessutom kan ett lyckat managementavtal användas som refe
rens i andra förhandlingar angående nya managementavtal. Med 
andra ord bör ett lyckat managementavtal ses som en investering 
för framtiden. 4 5

4. Svenska företag bör undvika att ge garantier för de lokala företa
gens vinster i managementavtal. Vinsten för de lokala företagen 
bestäms inte endast av hur bra det lokala företaget går, utan 
också av statliga åtgärder, prispolitik etc.

5. Livslängden av ett managementavtal kan vara en viktig fråga. De 
lokala företagen insisterar ofta på kortvariga managementavtal. 
Det kan vålla svårigheter om tiden inte räcker till för överföring 
av teknologi och kunskap till det lokala företaget. U-ländernas 
företag är alltför ofta optimistiska och överskattar sin förmåga att



absorbera teknologi och kunskap från utlandet. Svenska företag 
bör föredra ett managementavtal på cirka fem år med möjlighet 
att förlänga det om så är nödvändigt. Strävanden under förhand
lingarna efter alltför långvariga managementavtal kan leda till 
misstänksamhet hos de lokala företagen.

6. Svenska företag bör insistera på att få en del av betalningen som 
fast avgift, för att kunna täcka sina administrativa kostnader för 
ett managementavtal. I beräkningen av den fasta avgiften bör 
inflationen beaktas.

7. Små och medelstora svenska företag bör aktivt ta initiativ för att 
utveckla managementavtal. Räkna med att dessa företag är min
dre kända i utlandet och därför inte kan förvänta sig att utländska 
företag kommer till dem. Genom att ta initiativet ökar dessa 
företag sina möjligheter att teckna managementavtal.



Systemförsäljning
av Jens Lindberg, Alfa-Laval AB

Introduktion

Under senare år har intresset för sk systemförsäljning ökat. System
försäljning innebär att leverantören tar ansvar för en större helhet, 
när det gäller att lösa kundens problem. Ansvarets omfattning kan 
variera från fall till fall. Intresset för sådana affärsuppgörelser har 
varit stort både i oljeländer, u-länder med låg levnadsstandard och 
länder med statshandel. Men även i i-länder finns intresse för denna 
leveransform, genom att kunden får en enda leverantör att ta ansvar 
för en fungerande helhet.

För den industrialiserade västvärlden har det varit ett sätt att 
marknadsföra sitt totala kunnande. De säljande företagen har upp
muntrats av den offentliga debatten om överföring av teknologi till u- 
länder. Intresse för denna leveransform har således sammanfallit 
mellan leverantörerna i västvärlden, kunderna och de politiska insti
tutionerna i mindre utvecklade områden. Till bilden hör naturligtvis 
också, att projekt av denna typ ofta leder till stora och därmed 
intresseväckande affärsuppgörelser. Projekten kopplas också många 
gånger till köparlandets utvecklingsplaner och involverar därför ofta 
ledande personer.

Systemförsäljning är emellertid inte enbart av intresse för stora 
industrikoncerner. Enligt en undersökning gjord på Industrideparte
mentet har närmare hälften av svenska investeringsprojekt av »sy
stem typ» ett värde på 25 miljoner SEK eller mindre. Dessutom 
berörs många företag som tjänstgör som underleverantörer.

Omfattningen av systemförsäljning är stor. Enligt beräkningar av 
Industridepartementet uppgår exporten till ca 7 000 miljoner SEK 
(1977) eller ungefär 5% av den totala exporten. Man räknar med att 
systemförsäljningen kommer att fortsätta att öka pga
- stora investeringsbehov i u-länder och statshandelsländer,
- fortsatt hög importbenägenhet i framför allt u-länder,
- köparens marknad skapar förutsättningar för långtgående krav på 

totalansvar från leverantören,

- köparens tekniska/organisatoriska kompetens allt mindre anpas
sad för projektledning av investeringar (i u-länder saknas i stor 
utsträckning projektledningskompetens),

- hård internationell konkurrens ställer krav på att den färdiga 
anläggningen snabbt når en hög effektivitetsnivå,



- den tekniska utvecklingen leder till allt mer avancerade system- 
och produktionsprocesser.

Vad innebär systemförsäljning?

Grov definition

Vad menar vi då mera i detalj med ordet systemförsäljning? Försälj
ningsobjektet är i allmänhet en kombination av komponenter (exem
pelvis maskiner), kunnandet om att sammanföra dessa komponenter 
till en hel process samt hur denna process körs. Leveransomfattning
en kan variera från en mindre delprocess med nödvändig dokumenta
tion, råd och hjälp vid montage och uppstartning till ett totalansvar 
för en turn key-leverans innefattande allt from markplanering, byg
gande av fabriksfastigheter och kontor tom det totala montagean
svaret för processutrustning och serviceutrustningar (typ anlägg
ningar för ånga och elektricitet, etc) samt drift av anläggningen 
under en viss period. Projekt av denna typ kan komma upp i en 
omfattning av miljarder kronor, där så många olika kompetenser är 
involverade att ett konsortium innehållande exempelvis byggnads
firma och leverantör av själva processutrustningen bildas för genom
förandet. Genom ett konsortialavtal fördelas ansvar och vinster mel
lan konsortiets medlemmar. Bakom ett sådant konsortium finns se
dan i sin tur en mängd mindre och större underleverantörer.

Ett exempel

Låt oss emellertid för ett tag lämna dessa stora projekt och titta på 
hur de mindre och mera ofta förekommande projekten inom området 
systemförsäljning kan se ut. Ett typiskt sådant projekt kan innehålla 
processutrustning, ett komplett paket eller en avgränsad del inom ett 
komplett paket, som levereras till ett ofta fast överenskommet pris. 
Kunden tar över risken för utrustningen, då den passerar relingen på 
transporterande fartyg (fob dvs free on board). Med utrustningen har 
säkert leverantören också inkluderat en dokumentation avseende 
hur utrustningen skall installeras, dvs ritningar utvisande anslut
ningar till rör och elektricitet samt fundamentens utseende. Därtill 
kommer naturligtvis också alla manualer, som visar hur utrustning
en skall köras och underhållas, etc. I de kontrakt som slutits, finns 
säkerligen också överenskommet om övervakning av installation och 
uppstartningen.

Mekaniska garantier och prestandagarantier

För att säkerställa kundens olika intressen har leverantören troligen 
också gett garantier rörande den mekaniska delen och den prestation, 
som man kan förvänta sig från utrustningen. De mekaniska garanti
erna innebär i korthet att leverantören under en viss tidsperiod blir 
skyldig att ersätta felaktiga maskiner eller delar av maskiner. Pre
standagarantin innebär i allmänhet att leverantören garanterar ka
paciteten på utrustningen och kvaliteten på de produkter som skall 
produceras. Vid eventuella avvikelser i prestandagarantin kompen-



seras kunden genom i förväg överenskomna tariffer, som oftast räk
nas som procent av kontraktssumman. Vid en alltför långtgående 
avvikelse mellan prestandagarantier och praktiskt uppnådda resul
tat kan kunden ofta begära att köpet återgår, dvs kontraktssumman 
återbetalas till kunden och leverantören tar tillbaka utrustningen. I 
kontraktet finns också preciserat en leveranstid och böter för leveran
tören vid försening.

Betalning och finansiering

Betalningsvillkoren är i allmänhet upplagda så att en viss handpen
ning utgår, cirka 15-30% av totala kontraktssumman, medan reste
rande del betalas i samband med skeppning. Affären kan också 
involvera en kredit genom att leverantören vid skeppningen i stället 
för betalt får tillgång till ett växelpaket där kunden löser växlarna 
under t ex 5 år. Alternativt kan leverantören vid skeppningen få 
betalt från en bank som i sin tur lämnar kredit till kunden. Dessa 
betalningar är vanligtvis säkrade med bankgarantier.

Nästan alla investeringsbeslut förutsätter någon form av lånefi
nansiering. I en del fall kan detta ordnas av kunden själv och i 
kundens namn, men i många fall förväntas leverantören ställa upp 
och engagera sig i denna bit. Ur leverantörens synpunkt kan det ju 
också tom vara så, att just själva finansieringspaketet är ett viktigt 
konkurrensmedel. Inom detta område är konkurrensen hård och del
vis också snedvriden. I syfte att bringa en viss ordning i detta har en 
del internationella överenskommelser gjorts. Härigenom försöker 
man internationellt komma överens om vilka räntenivåer och amor- 
teringstyper, som skall tillämpas. Detta varierar från område till 
område. Så exempelvis kan Sverige ge en fördelaktigare kredit till ett 
u-land än till ett västeuropeiskt i-land. I de internationella överens
kommelserna finns oftast inskrivet, att man har rätt att underskrida 
dessa »consensus-räntor» om det visar sig, att någon annan leveran
tör i ett annat land kan bjuda under i detta avseende. Det är natur
ligtvis svårt att visa hur konkurrerande anbuds kreditpaket är utfor
made, och detta lämnar stort utrymme för oklarheter och en snedvri
den konkurrens. Till detta kommer att de statliga myndigheterna i 
olika länder är olika strikta i det här avseendet. Resultatet blir, att 
företag i vissa länder ofta förekommer med fördelaktigare kreditpa
ket än vad svenska företag kan erbjuda. Betydelsen av detta har 
naturligtvis ökat i den situation med mycket höga räntor, som nästan 
hela den industrialiserade världen befinner sig i idag (vintern 1982).

Försäljningsvillkor

I syfte att skapa en viss ordning i de villkor som gäller vid den här 
typen av leveranser samt för att underlätta handel har branschför
eningar och internationella organisationer engagerat sig i att formu
lera standardvillkor. Exempel på sådana standardvillkor är:
Allmänna Leveransbestämmelser (NL 79) för leveranser av maskiner 
samt annan mekanisk och elektrisk utrustning inom och mellan 
Danmark, Finland, Norge och Sverige. Antagna år 1979 av Sam-



menslutningen af Arbejdsgivere indenfor Jern- og Metalindustrien i 
Danmark, Danmark, Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto - Fin
lands Metallindustris Centralförbund r.y. Finland, Mekaniske Verk- 
steders Landsforening, Norge, samt Sveriges Mekanförbund, Sverige 
och
General Conditions for the supply of Plant and Machinery for export, 
188, prepared under the auspices of the United Nations Economic 
Commission for Europe, Geneva, March 1953 och
Federation International des Ingenieurs-Conseils (FIDIC), Conditions 
of contract (international) for electrical and mechanical works (in
cluding erection and site), populärt kallad »FIDIC, gula boken».
Dessa standardvillkor ligger ofta som bilaga till den överenskom
melse som sluts mellan säljare och köpare. Med hänsyn till den 
specifika situationen görs sedan i ett kontraktsdokument ändringar 
av eventuella generella bestämmelser, som just denna leverans eller 
förhandlingssituationen mellan köpare och säljare resulterar i.

I avtalet preciseras också vad som skall ske i den mån det uppkom
mer svårlösta meningsskiljaktigheter mellan köparen och säljaren, 
som inte löses på ett vänskapligt sätt genom förhandlingar. Det 
normala förfarandet är en skiljedom enligt de rekommendationer som 
utfärdats av »International Chamber of Commerce» i Paris.

Leveransomfång

Som framgått av detta avsnitt kan leveransomfånget variera mycket. 
Leverantören är, som ett minimum, intresserad av det område inom 
vilket han anser sig ha en specifik kompetens och bedömer sig vara 
särskilt konkurrenskraftig. I många situationer kan han också önska 
växa genom att ta på sig något större bitar än vad han tidigare har 
gjort. Exempel på detta kan vara att inte stanna vid enbart monta
geövervakning utan också ta ansvaret för hela montaget. Härigenom 
blir affären betydligt större för leverantören. Mot detta står natur
ligtvis de risker som det innebär att engagera sig i sådana bitar, där 
hans erfarenheter är begränsade eller obefintliga. Det är lätt att 
känna sig frestad av en större leveransomfattning och slutligen ham
na vid att fullgöra skyldigheter, som kostar betydlig mer än man 
ursprungligen kalkylerat med. I kundens intresse ligger naturligtvis 
i allmänhet att avkräva leverantören ett så stort ansvar som möjligt 
för de bitar denna levererar. Däremot ligger det inte nödvändigtvis 
i kundens intresse att försöka öka leverantörens leveransomfång och 
därigenom det pris som måste betalas. Många gånger kan ju kunden 
hitta ett företag ofta i sitt eget land, som till ett fördelaktigare pris 
kan ta dessa skyldigheter i stället. Ett företag inom det egna landet 
kan exempelvis göra montaget billigare än vad en leverantör från 
andra sidan jordklotet kan göra det.

Prissättning
Prissättning i samband med systemförsäljning går i allmänhet till så 
att kostnaderna kalkyleras och beroende på konkurrenssituationen



varieras påslaget. Att beräkna kostnaderna kan ofta vara besvärligt.
Några problem som måste uppmärksammas är:
- Inflationen. Den upplevs som ett hot från bägge parters sida. 

Kunden upplever hela tiden, att om det hela inte går fortare, så 
riskerar investeringen att bli dyrare. För leverantören är det på 
motsvarande sätt, att kalkylerade vinster riskerar att ätas upp av 
inflationen på kostnadssidan och att tiden därigenom »prutar» för 
köparen.

- Involverade mantidskostnader. Ett projekt kan lätt dra ut på tiden 
varvid leverantören tvingas ha sin projektorganisation kvar längre 
tid än man ursprungligen tänkt sig.

- Lokala kostnader. Kostnaderna för att hålla personal utomlands 
blir ofta höga. Det gäller inte bara sådana uppenbara kostnader 
som resor och uppehälle. Många önskar en högre ersättning med 
hänsyn till de ofta krävande arbetsförhållandena. Många montage
platser kan vara så krävande att personalen med vissa mellanrum 
måste bytas ut för att inte »slitas ner».

- Skatter och avgifter. I många länder förekommer olika tullar, 
avgifter och skatter för import eller arbete som utförs inom landet. 
En leverantör försöker därför kontraktsvägen skriva över ansvaret 
för dessa lokala kostnader på kunder.

- I många länder med annorlunda kulturmönster kan gåvor och 
»handtryckningar» vara en nödvändighet för att få projekt framåt.

- I många fall skrivs i kontrakt in skyldigheter på kundsidan att ta 
ansvar för bostäder, lokala transporter, hjälppersonal etc. I en del 
fall visar det sig omöjligt att få kunden att uppfylla dessa skyldig
heter eller kvaliteten är för låg och leverantören måste för att ej 
förlora tid ta över dessa. I många fall kan man få ersättning men 
tyvärr ej alltid.

- Att sälja ett projekt till ett land med dålig ekonomi kan leda till 
höga finansiella kostnader. Ända upp till 8 à 10% är fullt möjligt i 
olika kostnader för att säkerställa de finansiella mellanhavan- 
dena.

Att vara etablerad systemleverantör

Att syssla med systemförsäljning innebär att arbeta på en internatio
nell marknad. Ofta är leverantörerna stora industrikoncerner i väst
världen, men det kan naturligtvis också röra sig om mindre, speciali
serade företag inom en bransch, som kräver ett sofistikerat specialist
kunnande. Något förenklat kan man säga, att det är framför allt två 
typer av företag som befinner sig på den här marknaden, dels de 
företag som har själva processkunskapen och dels företag som före
kommer inom internationell »main contracting» - »Main contract
ing» förekommer inte i någon större utsträckning i Sverige utan 
finnns i länder som Tyskland, England, Amerika, Frankrike och 
Korea.

»Main contractors» är företag, vars kompetens ligger i att sätta



samman delsystem till kompletta anläggningar i stort sett vilket 
land som helst. De arbetar genom att sätta samman kunniga underle
verantörer för att fullgöra en viss uppgift. För Sveriges del är det 
emellertid snarare aktuellt med företag med en specialistkompetens 
inom själva fackområdet, exempelvis livsmedelsanläggningar, kom- 
munikationsanläggningar, etc även om en del svenska byggföretag 
alltmer börjar fungera som »main contractors».

För att bli en etablerad leverantör krävs en lång historia av lycka
de anläggningar, en stark finansiell basis och att förekomma och 
synas på internationella industrimässor eller i facktidskrifter. En 
etablerad leverantör måste också se till att man förblir konkurrens
kraftig. Vad detta »konkurrenskraftig» innebär är svårt att definiera 
och mäta. Många branscher är idag sådana att det finns flera konkur
renskraftiga leverantörer. Vem som får ordern styrs av skicklighet i 
kontakterna med kunden och ibland även av ren tur.

Försäljnings- och köpprocesser

En försäljning av den här typen tar oftast lång tid. Bara själva 
försäljningstiden kan vara ända upp till sex år. Därtill kommer sedan 
själva avvecklingen, dvs byggandet och uppstartningen av anlägg
ningen, som kan ta ytterligare flera år i anspråk. Det betyder, att 
under det här arbetet förändras premisserna ofta flera gånger. Tek
niska, ekonomiska och politiska realiteter som förelåg vid projektets 
böljan kan ha ändrats totalt när projektet slutförs. Vidare kan de 
ledande aktörerna i projektet ha bytts ut flera gånger både på kund- 
och leverantörssidan. Allt detta skapar naturligtvis stora problem 
men kan också ge möjligheter, som kan utnyttjas positivt för projek
tet.

Många av de personer som är involverade på kundsidan, har kan
ske bara en gång under sin livstid att göra med beslut och projekt av 
den här typen. Det betyder, att några av de personer som är inblanda
de delvis saknar kunskaper och vana för affärer. På leverantörssidan 
är förhållandet annorlunda. Anläggningen kan emellertid vara speci
fik och skräddarsydd för en speciell kunds behov så att själva projek
tet därigenom innehåller en del nya moment, även för leverantören.

En processpecialist måste hålla det tekniska kunnandet à jour och 
helst ha något försprång framför konkurrenterna. Detta innebär inte 
att man i samband med större leveranser kan experimentera med 
olika tekniska lösningar. Vid de leveranser man företar sig, måste 
man vara mycket säker på att den tekniska lösningen kommer att 
fungera väl. Konsekvenserna av eventuella tekniska problem är sto
ra eftersom en enda liten bit som ej fungerar innebär att en hel 
anläggning ej kan sätta igång och producera. Ur kundens synpunkt 
är det därför viktigt att hitta en leverantör med tillförlitlig teknologi 
och stabil ekonomi. Konsekvenserna för en kund av att köpa en 
anläggning, som inte fungerar tillfredsställande, är nästan oöverstig
liga. Det går inte för en kund att vid ett kontrakt tillräckligt försäkra 
sig, för att hålla sig skadeslös vid sådana problem. Likaledes är det 
mycket viktigt för en kund att hitta en absolut finansiellt stabil 
leverantör. Om den leverantör kunden valt råkar ut för finansiella 
problem under uppbyggandet av anläggningen, kan detta likaledes



leda till stora ekonomiska skador. Det är svårt, nästan omöjligt, för 
en kund sedan att hitta en annan leverantör, som kan ikläda sig 
ansvaret för att fortsätta leveransen och uppbyggandet av en anlägg
ning. Varje leverantör har ofta en för honom unik teknologi, och 
svårigheterna för en ny leverantör att kliva in i ett projekt är mycket 
stora. Något skissartat kan man säga att ett projekt genomgår föl
jande stadier:
1. Förstudie. Denna innebär till att bölja med att man skaffar sig en 

grov uppfattning om projektet, dvs investeringens storlek, dess 
lönsamhet, alternativa tekniska lösningar, etc. Från fall till fall 
görs detta olika noggrant. Förstudien utmynnar i allmänhet i en 
definition av projektet, uppdelning av olika delar i projektet och 
tänkbara leverantörer, hur projektet kan finansieras, samt slutli
gen en lönsamhetsstudie av projektet.

2. Val av leverantör. Med utgångspunkt från den information som 
samlats in under förstudien skrivs en specifikation och i vissa fall 
också detaljerade uppköpsvillkor. Dessa handlingar lämnas ut till 
ett antal tilltänkta leverantörer, oftast minst tre stycken, för 
anbudsgivning. De leverantörer som räknar på projektet, tvingas 
ofta ändra lite grann i specifikationen eller i de villkor som er
bjuds. Det gäller härvid att hitta en lämplig balans på ändringar
na. Alltför stora och omfattande ändringar kan leda till att kun
den tappar intresset och för små ändringar kan innebära, att 
leverantören tvingas in i teknologi eller försäljningsvillkor, som 
är mindre lämpliga.

3. Slutförhandlingar. Efter att ha studerat de offerter som kunden 
fått med avseende på teknologi och pris, kallas en, eventuellt 
flera, av offertgivarna till slutförhandlingar. Även i detta stadium 
kan det förekomma, att kunden önskar göra ändringar i teknolo
gin, föreslå andra leveransgränser eller andra stora ändringar 
som exempelvis dubbling eller halvering av produktionskapacite
ten. Eftersom sådana ändringar är mycket tidskrävande är det en 
intensiv period för leverantören. Parallellt med detta pågår för
handlingar om försäljningsvillkor och pris.

På grund av omfattningen involveras oftast människor med en 
mängd varierande kompetensområden i processen. Exempel på kate
gorier av personal som blir involverade i ett större projekt är: Försäl
jare, processtekniker, byggnadsexperter, ritare, inköpare, montage
personal, uppstartare, fmansieringsexperter, jurister, etc. På motsva
rande sätt styr en mängd olika institutioner, involverade både på 
leverantörs- och kundsidan. Exempel på sådana institutioner är: 
Banker, statliga kreditgarantiinstitutioner, underleverantörer av oli
ka delsystem, branschorganisationer, statliga och kommunala myn
digheter i det köpande landet, transport- och speditionsforetag. Under 
processens gång förskjuts också tyngdpunkten från i början tekniska 
frågor till i slutet frågor rörande försäljningsvillkor och pris. Detta 
betyder också, att olika specialister är mer eller mindre viktiga i 
olika stadier. I ett tidigt stadium är marknadsförare och tekniska 
specialister viktiga, medan förhandlare och jurister spelar en bety
dande roll i ett senare stadium.



När ett projekt väl kommer in i det stadiet att kunden är allvarligt 
intresserad av projektet, så kräver detta stora insatser från leveran
tören. En leverantör är nästan alltid villig att satsa kraftigt på ett 
projekt som förefaller troligt att det kommer att realiseras och där 
just han som leverantör har goda chanser. Ett av de stora problemen i 
samband med systemförsäljning är nämligen att det ute på markna
den finns projekt som aldrig kommer att realiseras pga bristande 
finansieringsmöjligheter eller av något annat skäl. Det är därför 
viktigt att försöka hålla kostnaderna för bearbetning av dessa projekt 
så låga som möjligt, samtidigt som man satsar kraftigt på de projekt 
som har goda chanser.

Personlig försäljning är mycket viktig. Goda personliga relationer 
mellan ledande aktörer på kundsidan och leverantörssidan underlät
tar avsevärt. Ofta förekommer också någon representant för leveran
törens agent eller dotterbolag i kundens land. Hans viktigaste upp
gift är att hålla en löpande och förtrolig kontakt med kunden. Han 
bidrar också genom att ge kunskap till säljarsidan om hur affärer kan 
läggas upp, just i det specifika landet. Detta är särskilt viktigt i 
samband med affärer på länder med annorlunda affärskultur som t ex 
länder med statshandel.

En intressant sak i samband med systemförsäljning är, att kund 
och leverantör är både varandras samarbetspartner och motpartner. 
Relationen som motpartner är ju naturlig, eftersom ett kund-leveran - 
törsförhållande föreligger. Samarbetspartner är man ju däremot i den 
meningen att man tillsammans skall bygga en anläggning. Det är 
ofrånkomligt att bägge parters skyldigheter flikar in sig i varandra 
på ett sådant sätt, att ett gott samarbetsförhållande är en absolut 
nödvändighet för bägge parter. Om detta samarbetsförhållande för
sämras, kan nämligen bägge parter »blockera» varandra på ett så
dant sätt, att projektet försenas och fördyras till skada för både 
köpare och säljare.

Säljare och köpare har ofta olika bakgrund. Exempel på detta kan 
vara de skillnader som finns mellan i-land och u-land, mellan olika 
kulturer eller helt enkelt semantiska skillnader på grund av olika 
språk eller olika förmåga att använda ett gemensamt språk som t ex 
engelska. Det finns därför ett stort behov av långtgående tolerans för 
att undvika friktioner samt ett behov av att i all kommunikation 
vara övertydlig. En mängd konflikter mellan köpare och säljare visar 
sig ofta bottna i rent språkliga missförstånd.

Att genomföra en försäljning/upphandling är dyrbart för både kund 
och leverantör. Många gånger är det därför ett gemensamt intresse 
att inte onödigtvis komplicera eller försena detta arbete. Det innebär 
ibland att en kund önskar köpa utrustningen från en viss leverantör 
men tvingas av landets myndigheter in i ett anbudsförfarande. I 
sådana situationer kan tom anbudsförfarandet bli närmast formellt, 
eftersom kunden redan har gjort sin utvärdering.

Några kommentarer om kunder

Vilka är då de motiv som kunden har för att köpa en anläggning? Vid 
mindre projekt som avser t ex ombyggnader av existerande anlägg
ningar är motivet oftast att öka företagets omsättning eller dess vinst



genom att öka eller effektivisera produktionen. Det kan ske genom 
att trånga sektioner vidgas, utbytet ökas, driftskostnader sänks eller 
produktkvaliteter förändras. Vid större projekt, där man bygger en 
helt ny anläggning, är motivet den vinst eller den position en nyin
vestering ger till några ledande personer. Projektet ger dessa ledande 
personer en möjlighet att - ofta med hjälp av statliga medel eller 
lånegarantier — finansiera en investering av markant storleksord
ning.

I samband med projekt framför allt i u-länder utgör de statliga 
myndigheterna i köparens land en viktig aktör. Dessa organisationer 
kan vara intresserade av att projektet realiseras av olika skäl:
- Projektet kan ge sysselsättningar för arbetare, vilket kan vara 

viktigt för landet som helhet eller för en viss region, där arbetslös
het råder.

- Projektet kan också ge möjlighet att ta vara på t ex naturtillgångar 
i form av mineraler eller också ge avsättning för jordbrukspro
dukter från regionen.

- Projektet kan innebära att landets infrastruktur förbättras genom 
att exempelvis hamnar eller vägar byggs.

-För många länder under utveckling kan intresset helt enkelt vara 
att genom projektet få till stånd en industriell utveckling i allmän
het. Ibland kan naturligtvis detta gå så långt, att landet engagerar 
sig i anläggningar, som ligger ovanför den egna tekniska nivån.

- Genom projektet kan man kanske ersätta import eller bygga upp 
serviceindustri.

De samhälleliga motiven spelar i allmänhet en mindre roll i OECD- 
länder och en större roll i länder under utveckling och naturligtvis i 
länder med statshandel.

För projektets lyckliga genomförande är det lika viktigt att leve
rantören som kunden klarar av sina åtaganden. En god affär för 
leverantören förutsätter att kunden lyckas. En lyckosam kund kän
netecknas ofta av:
- Att det på kundsidan finns någon stark man med goda kontakter 

och stort inflytande, som snabbt och effektivt kan lösa problem som 
uppkommer med landets myndigheter, banker, eller lokala under
leverantörer. Det kan ibland för en utomstående vara svårt att 
värdera hur pass stark position någon eller några på kundsidan 
verkligen har.

- Att det runt omkring denne starke man finns en grupp personer 
med specialister, som har förmåga att lösa obekanta problem och 
att växa med uppgiften. Vi harju tidigare konstaterat, att det för 
kunden kanske är första och sista gången, som en investering av 
denna typ görs. Därför är det särskilt viktigt, att dessa experter är 
motiverade och utvecklas allt eftersom projektet går. I länder med 
statshandel kan det ibland vara svårt för kundens företagsledning 
att motivera en sådan grupp av personer. Det kan också ibland 
vara svårt för dessa personer med specialistkunskaper att nå le
dande positioner, om de saknar den rätta politiska uppbackningen.



— Goda språkkunskaper. Genomförandet av ett projekt kräver en 
mängd både skriftlig (projektdokumentation) och muntlig (för
handlingar) kommunikation. I och för sig kan man naturligtvis 
klara sig med hjälp av tolk, men tolkning innebär minskad effekti
vitet och ökade risker för missförstånd. Dessutom begränsas möj
ligheterna till en direkt personlig kontakt mellan kund och leve
rantör. Ett vänskapsförhållande kan ofta vara till fördel för projek
tet. Engelska och tyska är de språk som i allmänhet förekommer. 
Emellertid kan kunskaperna variera avsevärt från land till land. I 
många statshandelsländer är karriären för de ledande personerna 
annorlunda än i exempelvis västeuropeiska länder. Det innebär 
ibland att ledande beslutsfattare har otillräckliga kunskaper i 
användbara främmande språk.

Projektavveckling

När leverantören väl fått ordern vidtager projektavvecklingen. En 
större order innebär ofta, att ett företag tvingas bygga upp en tillfäl
lig organisation för att avveckla projektet. Eftersom leveranstider 
ofta blir korta, uppstår här en situation, där man snabbt skall bygga 
upp en organisation, som kan ta ansvar för kanske hundratals mil
joner SEK. Projektledare, tekniska specialister, inköpare, etc skall 
kanske under en månad etablera ett fungerande team med effektiva 
rutiner. Skilda stadier i ett sådant arbete är:
- Projektering
- Upphandling
- Transporter
- Montage
- Uppstartning
- Träning
- Testkörning i syfte att bevisa givna garantier
- »Management contract»
- Servicekontrakt
Alla ovanstående moment behöver naturligtvis inte vara involverade 
i alla projekt, men leverantören blir ofta berörd av problematiken i 
större eller mindre utsträckning.

I kontraktet, som slutits i samband med försäljningen, finns före
skrivet vilka skyldigheter som köpare respektive säljare har. Det är 
viktigt att här klarlägga precis vilka skyldigheter man har och att 
inom projektorganisationen göra klart för involverade personer, att 
vad respektive part skall fullfölja finns beskrivet här och måste strikt 
följas. Många gånger uppkommer situationer, där enskilda personer 
från kunden, eller från säljaren, har uppfattningar om vad som borde 
vara respektive parts skyldighet. Det är för ett framgångsrikt projekt 
mycket viktigt, att sådana uppfattningar inte tillåts styra beslut. 
Kontraktet är en modell över hur bägge parter tänkt sig att genomfö
ra projektet. På grund av förändringar i omvärlden, och på grund av 
rent slarv, uppkommer på bägge sidor ouppfyllda, respektive över
uppfyllda skyldigheter. Det är viktigt att hitta ett sätt hur dessa skall 
hanteras genom t ex en kvittning.



Det händer lätt att det under ett projekt utvecklar sig tvistefrågor. 
Det är då nödvändigt med ett stort tålamod från bägge parter. Själv
klart måste leverantören ha för ögonen, att kunden faktiskt är den 
som betalar för projektet och därför behandlas med extra respekt. En 
olycklig avveckling av en affär kan lätt få konsekvenser för andra 
framtida affärer. Dessutom tillkommer, att vid projektavveckling 
kan kund och leverantör blockera varandra med stora skador som 
följd för bägge parter. En lösning i godo är därför nästan alltid att 
föredra. De kontrakt som man undertecknar, har förmodligen en 
utväg genom skiljedom. Ytterst få leverantörer önskar emellertid bli 
inblandade i en skiljedom med hänsyn till den »bad will» som följer 
med, men också av det enkla skälet, att en skiljedom drar långt ut på 
tiden och ofrånkomligen blir dyrbar. Det torde också ligga i det 
svenska kynnet att snarare söka en kompromiss och komma vidare 
än att driva det hela fram till låsta positioner och upprivande strider. 
Här kan många gånger finnas skillnader mellan olika länder hur 
hårt man förhandlar.

Förutsättningen för systemförsäljning i olika länder
I de industrialiserade länderna finns ofta hos kunden den kunskap 
som möjliggör, att han själv sätter samman systemen. Det kan natur
ligtvis även finnas situationer med patenthinder. Problemen kan 
emellertid vara, att kunden inte kan hålla den stab av medarbetare 
och det speciella kunnande som krävs för att genomföra ett projekt. 
Ett snabbt och väl genomfört projekt leder till mindre kapitalkost
nader och snabbare produktionsstart vilket är viktigt i ett industri
land. Många kunder är också av den uppfattningen att leverantörer 
kan genomföra sådana här projekt billigare genom sina större erfa
renheter. För en västeuropeisk leverantör är det oftast enklare att 
genomföra projekt i länder med ungefärligen samma traditioner och 
system, som man är van vid hemifrån. En fungerande infrastruktur 
gör det också lättare att beräkna kostnaderna för att fullgöra olika 
åtaganden.

De nya industriländerna (nic-länderna) utgör en intressant mark
nad. Genom sin tillgång till en viss infrastruktur och industriell 
erfarenhet finns möjligheter att genomföra projekt med rimliga risk- 
taganden. Till detta kommer också en efterfrågan på projekt, som 
passar väl in i vad västerlandets systemleverantörer kan erbjuda. 
Vidare har dessa länder ofta ett kapitalistiskt system som gör det 
lättare för västeuropeiska företag att arbeta i dessa länder.

Försäljning av system i statshandelsländer är ofta en mycket tids
krävande och dyrbar verksamhet. Gången vid uppköp är olika ett 
västerländskt företag. Följande förhållanden är några av de utmär
kande dragen:
- Existensen av en utrikeshandelsorganisation som sluter avtalet.
- Den politiska dimensionen.
- Uppdelningen av förhandlingar vid tekniska och kommersiella 

bitar.
- Den formella gången i samband med resor och besök.
- De ofta mycket långtgående kraven på offertens utformning.
- Den mer formella beslutsgången (byråkrati).



Det kan ofta vara svårt för leverantören att bilda sig en uppfatt
ning om hur förhandlingen går, hur långt man har kommit och vilka 
chanserna är för att projektet genomförs respektive att man själv 
kommer att väljas som leverantör.

I oljeländerna finns de ekonomiska resurserna för och även beho
ven av stora projekt. Oljeländerna önskar under den period under 
vilken de är överlikvida utveckla sin industriella struktur. Eftersom 
det industriella kunnandet inom olika branscher av naturlig anled
ning ännu saknas önskar man, med de finansiella resurser man har, 
köpa detta så komplett som möjligt, turn key. Dessutom vill man ofta 
ha kontrakt som innebär, att leverantören ikläder sig ansvar för att 
förse det framtida företaget med produktionschef, driftsförmän, etc, 
ett sk »management contract». Man kan också vara intresserad av 
servicekontrakt, som innebär en ramuppgörelse, där leverantören 
förbinder sig att med vissa bestämda tidsmellanrum gå igenom an
läggningen för att kontrollera behovet av reparationer eller utbyte av 
reservdelar. Syftet för kunden är naturligtvis att försäkra sig om inte 
bara en lyckosam installation och uppstartning av anläggningen 
utan också om en effektiv fortsatt drift. Under denna exempelvis 
tvååriga period har ju också kundens lokala personal goda möjlighe
ter att lära sig skötsel och drift av anläggningen, så att man vid en 
senare tidpunkt själv kan ta över hela ansvaret för detta.

I en annorlunda situation befinner sig utvecklingsländer med låg 
BNP, som vid förhandlingar med en leverantör tvingas prioritera 
mycket hårt vad man skall köpa respektive försöka klara av själv. 
Motiven till en sådan begräsning av leveransomfattningen kan vara 
två: dels kan det inom landet vara brist på hårdvalutor och dels kan 
det finnas bitar i det totala paketet, som man genom användande av 
lokal, billigare arbetskraft kan ta hand om till lägre pris. I dessa fall 
tvingas kunden att själv ta ansvar för enklare utrustning typ tankar, 
silos, transportörer, rörsystem, etc. I många fall är kanske tom både 
leverantör och kund överens om att detta inte är den lyckligaste 
lösningen, men bristen på hårdvalutor framtvingar emellertid många 
gånger en sådan lösning för att överhuvudtaget möjliggöra genomfö
randet av affären. I en del fall avlöper tyvärr sådana här förändringar 
i vad som kan förefalla vara en effektiv arbetsfördelning mellan kund 
och leverantör inte alltid väl. Kunden kan komma att sitta med 
sådana skyldigheter som är nästan omöjliga att klara av inom det 
egna landet, och hela projektet kan bli allvarligt lidande på detta. För 
leverantören uppkommer ofta också en svårighet, när leveransom
fattningen minskas, genom att lokaltillverkning ska gälla. I de flesta 
fall tvingas ju leverantören att ge någon form av prestandagarantier 
och kommer därmed i den situationen, att han tvingas garantera 
prestanda för hela linjen. Rent teoretiskt och juridiskt kan man 
naturligtvis fördela ansvaret för lokalt levererade bitar och av leve
rantören levererade bitar, men i praktiken blir utvärderingen ofta 
svår.

Några konklusioner för systemleverantörer

En internationell välkänd leverantör av anläggningar får en mängd 
förfrågningar från alla delar av världen. Det är därför mycket viktigt



att försöka bilda sig en uppfattning om de olika projektens möjlighe
ter att genomföras. De projekt som har dåliga möjligheter att reali
seras, måste sorteras bort på ett sådant sätt, att kunden inte känner 
sig negligerad. Det är viktigt att koncentrera sina insatser och enbart 
offerera där rimliga chanser finns och för andra projekt nöja sig med 
att ge kunden en uppskattning av projektets kostnad, »ball-park 
estimate». I och för sig kan man ofta standardisera själva offertgiv- 
ningen, så att kostnaden per offert kanske blir låg. Kostnaderna för 
försäljningen kommer emellertid i nästa stadium, den personliga 
försäljningen. Där måste man koncentrera sig hårt på ett fåtal seri
ösa kunder.

En kund, som är intresserad av att köpa en anläggning, genomgår 
en beslutsprocess. För en framgångsrik leverantör av system är det 
viktigt att hjälpa kunden att fatta beslut genom att förse honom med 
beslutsunderlagen och också gärna vara behjälplig vid utvärdering
en. Det kan ofta vara bra att erbjuda sig att göra en »feasibility 
study», helst mot betalning! Det kan också vara viktigt att hjälpa 
kunden att övertyga myndigheter och finansieringsinstitutioner om 
projektets lämplighet, kundens lämplighet att genomföra projektet 
och att bevisa sitt kunnande som leverantör för dessa institutioner.

På grund av systemförsäljningens internationella karaktär är det 
nödvändigt att ha starka kontrakt, som garanterar att leverantören 
inte hamnar i en ofördelaktig situation. En absolut säker betalnings
mekanism med positiv »cash-flow», som inte kan påverkas av kunden 
så länge leverantören fullgör sina skyldigheter, är ett oeftergivligt 
villkor.



Export av tjänster
au Leif Edvinsson, Consultus B. Molin & Co AB

»Den tillverkare som bara har hårdvara att bygga upp sin 
export kring får finna sig i en allt svårare priskonkurrens.»

Liten omfattning - snabb tillväxt

En växande del av det som tillverkas och produceras i Sverige är att 
hänföra till tjänstesektorn. Sveriges export av tjänster ligger alltjämt 
procentuellt sett lågt i förhållande till de flesta andra länderna inom 
OECD. Sveriges totala tjänsteexport uppgick 1979 till 17,6 miljarder 
SEK eller cirka 15 procent av totalexporten. Exportandelen för tjän
ster i procent av varuexporten uppgick inom några OECD-länder 
1977 till exempelvis 52 procent i USA, 38 procent i Frankrike, 48 
procent i England, 45 procent i Danmark, 22 procent i Finland och 59 
procent i Norge. I genomsnitt 35 procent för länderna inom OECD.

Tjänsteexportens fördelning 1979 i grova drag från Sverige fram
går av nedanstående bild:
Sjöfarts- och transporttjänster 60 %
Turisttjänster 18 %
Entreprenadtjänster 5 %
Konsultverksamhet (administrativ och teknisk) 4 %
Offentliga tjänster 1 %
Handelstjänster 2 %
Övrig tjänsteexport 10%
Exporten av tjänster är idag dominerad av den traditionella sjöfarts- 
och transportsektorn. Det är dock intressant att se hur t ex svenska 
serviceföretag inom bl a byggsektorn blir alltmer internationella bl a 
genom sk projektexport. Det är också intressant att notera hur varu- 
orienterade företag successivt ökat sitt tjänsteinnehåll och lägger allt 
större vikt vid mjukvaran i sina affärsidéer, t ex Nitro Nobel eller 
Alfa Laval. Alltjämt kommer bara 1 procent av tjänsteexporten från 
vår stora servicesektor, nämligen den offentliga sektorn, som svarar 
för 2/3 av den svenska servicesektorn.

Allt fler upptäcker hur världsmarknaden för service växer. Under 
de senaste tio åren uppges världsmarknaden för tjänster ha växt med 
drygt 15 procent per år mot 6,7 procent för varuhandeln, dvs mer än 
dubbelt så snabb tillväxt per år. En helt ny affärsdimension öppnas 
för internationalisering. Det innebär en revolution för en hel del 
verksamheter som tidigare mest varit nationellt inriktade och som



nu håller på att internationaliseras, t ex datatjänster, utbildning, 
bevakning, bespisning, underhåll och underhållning. Branscher som 
man tidigare betraktat som hantverksmässiga eller typiska små- 
driftsbranscher växer nu fram internationellt. Detta leder både till 
ökat konkurrenstryck för den svenska servicemarknaden samt också 
nya affärsmöjligheter för svenska serviceföretag.

»Vid all affärsverksamhet gäller det att ha något att sälja. Vi 
har ett gott internationellt anseende och vi har bidragit till 
kunskapsutvecklingen i världen inom vårt område.»

En ny affärsdimension

Av avgörande betydelse för den svenska tjänsteexporten är service
företagens kunskapskärna. Detta kunnande har man ännu inte alltid 
insett vara en unik exportmöjlighet. Allt fler varuproducerande före
tag väljer dock att sälja sina produkter tillsammans med betydande 
inslag av mjukvara som t ex kundutbildning, installationsservice och 
underhållsservice. Detta förutsätter dock att man ser tjänstekärnan 
som en självständig intäktskälla och inte bara som en nödvändig 
kostnadspost. Den nya affärsdimensionen gäller i så fall både för:
- Företag som sålt varor länge även internationellt, av typ Atlas 

Copco, där tjänsteinnehållet ökar successivt.
- Tjänsteföretag som varit lyckosamma i Sverige och som nu lan

seras internationellt, av typ ASAB-städservice.
Den gemensamma nämnaren för dessa exempel på export är hur ett 
företag tagit tag i ett specifikt kunnande om service, gjort en interna
tionell förpackning kring detta samt utvecklat en företagslednings- 
metod för att hantera framställningen av dessa tjänsteaktiviteter i 
ett annat land.

»Det är stor skillnad mellan att exportera administrativa sy
stem och att exportera bussar eller möbler där köparen får 
något konkret.»

Några särdrag hos tjänster

Tjänsteområdet spänner idag över en mängd olika verksamhetsområ
den som offentliga tjänster, banker, mäklarverksamheter, städser- 
vice, säkerhetsservice, kultur, transport och konsulttjänster.

Servicebegreppet är ej entydigt. Med tjänster avses vanligtvis nå
got annat än materiella och påtagliga varor. Det finns då vissa 
egenskaper hos tjänster som man pekar på. Dessa är bland annat:
- Tjänster är aktiviteter/handlingar, oftast framställda i en komplex 

kedja, t ex speditionstjänster.



- Tjänster är individorienterade och ofta inbyggda i individens so
ciala och kulturella system, t ex sjukvårdstjänster.

- Tjänster är mjukvara oftast i form av ett specifikt kunnande, t ex 
datatjänster.

- Tjänster framställs när kunden dyker upp och konsumeras samti
digt som den framställs, t ex tandvård.

- Tjänster kan ej distribueras avskilt från framställningen och kan 
därför svårligen lagras, t ex flygtjänster.

- Tjänsten utvecklas kvalitativt i ett nära samspel mellan leverantör 
och kund, t ex utbildning.

- Kunden köper ofta en opåtaglig förväntan som man inte kan ta på 
eller lukta på (funktionell kvalitet), t ex säkerhetstjänster.

- Tjänsten kan sällan värderas/mätas objektivt utan måste upplevas, 
t ex underhållning.

- Tjänsten/upplevelsen påverkas av andra medkonsumenter, t ex 
restaurangtj änster.

Förutom att det är svårt att definiera tjänster är det också svårt att 
dra gränsen mellan tjänsteföretag och varuproducerande företag. De 
flesta typer av verksamhet innehåller egentligen element av tjänster.

Av central betydelse är dock att skilja mellan tjänster, som konkur
rensmedel och tjänster som objekt för affärsverksamheten. Vanligtvis 
brukar tjänster i kombination med hårdvara betraktas som en fri 
nyttighet eller som ett konkurrensmedel som tillhandahålles till låg 
kostnad. Alternativet är att se tjänsten som en separat värdefull 
enhet och potentiell inkomstkälla för företaget.

Ju mjukare exportsystem desto större svårigheter för exportö
ren av tjänster.

Några exempel på exportsvårigheter

Mot bakgrund av de allmänna egenskaperna hos tjänster följer vid 
export att vissa egenheter förstärks och gör tjänsteexport svårt, bland 
annat att:
- Tjänster är svåra att standardisera och framställa likartat på en 

främmande marknad bl a beroende på att de ofta är baserade på 
individer som är kulturellt och socialt rotade på olika sätt.

- Tjänsterna kan inte separeras från individerna och därmed inte 
lagras respektive transporteras separat utan ställer krav på lokal 
och direkt närvaro bl a i form av lokal serviceorganisation etc.

- Rekrytering av kvalificerad personal för längre tids stationering 
och tjänsteframställning utomlands är en ofta upplevd flaskhals för 
tj änsteexportören.



- Det krävs ett omfattande samspel mellan köpare och säljare vid 
framställningen och konsumtionen av en tjänst, vilket försvåras 
vid markerade kulturella skillnader mellan köpare och säljare från 
olika nationer.

- Tjänster som inte kan demonstreras är oftast ännu svårare att 
värdera för köparen på grund av både geografiskt och kulturellt 
avstånd.

- Kvalitetsnivån på tjänsterna är svåra att precisera respektive krä
ver leveransanpassning till en ofta oprecis grad av mottagningsför- 
måga och mognad hos både köparen och köparlandet.

- Köp av en tjänst medför sällan äganderätt utan bara den sk 
funktionella nyttan och upplevelsen av tjänsten, som starkt påver
kas av både lokal miljö och andra medkonsumenter av tjänsten.

»En förutsättning för framgång vid export av tjänster är att 
det finns en resonansbotten i hemmaorganisationen.»

Utveckla hemmaorganisationen

Många serviceföretag är relativt små och med begränsat antal an
ställda. Få har utvecklade resurser för internationaliseringen. För att 
nå internationell framgång i form av kvalitet på tjänsterna och 
kommersiell effektivitet krävs bl a att man i hemmaorganisationen 
börjar med att utveckla:
- Professionellt kunnande för att hantera kundens problem och be

hov i en internationell miljö.
- Affärsmässigt kunnande i form av bl a förpackningar av tjänster 

för internationell lansering.
- Organisatoriskt kunnande för att hantera mottagarens medverkan 

respektive den egna personalens aktiviteter i ett internationellt 
sammanhang.

Redan i hemmaorganisationen måste tjänsterna »förpackas» och sy
stem utvecklas för att kunna reproducera/återframställa tjänsterna 
på exportmarknaden. Utvecklingen av personalen och dess kunnande 
vad gäller affärsmässighet internationellt blir då en av de första 
viktiga åtgärderna.

Successiv utveckling av det professionella kunnandet för att behål
la kunskapsförsprånget och upprätthålla en kvalitativ nivå blir ytter
ligare en viktig internationell konkurrensfaktor.

Verkstadsföretag kan t ex förutom att exportera maskiner, utveck
la förpackningar för mjuka system och funktioner som exporteras i 
form av konkreta service-, underhålls- och utbildningspaket för vilket 
man kan få betalt. Kundens totala nytta och säkerhet växer i en 
sådan systemleverans och därmed också viljan att betala.

Tjänsterna framställs oftast i form av en löpande kedja av delakti
viteter, t ex speditionstjänster. Nyckelresurserna för framställning av



aktiviteterna är individerna. Därför ställs vid export krav på att 
utveckla ett organisatoriskt kunnande om hur man hanterar per
sonal och aktiviteter i ett internationellt sammanhang.

Alla dessa krav på investeringar samt kontinuerlig utveckling av 
hemmaorganisationen kräver oftast både tid och pengar, som man 
sällan har. Därför måste ofta tjänsteexportören söka nya vägar som 
kan balansera de organisatoriska kraven mot de kommersiella ris
kerna. Ett sätt kan kanske vara att samarbeta med redan etablerade 
exportföretag. Det kan t ex vara samverkan som ger förstärkt profil 
för det tjänsteproducerande företaget. Ett annat sätt kan vara spe
cialisering i liten skala.

»Man kan inte sitta hemma och vänta på att kunderna ska 
komma och fråga efter tjänsterna. Tjänsteexport kräver att 
man är på plats för att göra affärer. »

Internationell tillgänglighet

Varuproducerande foretag kan producera sina produkter hemma i 
Sverige och använda olika typer av direkta eller indirekta distribu
tionskanaler. Produkten blir oftast en »ambassadör» för leverantö
ren. Serviceföretaget måste däremot framställa sina tjänster i nära 
samverkan med kunderna, vilket vid export oftast innebär direkt på 
utlandsmarknaden.

Detta samspel äger i samband med export rum i främmande kul
turmiljöer i jämförelse med Sverige. Vikten av att ta fasta på detta 
glöms oftast bort i exportdiskussioner. Kanske beror det på att man 
sätter sitt eget professionella kunnande i centrum och ej kunden. 
Kanske beror det på en slags fartblindhet.

För den viktiga samverkan med mottagaren vad gäller köp, kon
sumtion och leverans av tjänsten krävs att exportören blir mer per
sonligt tillgänglig på utlandsmarknaden. Indirekta representationer 
av typ agenter räcker inte.

Olika former av investeringar för att utveckla kundrelationer är 
därför av största betydelse. Investeringarna och utvecklingen av sam
spelet bör då ta sikte på bland annat:
- Kontaktnätverk
- Tillgänglighet
- Förtroende
För att kunna samspela med kunderna måste kunskapsbasen göras 
internationellt tillgänglig, genom att kontaktnätverk byggs upp. Be
roende på tjänstens olika grad av komplexitet krävs olika hög grad av 
samspel. Ju mer samspel som krävs, desto större krav på tillgänglig
heten i form av bl a lokalkontor, lokal expertis etc. Tjänsteföretag 
som åtnjuter ett stort förtroende av olika skäl blir också lättare att ta 
till sig för den utländske köparen och därmed mer tillgängliga. Utse 
gärna en liten grupp om tre personer för att starta jakten på interna
tionella förfrågningar samt förbered utveckling av internationella 
kunskaper och kontakter.



»Knyt upp kunderna och utför projekten i nära samarbete med 
lokala resurser.»

Starka lokala etableringar

Kulturella skillnader mellan marknader är en av de viktiga faktorer 
som exportören måste anpassa sin organisation till. Detta kräver vid 
tjänsteexport att man arbetar med uppbyggnad av mer lokala eta
bleringsformer för att uppnå en lokal profil och en lokal stödmiljö. 
Detta kan man göra bland annat genom affärsformer som joint ven
tures respektive franchising. Några svenska exportexempel på detta 
är t ex Nitro Nobel, Expertkedjan, IKEAs etableringar i Sydostasien. 
Några importexempel är t ex McDonald’s respektive Avis etable
ringar i Sverige.

För att öka förståelsen mellan affärspartnerna kan man komma 
ytterligare ett steg genom att inrätta eller utveckla en typ av special
befattningar för att regissera samspelet. Detta återfinner man bl a 
hos exportörer av datatjänster. Denna funktion skapar en viktig 
personlig brygga för ömsesidig utveckling av affärsuppslag samt ett 
nytt sätt att arbeta samtidigt som man uppnår en lokal identitet och 
får en starkare lokal förankring.

För att ytterligare profilera sig hos köparen krävs det att man 
exponerar sig genom att arbeta och utveckla nära relationer med 
kunderna på exportmarknaden t ex genom projektkontor som hos 
framgångsrika byggkonsulter. Ett slitsamt men på sikt mycket lön
samt marknadsföringssätt (sk kundnära/interaktiv marknadsföring).

»Internationellt är vi okända men genom deltagande i inter
nationella organisationer vet vi att vi ligger långt fram vad 
gäller utvecklingen inom vårt område.»

Kändisskap och förtroende för exportören

Ett av de största hindren i samband med export av tjänster ligger i 
osäkerheten hos mottagaren. Detta gäller både beslut om köp respek
tive konsumtionen av tjänster. När kunskapförsprånget i Sverige är 
stort hamnar leverantören ofta i en sits med en köpare på en lägre 
kunskapsnivå och där köparens behov är outvecklat eller »dolt». Den 
sk gör-det-själv-inställningen innebär också att ju mer kunnig köpa
ren är, desto mer vill han ofta göra själv och desto bättre kan han 
definiera sina behov. En mindre kunnig köpare däremot har svårt att 
definiera och precisera sina behov och därmed sannolikt mer intres
serad av att få så mycket hjälp som möjligt från säljaren. Detta syns 
bland annat i de mindre utvecklade ländernas varierande efterfrågan 
på systemleveranser. Det kan också kanske förklara behovet av att 
man »skapar» en bransch när man går in på en »omogen» marknad. 
Svenska ledande reklamföretag på producentvarureklam har till ex
empel fått skapa sin delbransch när de gått utanför Sverige.



Många tjänsteföretag undviker eller minimerar systematiskt en 
medvetet utarbetad marknadsföring. Det professionella kunnandet 
tror man ska tala för sig själv. I samband med export av tjänster kan 
detta inte förväntas ske förrän det svenska tjänsteföretaget både har 
blivit känt och ett förtroende har etablerats för dess tjänster hos de 
utländska köparna.

Inledningsvis är kändisgrad och förtroendegrad utomlands låga för 
den svenska tjänsteorganisationen. Detta resulterar i en osäkerhet 
hos köparen till det »okända» svenska företaget. Ett första steg för att 
höja förtroendet blir att skaffa sig en plattform och en lokal status på 
marknaden. Detta kan man göra t ex genom starka referenser i 
Sverige eller hellre internationellt, ett annat sätt är genom att sam
verka med en lokalt eller internationellt förtroendeingivande affärs
partner.

Ju mer känd tjänsteexportören blir, desto mer förtroende kommer 
han att åtnjuta. Därför bör åtgärder sättas in på att skapa system, 
som sprider företagets renommé internationellt.

»Aven om vi kan hänvisa till referenser är det alltid en ny 
anläggning eller ett nytt separat projekt med nya förutsätt
ningar vi ska hantera.» * I

Ett fåtal nyckelkunder - referensbas

För att utveckla en stark referensbas för det svenska tjänsteexporte- 
rande företaget krävs oftast en koncentration av kontaktresurserna 
på ett fåtal nyckelkunder inom samma målgrupp. De kan gärna vara 
utspridda på flera geografiska marknader. Helst bör dock referenser
na hämtas ur likartade segment på världsmarknaden.

Ett sätt att uppnå referensbaserna är att göra en säljinsats i två 
steg. Första steget innebär att exportören söker vinna introduktion i 
den sociala miljön och ackreditering hos några nyckelkontakter, t ex 
med ett intressant föredrag eller begränsat pilotprojekt där exportö
ren står för finansieringen. Nästa steg är att dessa etablerade kon
takter »säljer» eller rekommenderar vidare. På detta sätt kan mer 
personliga och långsiktigt lönsamma affärsrelationer utvecklas. Det
ta kan också leda till strategiska referenser över gränserna beroende 
på nyckelkontakternas internationella renommé. För att lyckas med 
denna sälj ansats i två steg ställs ytterligare krav på koncentration av 
resurserna.

I den internationella konkurrensen gäller det också att tänka på 
köparen och stödja honom i möjligheterna att ta till sig det svenska 
tjänstepaketet. Detta kan göras t ex genom utbildning, information 
och andra stödtjänster som höjer attraktionsgraden och möjligheter
na för den tilltänkta köparen att sätta sig in i och värdera det 
svenska tjänstepaketet. Ett sätt att göra det är att i kombination eller 
via samarbete med hårdvaruexportörer utveckla systempaket.

Genom denna typ av ansats med hjälp av referenser, kundutbild
ning och samverkan med hårdvaruexportörer kan kanske en sk



exportspiral etableras. Den innebär t ex att ett positivt mottagande 
förstärks hos mottagaren genom vittnesbörd och positivt omnämnan
de för andra, vilket leder till fler förfrågningar som höjer kändisskap 
och attraktionsgrad, vilket i sin tur leder till ökade möjligheter, 
samverkan och systemförsäljning. »Bättre och bättre ...»

»Personalen är vår största tillgång och vår största flaskhals. »

Intern marknadsföring

Tjänsteföretagets styrka ligger i det kunnande som sitter hos perso
nalen.

Personalen måste ibland stimuleras till internationella inititativ, 
till ett mer affärsmässigt synsätt och göras mer internationellt till
gängliga. Ofta uppstår då en konflikt i tjänsteföretaget mellan per
sonalens önskemål om att vidareutveckla sitt eget professionella 
kunnande och företagsledningens önskemål om ökad kommersialise
ring och exploatering av befintligt professionellt kunnande.

För att stimulera företagets icke professionella marknadsförare till 
affärsinitiativ och ökad kundomtanke är ett internt marknadsfö
ringsprogram en lämplig startpunkt för utveckling av tjänsteexpor
ten.

Personalpolitiken (bland annat i form av belöningssystem och re- 
kryteringsfilosofi) blir i konsekvens med ovanstående ett av företa
gens främsta internationella konkurrensmedel. Ledningsfilosofin i 
företaget måste inriktas på att se marknadsfunktionen, dvs ansvaret 
för kontinuerlig marknadsföring och goda kundrelationer, som ut
spridd bland all personal. Varje person i kedjan av tjänsteaktiviteter 
blir ansvarig för skapande av intäkter genom goda marknads- och 
kundrelationer.

»Utlandsverksamheten med tjänster kräver kontinuitet. Det 
går inte att öppna och stänga av den som en vattenkran, dvs 
komma och åka.»

Det internationella genombrottet

En stor del av tjänsteexporten från Sverige karaktäriseras ännu av 
export i form av avgränsade projekt. Det internationella genombrot
tet och det mogna exportstadiet karaktäriseras av att exportören har 
etablerat ett nätverk med lokala etableringar på mer kontinuerlig 
bas. Ledningsgruppen har också ofta förstärkts till ett internationellt 
center. För att nå detta stadium krävs en koncentrerad satsning och 
ej mångsyssleri. Det är lätt att bli söndersplittrad av för många 
internationella trevare. Tjänsteexportören bör i stället söka:
- En specifik kundgrupp, homogent segment, som finns internatio

nellt, gärna av professionell köparkaraktär.
- Ett paket av tjänster som är lätta att identifiera och förklara.



- Ett organiserat system för samspel med kunder, för framställning 
och leverans av tjänster lokalt i en främmande kulturmiljö.

- En seriös, lågmäld och förtroendeingivande lokal profil.
Detta återfinner vi bland annat hos exportörer av vissa försäkrings
system, städtjänster, konsulttjänster och transporttjänster.

Några sammanfattande aspekter för att bli bra tjänsteexportör

Ovannämnda karaktärsdrag, svårigheter och konsekvenser kan sum
meras kring några nyckelord enligt följande:
- Starta med ett internt program för att marknadsföra idéerna om 

export av tjänster till personalen.
- Investera i att göra det professionella kunnandet och tjänsterna 

mer konkreta genom »förpackning».
- Utse en grupp om tre personer för att starta jakten på internatio

nella förfrågningar samt utveckling av breda internationella kon
takter och kunskaper.

- Knyt kontakter med lokala rådgivare och partners i respektive 
land för introduktion i den sociala miljön samt uppnå ackreditering 
genom nyckelreferenser.

- Sök en homogen grupp av kunder som finns på flera geografiska 
marknader.

- Observera vikten av att utveckla och stödja kunderna för bättre 
samspel vid köp respektive leverans av tjänsten.

- Sök etableringsformer som ger lokal identitet och lokal tillgäng
lighet t ex joint ventures, franchising, dotterbolag.

- Observera vikten av att komplettera ledningsgruppen efter det 
internationella genombrottet.

- Utveckla organisatoriska system för att hantera personal och nyc
kelaktiviteter för att framställa tjänsterna internationellt.
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Bygga eget dotterbolag
av Sven-Ingvar Svensson och 
Leif Aadde, Atlas Copco AB

- Kan jag utveckla mitt bolag genom att exportera?
- Ar dotterbolag lämpligare än agent- eller direktförsäljning?
- Hur mycket pengar behövs egentligen?
- Kan jag få tillfredsställande avkastning på det kapitalet inom 

rimlig tid?
- Hur skulle jag kunna skaffa fram pengarna?
- Vilka risker finns det?
-Vad behöver jag tänka på?
Detta är frågor som många företagsledare ställer sig. Svaren varierar 
från fall till fall på grund av varierande förutsättningar. Målsätt
ningen med det här kapitlet är att underlätta för frågeställaren att 
formulera egna svar. Kapitlets inriktning är exportförsäljning genom 
eget dotterbolag. Agentförsäljning tas upp på annat ställe i boken.

Med »dotterbolag» menas här alltså säljbolag. Själva bolagsbild- 
ningen är liknande även för produktionsbolag, men de bakomliggan
de skälen olika.

Det finns tre faser av byggandet. Planeringen, etableringen och 
uppstartningen. Planeringen är svårast och mest kritisk. För denna 
är det också svårast att ge riktlinjer, eftersom förutsättningarna är så 
olika från fall till fall. Etableringen är viktig därför att så mycket kan 
gå snett. Riktlinjer är emellertid relativt lätt att göra upp och finns 
också i stor mängd. Uppstartningen avgör hur snabbt avkastning på 
insatta resurser kan komma. Om planeringen var bra, så kommer 
tillvägagångssättet till stor del som en följd av denna.

Två viktiga förutsättningar

1. Att veta exakt varför man vill bilda säljbolag.
Några exempel:
- Hemmamarknaden är för liten för rationell tillverkning. Med ökad 

produktion får dyra maskiner bättre beläggning. Styckpriserna går 
ner, lönsamheten och konkurrenskraften ökar.

- Eventuell agent utvecklar inte försäljningen på ett tillfredsställan
de sätt. Att bilda eget bolag kan vara ett bättre alternativ än att 
söka ny agent. Det ger helt andra möjligheter till styrning.



- Motsatsen är dess bättre också vanlig. Agentförsäljningen har nått 
sådan volym att det skulle vara intressant att ta över själv. Detta 
kan leda till delikata problem, t ex att agenten tar upp konkurrent
produkter till försäljning. Situationen måste handhas med försik
tighet. En uppgörelse i godo med agenten måste eftersträvas, vil
ket ofta kräver stor förhandlingsvana. En bra lösning är ofta att 
agenten ligger kvar som minoritetsägare i det nya bolaget. Argu
ment kan t ex vara att förväntad expansion kräver kapital- och 
personaltillskott som man är villig att dela med agenten. Det bästa 
är om redan kontraktet med agenten klart anger hur man skall 
förfara när det sägs upp. Det kan t ex vara regler för värdering av 
lager och andra tillgångar, eventuellt vederlag för goodwill i för
hållande till omsättning, eventuell joint venture-konstruktion, 
speciella övergångsregler för viss tid, tidsbegränsat förbud mot 
konkurrerande verksamhet etc.

- Det finns uppenbara möjligheter för avsättning av unik produkt 
eller kompetens på export. Exempel är IRO’s furnissörer. Detta är 
en situation när man har bråttom. Det är alltid en tidsfråga när 
andra hinner ikapp med likvärdiga produkter eller ny teknik.

- Viktiga kunder etablerar sig utomlands. Om man t ex levererar 
komponenter till stora tillverkare av skogsmaskiner i Sverige och 
dessa startar tillverkning i Canada, så bör det rimligtvis finnas 
skäl att överväga egen bolagsbildning där.

- Egen »nisch» expanderar utomlands. Här skulle IKEA’s framgång
ar kunna utgöra ett exempel.

- Protektionistiska tongångar gör importvaror svårsålda. Den sk 
mjukvaran utgör ofta en stor del av det totala utbudet. Med eget 
säljbolag kan man alltså påvisa att en stor del verkligen är produ
cerad lokalt, trots att hårdvaran är importerad.

- Det kan också vara att mjukvara på platsen är en förutsättning för 
expansion. Det behövs t ex tekniska rådgivare, installatörer, utbil
dare, reparationsservice, lager etc. Eget bolag kan vara den billi
gaste eller enda lösningen. Dessutom sprider man inte know-how 
till utomstående utan genererar i stället viktig erfarenhet inom 
»familjen».

Vilka skäl för utlandssatsningen som än finns, så är det viktigt att de 
formuleras så exakt som möjligt. 2

2. Att se bolagsbildningen som en marknadsinvestering
Att betrakta bolagsbildningen som en investering underlättar tan
kearbetet. De flesta är vana vid att ställa upp kriterier för investe
ringar i t ex byggnader och maskiner. Samma regler gäller i princip 
vid marknadsinvesteringar. Hur mycket, för vad, vilken avkastning, 
när?

Man bör göra känslighetsanalyser, dvs räkna på vad som händer 
om man inte uppnår de mål som planeringen kommer fram till. Minst 
lika viktigt är det att ha klart för sig vad som händer med moderbola
get om man lyckas till 100 procent - eller 110. Om t ex beläggningen i



verkstaden är för låg under en lågkonjunktur i Sverige kan en lyckad 
utlandssatsning leda till obehagliga finansiella problem när hemma
marknaden ökar igen. Kortsiktiga skäl bör inte användas för en 
långsiktig investering.

Planeringen

Det enda vi vet med någorlunda säkerhet är att utfallet kommer att 
avvika från planen. Denna paradox hindrar inte att noggrann plane
ring är en förutsättning för en lyckad utlandssatsning. Det viktiga 
med planen är att den beskriver en viljeinriktning och att vi senare 
åtminstone vet vad vi avviker från och varför.

Marknadsundersökningen är plattformen för planeringen. Ris
kerna minskar i takt med att kunskaperna om marknaden ökar. Vad 
behöver man veta?
- Marknadens storlek och utveckling i ett praktiskt mått (t ex antal, 

pengar, timmar). För ändamålet bör man använda en tämligen 
snäv marknadsram, dvs vad som direkt motsvarar det egna utbu
det. Senare, när bolaget är i drift, kan man utvidga horisonten. 
Blanda t ex inte in konkurrerande teknik annat än för produktut- 
vecklingsändamål.

- Kundstruktur, dvs antal, storlek, geografisk belägenhet, bran
scher, köpvanor etc. Köpvanorna är fö en viktig faktor som ofta 
förbises. Hur köper egentligen de tilltänkta kunderna? Det finns 
många exempel på avsevärt fördröjda resultat därför att man inte 
anpassade sig.

- Konkurrentsituation uppdaterad så nära som möjligt till nuläget. 
Vilka är konkurrenterna, deras utbud, priser och rabatter, ställ
ning på marknaden, organisation, utbredning, servicenivå etc? All 
relevant information är viktig.

- Möjligt prisläge. Konkurrentinformationen utgör basen, men det 
egna utbudet kan ha plusvärden för kunderna som motiverar högre 
pris. Motsatsen förekommer också.

- Behov av produktanpassning. Finns särskilda normer eller före
skrifter? Elektrisk spänning och frekvens? Vad kostar det? Göra 
modifieringar lokalt eller hemmavid?

- Frakt och tull i relation till konkurrenterna. Finns importkvoter 
eller andra restriktioner? Betalningssvårigheter? Leveransdoku
mentation kan ibland vara krångligt. Den egna handelskammaren 
kan antagligen ge råd.

Hur får man reda på detta? Mycket kan man göra själv, dels hemma 
och dels genom resor.
Några källor:
- Officiell statistik över import och tillverkning, bolagsregister (t ex 

KOMPASS), tulltaxa, tekniska normer etc.
- Branschtidningar ger ofta värdefull information.



- Konkurrenter kan ofta ge viktig information, i synnerhet om andra 
konkurrenter. Träffas t ex på mässor. Tala öppet.

- Andra viktiga personer är svenska kolleger, journalister och vikti
ga typkunder.

- Handelssekreteraren, sist men inte minst, är den viktigaste perso
nen om man är »färsk» på marknaden.

- Eventuellt kan man anlita en konsult för att göra en undersök
ning. Det kostar men spar tid. Tänk noga och ställ exakta frågor. 
Resultatet är helt avhängigt av detta. Undersök möjligheten att 
göra undersökningen i samarbete med andra, från närliggande 
branscher. Handelssekreterare kanske kan ge tips.

Mål och strategier. Marknadsundersökningen kan ha gett ledtrådar 
om vilka strategier som kan vara intressanta och som följd av dessa 
görs en målformulering. Eller, målen formuleras först och strate
gierna sedan. Målen är den osäkraste faktorn. Var realist. Konsul
tera »företagspessimisten».

Formulera målen med ord först och siffror sedan. Det klarar ut 
begreppen. Ett huvudmål kan t ex vara »15 procent marknadsandel 
på nymarknaden och 5 procent av ersättningsmarknaden inom 3 år 
med 20% avkastning på kapitalet». Delmål kan vara »Av totala 
försäljningen faller 45 procent på produktgrupp A med 40 procent 
bruttovinst och 30 procent på produktgrupp B med 45 procent brutto
vinst». »Maximalt lager får vara 3 månaders försäljning i slutet av år 
1 och framåt.» »Genomsnittliga utestående kundfordringar får inte 
överstiga 60 dagars försäljning.»

Att sedan göra en sifferbudget är enkelt. Om man i stället sätter 
siffrorna först, finns risk för slentrian av typen: »Visst kan vi kränga 
40 stycken x-produkter», »vi behöver ordentligt lager för att kunna 
sälja», »nog borde vi kunna korta kundkredittiden med 3-4 dagar» 
osv.

Resursberäkningen bör göras per år fram till den tidpunkt då 
bolaget beräknas vara självfinansierande.

Specificera behov av personal, lokaler, inventarier, ev maskiner 
och utrustningar, lager, kundfordringar och likvida medel. Försök att 
särskilja de resurser som skulle kunna kallas »rörelsemotiverade». 
Resten utgör nämligen »marknadsinvesteringen».

Marknadsinvesteringen finns det alltså inga regler för hur man 
beräknar. Sunt förnuft rekommenderas. Klart är emellertid att alla 
kostnader för etablering av bolaget ingår. Advokatarvode, registre- 
ringsavgifter, tryckning av blanketter och brevpapper, rapportsys
tem, resor, kampanjer, introduktionsrabatter etc. Hit kan man också 
hänföra kostnader för den del av lagret som behövs för uppstart- 
ningen men som egentligen är för stort för försäljningen under t ex 
första året, kostnader för en halv montör som egentligen inte behövs i 
rörelsen, lokalutrymmen som man beräknar att snart växa i etc. 
Helst skall man inte inkludera kostnad för marknadsundersökning
en. Det är redan förbrukade pengar, oberoende om man bildar bolag 
eller inte.



Synsättet att bolagsbildning är en marknadsinvestering innebär 
två fördelar:
1. Oberoende av var man redovisar kostnaderna för marknadsinve

steringen kan man i kalkylerna tillföra dotterbolaget »marknads
tillgången». Beroende på politiska, ekonomiska och marknads- 
mässiga förhållanden i exportlandet kan man sedan räkna med 
olika »avskrivningstid».

2. Man kan redan från början bedöma dotterbolagets prestanda utan 
inverkan av initialbelastningen, men samtidigt sätta lönsamhets
mål som täcker »avskrivning» av marknadstillgångarna.

Det finns även andra sätt att handskas med begreppet marknadsin
vesteringar. Hur man gör spelar egentligen inte så stor roll, om man 
bara accepterar synsättet. Det är kort sagt att man satsar resurser i 
marknadsföring, som man sedan håller reda på och som skall ge 
avkastning.

Kapitalbehovet får man fram genom att göra en cash-flow kalkyl för 
de första åren. Underlag är målformuleringen och resursberäkning
en. Det åtgår alltså pengar både till att bygga upp nödvändiga till
gångar i bolaget och att täcka underskott i rörelsen tills den börjar 
generera vinst. Om kapital är en trång sektor bör man räkna pessi
mistiskt. Allt för ofta händer det att en i och för sig sund satsning inte 
kan fullföljas på grund av kapitalbrist.

Finansieringen är ofta ett problem. Hur mycket eget kapital skall 
jag satsa? Hur är lånemöjligheterna? Skall jag låna hemma eller 
utomlands? Ungefärliga svar på dessa frågor bör man ha redan på 
planeringsstadiet.

Rent generellt kan sägas att man bör eftersträva att dotterbolaget 
blir självfinansierande sedan det har blivit ordentligt etablerat. Där
med har man också sagt en hel del om vinstfördelningen och sats
ningen av eget kapital. Med hygglig vinst och solvens är det större 
möjligheter för dotterbolaget att låna lokalt.

Vad som är acceptabel solvens varierar från land till land. Japan
ska bolag har ofta en solvens under 10 procent, medan ett svenskt 
bolag tidigare ansågs behöva över 30 procent. För en överslagsbe
räkning av lånemöjligheterna kan man i planen räkna med 20 pro
cent. Lån och krediter bör alltså kunna täcka 80 procent av alla 
beräknade tillgångar i bolaget (anläggningar, utrustning, lager och 
kundfordringar). Resten av kapitalbehovet får man skjuta till själv.

I regel måste man låna hemmavid i böljan och sedan låta dotterbo
laget ta vid efter hand. Redan nu bör man alltså ta en diskussion med 
den egna banken. Kom ihåg att översiktliga kalkyler underlättar.

Etableringen

Om planen ser bra ut och banken är positiv kan man nu ta itu med 
själva bolagsbildningen.
Alternativ att välja mellan:
- Joint venture. Detta kan vara av intresse t ex tillsammans med en 

tidigare agent. Om inte lagstiftning lägger hinder i vägen, bör man



eftersträva aktiemajoritet. Om det inte är möjligt, bör man ändå 
förhandla sig fram till att få tillsätta »egen» VD.

- Ackvisition. Skälet kan vara att man vill ha en »flygande start» 
genom att få marknadsandelar på köpet. Detta ämne belyses på 
särskild plats i boken. Därför tas bara några grundläggande frågor 
upp här. Vad finns det för bolag att köpa? Vilket pris i relation till 
substans? Vilka resurser finns det? Hur skulle dessa kunna tjäna 
mina syften? Vad finns det som jag inte behöver? Möjligheter att 
skala bort detta, t ex viss tillverkning? Passar bolagets storlek? 
Vilka marknadsandelar har bolaget? Hur skall jag kunna kontrol
lera det? Kan jag behålla dessa marknadsandelar? Kommer nyc
kelpersonerna bland personalen att stanna? Vilka möjligheter 
finns det att snabbt integrera det nya bolaget i det egna? Om man 
fastnar för detta alternativ, finns det anledning att återgå till 
planeringsfasen ett tag igen.

- Från scratch. Här har man naturligtvis den största friheten. Första 
frågan är var bolaget skall ligga. Marknadsundersökningen ger 
vägledning. Man bör också undersöka om etableringsstod kan fås 
inom vissa områden. För försäljning av producentvaror duger det i 
regel bra att placera bolaget i något industriområde utanför stä
derna, medan konsumentvaror kanske kräver etablering i city. 
Undersök särskilt förekomsten av sådan zonindelning om rörelsen 
t ex förväntas ge upphov till bullrande reparationsservice eller test.

Bygga eller hyra är nästa fråga. Kapitaltillgången och rörelsens 
karaktär kan vara utslagsgivande. Ett enda råd kan vara på sin 
plats. Det är att hålla fast vid den egna affärsidén. Dvs att inte bygga 
i spekulationssyfte, om nu inte det råkar vara syftet med den egna 
rörelsen. Om det finns någorlunda lämpliga lokaler att hyra, ger det 
naturligtvis den minsta risktagningen, åtminstone till att börja med.

Format. Detta leder automatiskt tankarna till hur stor satsningen 
skall vara. Generella råd kan inte ges. Låt oss emellertid här avliva 
myten om att bolagsbildning i utlandet skulle vara någonting drama
tiskt. Det finns många exempel på att »mjukstart» lönar sig. Det ger 
visserligen stora fördelar att vara marknadsledare. Om man har 
möjligheter att uppnå den situationen på kort sikt, skall naturligtvis 
satsningen vara därefter. Annars kan man pröva sig fram.

Man kan t ex hyra ett rum eller två och tillsätta en »General 
Manager». VD för bolaget kan tills vidare finnas hemma i Sverige. 
Inom vissa affärskomplex kan man hyra alla övriga nödvändiga 
tjänster, t ex reception, telefonväxel och sekreterare.

Om allt går som det skall, uppstår emellertid snart behov av att 
anställa mera personal och skaffa mera utrymme. Beroende på 
bransch behövs kanske lager och serviceverkstad. Inom producent- 
varubranschen behövs i regel en tekniker ganska snart. Sedan följer 
personal för ordermottagning och leverans, försäljning och ekonomi. 
När man hyr lokaler måste man därför ta hänsyn till planerad 
expansion, åtminstone för den närmaste framtiden.

Lagbestämmelser i etableringslandet är en av de viktigaste fakto
rerna vid etableringen. Därför måste man skaffa en bra advokat.



Andra svenska företag i landet kan kanske ge tips - eller handels
sekreteraren.

Advokaten kan ge upplysningar och råd om bolagsform, ägandebe- 
gränsningar, styrelserepresentation, nödvändiga tillstånd, minsta 
aktiekapital, tillgångsvärdering, skattelagstiftning, importrestrik
tioner, leveransdokumentation, kapitalöverföring o dyl.

Bankforbindelse. Det är väl närmast självklart att man tar kontakt 
med en lämplig bank. Banken i Sverige har sannolikt en samarbets
partner på plats, om intet eget kontor. Annars kan säkert hemma
banken, advokaten, svenska kolleger och handelssekreteraren ge råd. 
Goda personliga kontakter med banken är viktiga. Därför måste den 
som skall leda bolaget på platsen vara med redan från de första 
diskussionerna.

Aktiekapital. Redan under planeringen bör ett preliminärt överslag 
av detta ha gjorts. Detta måste nu avstämmas efter de lokala förhål
landena. Förutom synpunkten på möjlighet till lokal upplåning gäller 
att det nya bolaget måste ha visst svängrum. Undvik därför frestel
sen att ta till för litet eget kapital.

Uppdelningen av kapitalet är nästa fråga. Hur många ägare be
hövs? Några hittills okända restriktioner angående andelen ut
ländskt kapital? Advokaten och banken har svaren. Krav på uppdel
ning av kapitalet är ofta en ren formsak.

Finansieringen är en fråga som så att säga hänger med hela tiden. 
Det är nu dags för beslut om vissa detaljer. Hur stort totalt kapital 
skall överföras från Sverige och på vilket sätt? Faktorer som påver
kar svaren är ev valutarestriktioner, skattelagstiftning och valuta
risker.

Valutarestriktionerna bör vara kända vid det här laget. De kan 
innebära att man t ex blir tvingad att börja med minsta tillåtna 
aktiekapital och sedan successivt överföra pengar. Annars är det i 
regel bättre att på en gång överföra det kapital som man bestämt sig 
för. Tidigare var sk underfakturering en vanlig metod som numera 
inte kan användas. Både i Sverige och mottagarlandet finns skatte- 
synpunkter. Mottagarlandet har dessutom ofta tull- och antidump- 
ningslagstiftning som hinder. Grundregeln är att internpriset skall 
spegla »varans rätta värde». Dessbättre är överföring av beskattade 
medel i regel inget större problem vare sig det sker på en gång eller 
efter hand.

Nästa fråga är var man skall låna, lokalt eller hemma. Här spelar 
numera valutariskerna en betydligt större roll än tidigare. Det är en 
god regel för att begränsa riskerna, att försöka ha så stor del av 
tillgångar och skulder som möjligt i samma valuta. Detta gäller 
särskilt ifråga om omsättningstillgångarna. Eftersom dotterbolagets 
huvudsakliga tillgångar förmodligen kommer att bestå av lager och 
kundfordringar stöder detta uppfattningen att man skall låna så 
mycket som möjligt lokalt. Tidigare var det vanligt att dotterbolaget 
delvis finansierades genom långa varukrediter från moderbolaget. 
Numera är metoden tveksam just ur valutasynpunkt. Valutarisken 
adderar också ytterligare ett skäl till varför man skall undvika 
konsignationslager.

Även i umgänget med den utländska banken underlättar det att ha 
redigt uppställda, realistiska kalkyler. Glöm inte att undersöka möj



ligheter till etableringsstod på orten, t ex i form av lägre räntor.
Redovisning. Det finns två grundläggande krav. Redovisningen 

måste anpassas efter lokal lagstiftning, men också vara hanterbar ur 
moderbolagets synpunkt. I regel är det väl inte så svårt att förena de 
båda, dvs moderbolagets system kan tillämpas. Den vanligast före
kommande olikheten med Sverige gäller tillgångsvärdering.

Den största förändringen kan uppträda vid moderbolaget, om det 
handlar om den första utländska etableringen. »Koncernredovisning» 
med inslag av utländska dotterbolag är förvisso ingen enkel sak och 
kan inte behandlas inom ramen för detta kapitel. Det gäller främst 
att vara konsekvent och eftersträva enkelhet. Tala gärna med den 
egna revisorn.

Personal är den viktigaste resursen i ett nystartat bolag. Fram
gången står och faller med den som utses att starta upp bolaget och 
hans förmåga att i sin tur skaffa dugligt folk. En av huvudanledning
arna till att man startar bolag är ju önskan att kunna styra. Därför 
bör den som startar upp i regel vara en svensk med god förankring i 
moderbolaget. Det kan t ex vara en utmärkt utmaning till en av 
»påläggskalvarna». Av hänsyn till anpassningen av redovisningen 
till moderbolaget är det i regel också fördelaktigt om ekonomichefen 
kommer från moderbolaget. Sedan bolaget kommit igång, kan det 
visa sig lämpligt att överlåta någon av dessa poster på en lokal 
förmåga, men den ena bör även i fortsättningen vara från moderbola
get. Ofta visar det sig också nödvändigt att, åtminstone från början, 
använda tekniker som kommer från moderbolaget. Om dotterbolag 
redan finns kan experter även rekryteras från dessa. Cirkulation av 
personal mellan dotterbolagen och moderbolaget är en klok personal
politik.

För övrigt bör man använda så mycket lokalt anställd personal som 
möjligt. Den ger bolaget den lokala prägel som man oftast eftersträ
var. Lokalt anställda personer tillför dessutom bolaget kännedom om 
seder och bruk, mentalitet, kultur o dyl. De behärskar också språket 
bäst. Lokalt anställda måste känna att det finns framtidsmöjligheter 
i bolaget. Bland annat därför bör man efter hand trappa ner före
komsten av svenskar.

Detta har konsekvenser för lönesättningen. Kontraktsanställda 
svenskar skall inte ha mera betalt än vad som är brukligt på de 
poster de besätter. Om lönenivån är låg i förhållande till Sverige får 
man kompensera dem på annat sätt. Annars kan man helt förstöra 
bolagets lönestruktur för framtiden och också åstadkomma miss
stämning.

Styrelsen är kanske inte så viktig från början, om man startar i 
liten skala. Dess betydelse ökar med rörelsens omfång. Eller det är 
kanske tvärtom så att man efterhand får råd att skaffa en styrelse 
som verkligen bidrar till bolagets sunda utveckling. Man skall alltså 
eftersträva en aktiv styrelse med bred erfarenhet som kan vara till 
stöd för bolagsledningen. Styrelsen måste åtminstone ha en kärna av 
lokala affärsmän kända som effektiva och kunniga chefer med sunt 
omdöme. Det är en fördel om även en bankman och en advokat ingår. 
I vissa länder är styrelsemedlemmarnas titlar av betydelse. Moderbo
laget måste naturligtvis vara representerat och har ofta ordförande
posten. För att finna lämpliga kandidater är återigen banken, advo



katen, svenska kolleger och handelssekreteraren de viktigaste infor
mationskällorna. Kontrollera att kandidaterna inte har motstridiga 
intressen med bolaget.

Uppstartningen

Om vi nu har fått hjälp av advokaten med alla formaliteter så är 
alltså bolaget bildat och det gäller att sätta igång uppstartningen. 
Återigen hänger åtgärderna mycket på det format vi har givit bolaget 
och vilken bransch vi arbetar inom. Det följande skall ses som en 
checklista på olika saker som skall göras - förr eller senare. Mycket 
är redan förberett under planeringsfasen, men det gäller nu att 
kontrollera detaljer och genomföra i praktiken.
Lansering. Nu är vi äntligen här! Skapa image från början. Sätt att 
sprida budskapet. Specialerbjudanden?
Kundregister, -prioritering. Underlag, granskning, omfång av infor
mation, praktisk uppläggning, användning.
Produkturval. Kundbehov. Modifieringar. Avkastningsgrad.
Prissättning. Konkurrentpriser. Utvärdering. Prisfilosofi (hög-låg- 
skumma-penetrera). Imageskapande. Prissystem. Rabattsystem.
Leveransbetingelser. Leveransort (t ex FOT eget lager). Hur behandla 
mjukvaran? (Rådgivning, anpassning, installation, igångsättning, ut
bildning).
Betalningsvillkor. Kredittid. Delbetalning. Glidprisklausul (tex va
luta).
Trycksaker. Urval. Översättning. Tryckning.
Offertsystem. Utformning. Uppföljning.
Reklam. Institutionell. Produktannonser. Direktreklam. Kundträf
far. Utställningar. Kurser.
Försäljning. Direkt- och återförsäljare. Distriktsindelning. Målfor
mulering. Utbildning. Lönesystem. Bilar.
Ordermottagning. Rutiner. Koppling till lagersaldo och fakturering.
Lager. Produkter. Tillbehör. Reservdelar. Vad, hur mycket, var. Per
sonal. Rutiner.
Rapportsystem. Vad, till vem, när. (Kombinera dotterbolagets eget 
behov med moderbolagets.)
Teknisk Service. Servicenivå mot kund. Egen eller utomstående. 
Utrymme. Utrustning. Personal. Rutiner. Utbildning. Ekonomiska 
mål. Uppföljning.

Styrningen

Det nya dotterbolaget behöver styrning och stöd från moderbolaget. 
Dels följer man naturligtvis utvecklingen genom styrelsen men minst 
lika viktigt är kontakterna på lägre nivå. Vilka avvikelser från



planen? Vilka är konsekvenserna? Hur åtgärda? Till exempel mera 
tekniskt stöd, specialofferter i tid, undvika leveransförseningar, mera 
utbildning. Uppmärksamma att tillkomsten av ett dotterbolag ställer 
nya krav på moderbolaget. Man har blivit exportmarknadsförare. 
Personliga kontakter ökar förståelsen för varandras situation och 
underlättar samarbetet. Låt experter besöka dotterbolaget och dess 
personal besöka moderbolaget. Inte minst det senare är viktigt. Ut
landspersonalen får se att de inte bara arbetar för »det lilla dotterbo
laget» utan ingår i ett större sammanhang. Det skapar »koncern
anda».

Sidoeffekter

Förhoppningsvis ger dotterbolaget den avsedda avkastningen. Snart 
blir också en rad positiva sidoeffekter uppenbara. Till exempel direkt 
feed back från fältet. Direkta kundkontakter. Personalrotation. 
Trappsteg för nästa bolagsbildning. Det blir också uppenbart hur 
fördelaktigt det är att kunna styra direkt och behålla egen know how 
jämfört med agentförsäljning. Dessutom har man skapat sig en mark
nadstillgång som visserligen inte är upptagen i balansräkningen men 
ändå finns där.

Sammanfattning

Att bilda ett dotterbolag behöver inte vara en särskilt dramatisk 
åtgärd, men det är mycket att tänka på. I vårt tycke är det viktigaste
- att göra klart för sig själv exakt vad man vill uppnå med utlands- 

satsningen,
- att göra upp klara och realistiska kalkyler,
- att göra riktiga personval.
För att begränsa artikelns omfång har vi närmast haft exportmark
nadsföring av producentvaror i åtanke. Principerna avviker inte så 
mycket, även om det handlar om konsumentvaror eller tjänster.

I-länderna {OECD-länderna) utgör närmast den krets av länder 
som etablering avser i detta kapitel. Om man går utanför den kret
sen, kommer vissa ytterligare överväganden till. Dessa är i korthet: 

Statshandelsländer. Bolagsbildning är mycket svår och i de flesta 
fall omöjlig. Det krävs mycket stor erfarenhet av utlandsetablering 
för att lyckas. Direktförsäljning och i vissa fall agentförsäljning är i 
regel bättre.

Nic-länderna (nya industriländer), t ex Mexiko, Venezuela, Hong 
Kong, Singapore, Sydkorea. Gemensamt för dessa länder är snabb 
ekonomisk expansion. De är därför ytterligt intressanta ur exportsyn
punkt. Huruvida man skall starta dotterbolag är en annan sak. Om 
man tidigare inte har erfarenhet på närmare håll, är det kanske 
tveksamt. Expansionen i sig själv innebär att länderna inte är så 
ekonomiskt stabila som OECD-länderna. Även politiskt kan stabili
teten vara mindre. Det finns därför skäl att vara försiktigare med 
kapitalutflödet och kalkylerna med snabbare avkastning på satsat 
kapital. Bolagsbildning är ofta ganska krånglig i dessa länder. Det



gäller t ex lagstiftning om utländskt ägande och kapitalöverföring. 
Dessutom måste man noga undersöka vilka importrestriktioner som 
finns och vilka som kan tänkas tillkomma på sikt. Man bör också 
vara särskilt noga med att minska riskerna för valutaförluster.

OPEC-länder. Kännetecknande för dessa länder är deras betal- 
ningsöverskott under senare år. Pengar finns alltså. Hur pass intres
santa de är ur exportsynpunkt beror mycket på vilken bransch man 
är i. Det vill säga om man har produkter som de är intresserade av att 
köpa. Beträffande producentvaror och tjänster är den politiska inrikt
ningen och stabiliteten avgörande. Gör man allvarligt menade an
strängningar att bygga upp en egen industri och kommer det att 
fortsätta? Om det överhuvud taget är möjligt att starta eget dotterbo
lag i dessa länder, gäller i princip synpunkter som för NIC-länderna. 
Ännu större försiktighet tillrådes. Dessutom måste man ha klart för 
sig att deras ofta starkt avvikande kultur kommer att ställa stora 
krav på det egna agerandet.

U-länder är egentligen en ganska heterogen grupp. Gemensamt för 
dem är att de är fattiga. Även dessa är olika intressanta ur export
synpunkt beroende på bransch. De intressantaste affärerna är ofta 
knutna till olika internationella hjälpprogram. För den sortens affä
rer behövs i regel inget dotterbolag på platsen. Generellt sett bör man 
väl avråda bolagsbildning. Det hindrar inte att det kan vara intres
sant i vissa länder för vissa branscher. Tidigare erfarenhet av ut
ländska dotterbolag är emellertid en förutsättning. Man måste räkna 
med svårigheter att skaffa lämplig personal lokalt, ett förhållande 
som i mindre utsträckning gäller även i NIC- och OPEC-länder.



Internationella företagsköp
av Lars Lidén, Esselte

- När skall man överväga företagsförvärv i utlandet?
- Hur mycket kostar det att köpa marknadsandelar?
- För- och nackdelar med förvärv jämfört med andra former av 

internationalisering?
- Vilka är riskerna och de negativa konsekvenserna hemma och i det 

förvärvade företagets hemland?
- Vilka bestämmelser finns för att få förvärva i utlandet?
Detta är exempel på frågor som behandlas i detta kapitel.

Inte nödvändigtvis bara storföretag

De företagsförvärv i utlandet som blivit kända och omskrivna har 
nästan alltid genomförts av stora bolag. Företag som Volvo, Electro
lux, Esselte, Sandvik och Atlas Copco har under 1970-talet gjort 
uppmärksammade internationella köp. Flertalet har ägt rum i USA, 
men många förvärv har också skett i de stora västeuropeiska indu
striländerna.

Frågan blir då: Måste expansion genom förvärv vara förbehållet 
stora bolag? Kan inte fabrikör Andersson i Småland kopiera samma 
tillväxtmönster?

När försäljningen på en viss marknad blivit tillräckligt stor kan 
det löna sig att starta egen tillverkning i anslutning till den markna
den. Jämfört med att bygga upp en verksamhet från grunden kan 
företagsförvärv i många fall vara ett snabbare och tom mindre 
riskfyllt sätt att komma igång.

Detta konstaterande har säkerligen generell giltighet. Även min
dre företag har etablerat sig förvärvs vägen, naturligtvis inte i avsikt 
att exempelvis täcka den väldiga USA-marknaden, men det har skett 
i mindre länder eller via köp av företag som bearbetar någon del av 
en stor marknad. Allmänt gäller dock att det vanligen krävs en viss 
storlek på marknaden för att en egen tillverkningsenhet skall bli av 
lönsam omfattning - om man nu inte väljer att kombinera en till- 
verkningsrätt (lego) med egen säljorganisation. Då kan företaget 
undvika att äga fabrik, men ändå få tillverkning nära marknaden 
ifråga.

Storleksresonemanget är för övrigt relativt. Även stora svenska 
företag ter sig gärna små när de ger sig in i ett flera gånger större 
industriland. Det här kan vara värt att beakta av flera skäl. Reak
tionen vid ett uppköpt bolag kan bli ungefär vad den kunde tänkas



vara om ett isländskt företag gick in och lade ett bud på SKF eller 
Swedish Match! Men även om det svenska företaget rimligen inte 
överväger att bjuda på internationella giganter utan håller sig till 
företag inom sin egen skala kan det uppstå kulturchocker av svårför- 
utsebart slag bland det tilltänkta förvärvsobjektets personal. »Här 
kommer ett okänt företag från ett litet land strax under polcirkeln 
och på gränsen till Ost och vill köpa oss?»

Svensk export genom två typer av företag

De klassiska svenska utlandssäljarna var - starkt generaliserat - 
antingen »råvaruexportörer» eller teknikorienterade »uppfmnarföre- 
tag»;

Råvaruleverantörerna, t ex inom cellulosa och malm, har haft sina 
givna förutsättningar och i allt väsentligt förblivit råvaruexportörer, 
även om de successivt ökat förädlingen av sin råvara.

Uppfmnarföretagen har uppvisat andra tillväxtmönster. De ex
ploaterade någonting som var unikt i teknisk mening. Exporten av 
deras geniartiklar kom tidigt igång. Emellanåt har man intrycket att 
den sköt fart genom en nästan spontan efterfrågan utifrån på produk
terna ifråga. I denna grupp ingår många välkända börsnoterade 
verkstadsföretag.

Internationaliseringsprocessen brukade i båda fallen inledas ge
nom agentförsäljning eller förmedling av handelshus, i nästa stadium 
genom etablering av egna säljbolag utomlands. När det gäller de 
teknikorienterade företagen fortsatte tillväxten sedan ofta med att 
man som tredje steg i utvecklingskedjan började bygga upp tillver
kande dotterbolag i vissa avnämarländer. Skälen härtill kan ha varit 
avståndet (transportkostnader) eller tullbarriärer men också myn- 
dighetskrav på lokal tillverkning i landet i fråga.

Trots en växande andel utlandsproducerad utlandsförsäljning var 
emellertid den här typen av företag fortfarande i princip exportörer. 
Detta kom - och kommer - bl a till uttryck i deras organisation. 
Bolagens specifika kompetens i form av patent eller tillverknings- 
kunnande finns i centrum, hos det svenska moderbolaget. Därifrån 
utgår de tekniska impulserna.

Ny typ av utlandssäljare

Numera håller inte den här enkla kategoriseringen. Även företag 
som inte har sitt ursprung i begärliga råvarutillgångar eller i tek
niskt unika uppfinningar växer ur den svenska hemmamarknaden 
och börjar uppträda internationellt. De har andra förutsättningar och 
följer därför andra tillväxtmönster.

Försöker man tränga in i orsakskedjorna och den bakomliggande 
beslutprocessen kanske man skall finna att dessa företag stått inför 
ett val. De befinner sig på en marknad som inte växer eller som snart 
väntas sluta växa. Antingen skall de stanna i hemlandet, men gå in i 
helt nya verksamhetsområden, eller »förbli vid sin branschmässiga 
läst», men då i gengäld vidga de geografiska marknaderna.

Av två genuina osäkerheter - nya verksamheter eller nya mark
nader - har många företag valt utlandssatsningen som den där man



bedömer sig ha de största utsikterna att lyckas. Förklaringen härtill 
kan vara de dåliga erfarenheterna, egna eller andras, av diversifie- 
ring i meningen byta bransch. Många av 60-talets och det tidigare 70- 
talets branschblandade konglomerat eller investmentbolag visade sig 
i motgångens stund vara ganska tunna ballonger. Gräset var inte 
grönare på andra sidan gärdesgården. Bättre då att hålla sig inom 
sina kompetensområden - eller växa koncentriskt från en kärna av 
genuint branschkunnande - men våga steget ut på utlandsmarkna
den. Esselte är exempel på den sortens internationalisering.

Men inte bara storföretag har på detta sätt vuxit ur hemlandet. 
Även mindre företag slår huvudet i taket. Det räcker med att efter
frågan inte ökar längre i deras speciella nisch. Exempel härpå är 
Sporrongs. Kanske finns det också andra skäl till att ett företag inte 
kan växa tillräckligt hemmavid. Har man redan höga marknadsan
delar kan det ställa sig alltför dyrt, eller rent av konkurrenspolitiskt 
farligt, att försöka vidga dem ytterligare - t ex något som kan gälla 
företag som är viktiga leverantörer till det allmänna.

Oavsett vilka internationaliseringsmotiv som varit dominerande 
brukar den här sortens »latecomers» på den utländska arenan vanli
gen inte kunna påräkna samma efterfrågesug som råvaruleverantö
rerna eller de framgångsrika uppfinnarföretagen mötte när de tog 
steget ut. Världen står så att säga inte och väntar på produkterna. 
Det finns redan väletablerade konkurrenter inom de egna nischerna. 
Återförsäljarna är ofta ovilliga att ta upp ytterligare ett konkurre
rande märke - och om de gör det riskerar de sist inkomna leverantö
rerna att bli de första som åker ut när efterfrågan viker eller när 
handeln av någon anledning (t ex höjda räntor) måste begränsa sina 
lager.

Det kan, kort sagt, vara svårt för den här sortens utlandssäljare att 
välja den långsamma agentvägen eller att börja bygga upp egna 
dotterbolag från grunden. Bättre då att satsa friskt från början, att 
köpa in sig på marknaden. Genom att förvärva något lämpligt företag 
inom sin egen bransch köper man inte i första hand bort en konkur
rent - världen är full av konkurrenter. Men man köper en försäljn
ingsorganisation som det kanske skulle ha tagit generationer att 
bygga upp från grunden. I lyckliga fall köper man också väl inarbe
tade varumärken och produkter som på ett naturligt sätt komplet
terar dem man tillhandahåller i hemlandet.

Direktinvesteringarna utomlands ökar snabbt

För att återigen generalisera kanske den här typen av utlandsetab- 
lering är väl så vanlig nuförtiden, i varje fall så länge vi håller oss till 
expansion över gränserna inom den industrialiserade världen.

Svenska industriföretag med produktion i utlandet har i allmänhet 
vuxit starkt under 60- och 70-talen. Totalt sett ökade utlandsförsälj- 
ningen, mätt i fasta priser, med ca 7 % per år mellan 1965 och 1978. 
Men av detta ökade försäljningen från producerande dotterbolag i 
utlandet betydligt snabbare än exporten från Sverige. Särskilt gäller 
detta efter den svenska »kostnadsexplosionen» åren 1974—75, när vi 
här i landet beviljade oss lönehöjningar som vida översteg vad de 
viktigaste konkurrentländerna ville kosta på sig.



En procentuell fördelning av försäljningen hemma och utomlands 
för svenska industriföretag som bedrev internationell produktion un
der hela perioden 1965-78 visar följande:

1965 1970 1974 1978

Försäljning i Sverige 49% 39% 35% 30%
Export från Sverige 26% 32% 33% 31%
Utlandsproducerad utlandsförsäljning 25 % 29 % 32 % 39 %

100% 100% 100% 100% 
Källa: IUFs enkät »Svenska Industriföretags produktionsverksamhet i utlandet ».

Den svenska industrins direktinvesteringar utomlands har också 
ökat snabbt under perioden, trots Riksbankens tillståndsprövning 
och trots kravet att investeringarna normalt skall finansieras genom 
upplåning i utlandet med en genomsnittlig löptid på minst fem år. 
1981 uppgick de svenska direkta investeringarna i utlandet till 6,5 
miljarder kronor, varav närmare 80% finansierades genom interna
tionell upplåning. Enbart i USA har de svenska direktinvestering
arna mer än trefaldigats de senaste fem åren.

Riksbankens bestämmelser beträffande utlandsförvärv

Riksbanken skiljer i sin tillståndsgivning mellan direktinvesteringar 
och portföljinvesteringar. Med direktinvestering avses sådan investe
ring som ger möjlighet till effektivt inflytande över ett företags 
förvaltning eller som på annat sätt har till syfte att skapa varaktig 
ekonomisk förbindelse med företaget. Portfölj investeringen däremot 
syftar i huvudsak till (passiv) avkastning på placeringen.

När det gäller direkta investeringar i utlandet - och det är de som 
åsyftas i det här kapitlet - har Riksbanken tillämpat riktlinjer som 
gällt sedan 1969. För att få valutatillstånd till en sådan investering 
(förvärv) krävdes länge att den skulle bedömas vara exportfrämjande 
eller »eljest förmånlig från bytesbalanssynpunkt». Dessutom ställer, 
som nämnts, Riksbanken krav på att investeringen/förvärvet skall 
finansieras genom upplåning i utlandet på genomsnittligt minst fem 
år. Undantag från detta finansieringskrav görs dels vid investering i 
försäljningsbolag och andra företag som i betydande omfattning av
sätter export från Sverige, dels för investeringar understigande 1 
miljon kronor liksom för investering i länder som är huvudmottagare 
av svenskt u-landsbistånd.

Tillstånden till direktinvestering i utlandet har dessutom, med 
vissa undantag (investeringar i annat nordiskt land eller i u-land), 
åsatts s k Höganäsvillkor, innebärande att sökanden måste förbinda 
sig att inte utan Riksbankens medgivande överlåta andelar i det 
företag man vill köpa, inte heller att låta fondera vinstmedel i det 
utländska förvärvet i större utsträckning än som är skäligt med 
hänsyn till arten av företagets verksamhet.

Under 1981 mildrades vissa av Riksbankens krav för valutatill
stånd i samband med direktinvesteringar.

I juni 1981 beslöts att undantag från det principiella kravet på 
utlandsfinansiering skulle kunna medges vid investeringar i annat 
nordiskt land.



Senare samma år beslöts generellt att bytesbalanskriteriet i till- 
ståndsgivningen skulle slopas. Endast om Riksbanken finner att en 
direktinvestering skulle åsamka landets intressen utomordentlig 
skada kan ansökan numera avslås. Kravet på utlandsfinansiering 
kvarstår dock - med ovan nämnda uppmjukning beträffande investe
ringar i Norden.

När det gäller rederinäringen samt investeringar i bank- och kre
ditinstitut har Riksbanken tillämpat speciella regler.

Sammanfattningsvis gäller att företag som överväger att expande
ra genom förvärv i utlandet måste lära sig hantera de spelregler som 
Riksbanken ställer upp. Särskilt kravet på finansiering genom inter
nationell upplåning kan te sig avskräckande för bolag som hittills 
inte behövt bygga upp egen finansavdelning. Jämfört med många 
andra länder arbetar emellertid den svenska byråkratin snabbt och 
smidigt och de svenska bankerna är väl rustade att bistå den som 
behöver låna utomlands.

Olika faser under förvärvet
Utlandsförvärvet skiljer sig - med avseende på initiering, genomfö
rande etc - inte principiellt från inhemska företagsköp, annat än 
ifråga om Riksbankens tillståndsgivning och de därmed samman
hängande finansieringsvillkoren. Därtill brukar komma speciella 
regler och hänsyn knutna till varje särskilt land. Det är således inte 
möjligt att ställa upp generellt giltiga anvisningar för de olika fa
serna under förvärvet. Däremot finns det erfarenheter som så ofta går 
igen att de kan sägas bilda ett relativt konsistent mönster.

Idealbilden innebär att förvärvaren - varmed här åsyftas ett 
svenskt företag som vill expandera internationellt — har en genom
tänkt och i den egna styrelsen förankrad handlingsplan för vad man 
vill uppnå. Denna handlingsplan brukar vara grundad på följande 
typ av förutsättningar:
- Förvärvaren vill expandera inom ramen för sitt branschkunnande/ 

kompetensområde (eller alternativt inom någon annan angiven 
bransch om företagsledningen funnit att förutsättningarna borde 
vara bättre där).

- Väljer förvärvaren att hålla sig inom sin bransch eller i omedelbar 
förlängning av det kunnande som finns i den egna organisationen 
underlättas vanligen valsituationen. De flesta företag känner rela
tivt väl sina kolleger och konkurrenter i berörda länder. Man har 
lättare att tolka årsredovisningar och annat tillgängligt material. 
Man brukar också kunna bedöma vilka företag som kan tänkas 
vara till salu (med tanke på förestående generationsväxlingar eller 
dylikt).

- Förvärvaren bör ha en någorlunda klar uppfattning om vilket 
land/vilka länder man i första hand vill ge sig in i. Den uppfatt
ningen bygger på information om marknadstillväxt och konkur
rensläge men också på självkännedom om de egna förutsättningar
na - alltifrån konsekvenserna av geografiska avstånd till 
språkkunskaper och graden av förtrogenhet med berörda länders 
kulturmönster. Med all reservation för konkurrenssituationens



växlingar i respektive branscher brukar t ex svenska företag anse 
det vara lättare att först gå in på engelsk eller tysk marknad än på 
den franska.

- Om förvärvaren är ett företag med stark balansräkning men kan
ske med en relativt svagare resultaträkning kan det vara klokt att 
inrikta sig på lönsamma, men då sannolikt dyra förvärvsobjekt, 
hellre än att köpa ett dåligt företag billigt i förhoppning om att så 
småningom kunna vända förlust till vinst.

- Samma sak om förvärvaren själv besitter ringa utlandserfarenhet. 
Det är då säkrare att redan från början bestämma sig för att söka 
köpa ett lönsamt företag, vilket vanligen innebär att man samti
digt »köper» en bra företagsledning - vilken man så långt möjligt 
bör försöka hålla kvar.

- En lönsam förvärvare som redan har stor utlandserfarenhet skulle 
kunna handla tvärtom, dvs chansa på att köpa ett nedkört företag 
billigt och sätta in ny företagsledning, allt i förhoppning att på 
några års sikt kunna göra en verkligt god affär. Den sortens 
förvärvspolitik kan emellertid vara farlig, allrahelst som risknivån 
vid utlandsköp normalt är högre än vid motsvarande affärer i 
hemlandet.

- Förvärvaren kan också göra klokt i att redan från början ta ställ
ning till om man eftersträvar helägda dotterbolag eller om man 
kan tänka sig någon form av joint venture med andra, kanske 
lokala partners. Det kan finnas starka skäl för båda alternativen - 
huvudsaken man vet vad målet är med den fortsatta expansionen. 
(En tänkbar möjlighet för mindre företag skulle vara att tillsam
mans med andra företag av samma storleksordning köpa in sig i en 
internationell marknadsorganisation. )

Fördelen med genomtänkta teser av det här slaget är att de hjälper 
förvärvaren att på ett tidigt stadium sålla bort olämpliga objekt. Det 
går sällan att planera in rätt tidpunkt för ett förvärv. För att affären 
skall komma till stånd krävs både en köpare och en säljare. Men när 
tillfället kommer skall förvärvaren kunna handla snabbt och den 
beredskapen förutsätter en genomarbetad handlingsplan.

Vem som sedan tar initiativet, vem som kontaktar vem etc är en 
underordnad fråga. Vid företag som expanderar inom ramen för sin 
bransch är det nästan alltid VD eller chefen för den berörda divi
sionen. I företag som söker sig bort från sin industrigren är det 
kanske en styrelseledamot eller någon annan ledande person som 
inte sitter fast i branschtänkande.

Vanligen kopplas förvärvarens bank in på ett tidigt stadium och 
förmedlar sedan kontakt med lämpliga bankinstitut i landet ifråga. 
Banken medverkar inte bara vid finansieringen när projektet är 
långt framskridet utan bidrar ibland också med kartläggningar och 
kontaktskapande i initialfasen.

På motsvarande sätt kopplas utländska revisorer och jurister in, 
kanske genom förmedling av företagets hemmarevisor respektive 
jurist. Vid större och mer komplicerade utlandsförvärv - inte minst 
om de får karaktär av sk unfriendly takeovers - brukar en mängd



specialister behöva anlitas och förvärvaren får finna sig i att spela 
spelet med alla de invecklade turer som vuxit fram vid börserna i 
New York, London, Frankfurt eller var förvärvet nu går av stapeln.

Både positiva och negativa erfarenheter

Mot den här bakgrunden finns skäl att även antyda vissa praktiska 
konsekvenser av företagsköp i utlandet, hur olika intressenter rea
gerat osv.

Vilka erfarenheter har svenska företag haft av sina internationella 
förvärv? Har lönsamhetsförväntningarna infriats?

Det går naturligtvis inte att tala om något genomsnittligt, typiskt 
svenskt erfarenhetsmönster. Bilden skiftar från företag till företag, 
från land till land.

I botten ligger de generella reaktioner och konsekvenser som bru
kar vara förknippade med fusioner, vare sig de sker hemma eller 
utomlands. Det är frågor som faller utanför det här kapitlet - men det 
finns anledning att påminna om att, granskade med eftervärldens 
ögon närmare hälften av alla genomförda fusioner borde ha lämnats 
ogjorda (jfr bl a John Kitching: »Acquisitions in Europe»),
Några vanliga iakttagelser:
- Där förvärv gått snett beror det ofta på att företagen inte tillräck

ligt noga studerat förutsättningarna för att gå in i just det landet. 
Förberedelsefasen är alltså viktig.

- Det brukar vara oklokt att ge sig in på marknader där man kan 
befara att behöva möta konkurrens från överlägsna storföretag.

- Integrationen mellan det köpta och det uppköpande bolaget kan 
försvåras av »härtagningsreaktioner» och kulturchocker på båda 
sidor.

- Många svenska företag har visat sig få problem med styrningen av 
utlandsförvärv, helt enkelt därför att de utländska företagen inte 
är vana vid att hantera informella och »participativa» lednings
former av den typ som förekommer här i landet.

Som helhet tycks dock erfarenheterna vara goda. Hur skall man 
annars förklara att allt fler svenska företag fortsätter att expandera 
genom köp i utlandet? Förvärven inte bara öppnar nya marknader. 
De har också visat sig kunna vitalisera hemmaverksamheten och 
därmed sätta igång en process av idémässig korsbefruktning. Vissa 
undersökningar tyder på att de multinationella företagens export 
från Sverige är större än den skulle ha varit utan utlandsproduktion. 
I bästa fall ger detta sedan skalfördelar i form av längre serier och en 
volym som orkar bära högre FoU-kostnader.

Hur reagerar de anställda i Sverige?

De fackliga reaktionerna till det växande antalet företagsköp i utlan
det har ofta varit avvaktande, i vissa fall direkt negativa. Detta 
gäller särskilt på sistone när industriinvesteringarna i Sverige varit 
låga och arbetslösheten stigit. Det har då legat nära till hands för de



anställdas organisationer att tala om »export av jobb» och hävda att 
företagen i stället borde öka investeringarna i hemlandet.

Från företagsledningarnas sida har man svarat att alternativet till 
de internationella företagsköpen inte är ökade investeringar i Sveri
ge. Investeringarna styrs av lönsamhetsförväntningar. Om förutsätt
ningar finns för ökad försäljning hemma eller för lönsam export 
från företagets fabriker i Sverige brukar sådana investeringar få pri
oritet, allrahelst som de lättare kan finansieras med egna medel me
dan utlandsförvärven förutsätter riskfylld internationell upplåning.

Företag som Electrolux har vidare förfogat över utlandsförvärven 
så att man tagit hem tillverkning till svenska produktionsenheter i 
syfte att fylla härvarande fabriker upp till takstolarna och den vägen 
söka få stordriftseffekter. Förutsättningen för en sådan politik måste 
dock vara att man trots de ökade kvantiteterna inte får kostnads- 
nackdelar och att man även fortsättningsvis kan sälja genom de 
köpta företagens marknadskanaler.

Den negativa fackliga attityden till internationella företagsköp har 
sannolikt också en ideologisk förklaring, som kan vara svårare att 
bemöta från arbetsgivarhåll. Företaget är till sin natur internatio
nellt. När möjligheter finns att expandera över gränserna känns det 
vanligen naturligt att göra så.

Fackföreningarna däremot är i princip nationella sammanslut
ningar. Trots alla initiativ till internationell samverkan och solidari
tetsmanifestationer tar det fackliga inflytandet vanligen slut vid 
gränsen. Det känns då frustrerande att åse hur företagsamheten 
överskrider samma gräns och fortsätter ut i världen.

För att undvika intressekollisioner och motverka protektionistiska 
störningar är det viktigt att företag som behöver expandera i utlan
det lägger fram en genomtänkt förvärvspolitik och är beredda att 
diskutera motiven härför med sina anställda.

Sammanfattning

Utlandsproducerad utlandsförsäljning via internationella företags
förvärv har på senare år blivit ett allt viktigare alternativ till export 
från Sverige.

Utlandsförvärv har hittills företrädesvis genomförts av stora bolag. 
Det är sannolikt att vi framdeles får se fler mindre och medelstora 
företag bland förvärvarna.

Alla utlandssatsningar är riskfyllda, men köp av befintliga företag 
och försäljningsorganisationer kan för många verksamheter vara det 
mest fördelaktiga sättet, mindre riskfyllt än att helt förlita sig på 
export från hemlandet, mindre riskfyllt också än den långsamma 
vägen att bygga upp egna dotterbolag från grunden.

Expansion via internationella förvärv förutsätter att förvärvaren 
förser sig med en typ av kompetens som tidigare kanske inte efterfrå
gats, särskilt på det finansiella området och i sättet att umgås med 
berörda myndigheter. Det erforderliga kunnandet kan dock till stor 
del köpas på marknaden.

Om utlandsförvärv inte hanteras på rätt sätt finns det större risker 
för opinionsmässiga bakslag - både i hemmaorganisationen och i det 
uppköpta företaget — än vid motsvarande köp i hemlandet.
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Internationella förhandlingar 
och avtal
av Uno Alfredeen, Assista AB och Hans Bagner, 
Vinge Ramberg Dahlin Advokatbyrå

En affärsmans syn och erfarenheter

Detta kapitels första del, författad av Uno Alfredeen, avser att i 
korthet belysa internationellt förhandlingsarbete ur några olika syn
vinklar utifrån författarens egna praktiska erfarenheter. Erfarenhe
ter som är förvärvade under arbete med etablering av mindre och 
medelstora företag, förutom i Europa även i Nordamerika, Japan, 
Australien samt vissa u-länder och nya industriländer.

Den typ av förhandlingar som behandlas är sådana som avses leda 
till någon bestående relation mellan parterna. Mycket av vad som 
sägs kan dock även gälla t ex tvistemålförhandlingar och företags 
»skilsmässoförhandlingar».

Frågeställningar som belyses är
- Hur förbereder jag en förhandling?
- Vem bör förhandla?
- Var bör jag förhandla?
- Vad är ett bra förhandlingsresultat?
- Hur blir man en bra förhandlare?

Hur förbereder man förhandlingar?

Förhandlingar kommer alltid att förbli ett spel mellan människor där 
förhandlarens egen känsla för och förmåga att utnyttja den dynami
ska förhandlingsprocessen är minst lika avgörande för framgång, som 
parternas rent faktiska styrkepositioner.

Genom att vi som människor är så olika är det också naturligt att 
vi behöver olika grad av förberedelse.

Några få är mycket goda improvisatorer medan flertalet nog mår 
bäst av en hygglig förberedelse. Man bör vara tillräckligt förberedd 
för att känna sig »väl till mods» inför en stundande förhandling. 

Följande är utdrag ur en uppmaningslista inför förhandlingar:
- Tänk noga igenom och identifiera klart båda parters affär sinnehåll. 

Gå konkret till väga och gör t ex checklistor som tar upp olika 
affärsflöden, (varulikvider, licensavgifter, engångsbetalningar, ak
tieutdelning etc), önskemål och avsikter.

- Skapa flexibilitet
Konstruera flera olika acceptabla (tillräckligt bra) lösningar och 
prioritera dessa inbördes.
Denna prioritering görs med utgångspunkt från det totala affärs
värdet för din egen del. Detta får ej förväxlas med strävan efter t ex 
största möjliga volym utan det gäller att få bästa möjliga saldo.



- Ha något alternativ.
Sök om möjligt att ha något rimligt andrahands alternativ för att 
få »råg i ryggen» under förhandlingarna.
Detta med en alternativ lösning är något som måste behandlas 
med oerhörd känsla och olika i olika länder.
11 ex Nordamerika kan man vara mycket öppen i sådana här frågor 
medan man får vara mera försiktig med att exponera sådana 
tankar i t ex vissa asiatiska länder där motparten lätt skulle bli 
förolämpad. Klokt är att alltid fråga t ex en lokal affärsjurist om 
olika attitydfrågor.

- Lev dig in i motpartens situation. Identifiera logiska invändningar 
och skapa motargument.
Ju mer du kan förstå hans verkliga bevekelsegrunder och motiv 
desto större är dina utsikter till framgång.
Ett sätt är att låta någon erfaren affärsman agera motpart i ett 
förhandlingsspel och på så sätt vara »studsmatta för dina argu
ment».

- Paketera presentationsmaterial speciellt för ändamålet.
Det brukar vara väl investerade pengar att särskilt anpassa sitt 
material till de lokala förhållandena. Materialet gäller både säljar- 
gument, tekniska specifikationer samt språk. En översättning till 
t ex serbokroatiska eller portugisiska kan ge god utdelning och 
visar framför allt respekt för den miljö man tänker etablera sig i.

- »Styr» dina egna eftergifter till områden som är acceptabla.
Själv går jag tillväga på ungefärligen följande sätt:

a) Jag identifierar delar av ett tänkt avtal där jag bör nå mina 
uppsatta mål, oftast rör det sig om ganska liten del av avtals- 
substansen. Se figuren nedan: »Strategiskt viktig avtalssub- 
stans» utgör en mycket liten del av »avtalsinnehållet».

b) Därefter går jag igenom delar där jag bör kunna ge efter, under 
tryck från motparten, och rangordnar dessa i viktighetsordning 
för min egen del, sk »förhandlingsmässig bytesvaluta».

c) Beträffande övriga delar beslutar jag mig för att i stor utsträck
ning följa motparten för att inte bli fast i någon sorts prestige- 
tänkande, med risk att ta hem »fel seger».

Metodiken kan åskådliggöras i följande figur:

■ A

Avtalsinnehåll

Strategiskt viktig avtalssubstans 
Förhandlingsmässig bytesvaluta



- Tänk framåt i tiden t ex på hur relationen skall utvecklas på sikt.
- Lär en del om det främmande landet.
- Det är en tillgång att ha något att samtala om utanför de egentliga 

förhandlingarna. Det visar intresse och respekt och ökar det vikti
ga förtroendekapitalet.

- »Programmera dig» för att både ta och ge i förhandlingen.

Vem bör förhandla?

Till att böija med vill jag framhålla två saker.
- Dels att företagsledningen bör vara aktiv, inte nödvändigtvis så att 

företagsledaren själv genomför alla förhandlingar men det är vik
tigt att visa engagemang.

- Dels att den som förhandlar är bra på det som det är frågan om - 
just att förhandla.

Ofta har jag sett exempelvis räknestickans män, tyngda med tek
niska sakargument förlora sig i alltför detaljerade diskussioner, dra 
onödigt korta strån i förhandlingsspelet.

Sedan kan man t ex spekulera i huruvida man skall utnyttja extern 
hjälp eller inte.

Detta är en mycket känslig fråga där det inte går att ge några 
generella råd. En viktig faktor är givetvis vilka människor man har 
tillgång till i organisationen. En annan faktor är vilken miljö det 
gäller t ex språk, kulturellt mönster etc.

Min praktiska erfarenhet har visat att extern hjälp är vanligast i 
följande fall.
a) När det gäller att göra upp en forhandlingsstrategi.
b) När det gäller förhandlingsgenomförande i mera originella 

och/eller avlägsna affärsmiljöer.
Ibland kan det vara både lämpligt och önskvärt med en förhandlare 
som ej ingår i den dagliga företagsledningen. Effekter som då kan 
uppnås är t ex
- Man kan anta att vederbörande är mera avspänd och ofta mer 

tränad i förhandlingsarbete.
- Vederbörande kan om han agerar klokt skaffa sig en viss image av 

objektivitet eftersom han sällan har någon egen ekonomisk vinst 
av själva förhandlingsutgången.

- Vederbörande kan påverka tempot i förhandlingarna och genom 
hänvisning till hemmaorganisationen åstadkomma t ex fördröjnin
gar när detta skulle vara taktiskt gynnsamt.

- Vederbörande kan också »förbrukas» under förhandlingarna om 
dessa skulle få ett förlopp där man måste starta på ny kula för att 
uppnå resultat.

Jag har inte sagt något om juristens roll eftersom detta behandlas i



särskilt avsnitt. Jag vill dock avslutningsvis framhålla att jag myc
ket sällan går in i förhandlingar utan aktivt stöd av en kunnig 
affärsjurist. Inte så att jag ofta har vederbörande med i själva för
handlingen men jag har aktivt stöd under strategiskt viktiga diskus
sioner och släpper aldrig ett avtal ur händerna utan juridisk gransk
ning.

Var bör jag förhandla?

Många skulle nog säga att man bör välja hemmaplan.
Själv har jag till stor del en annan mening och jag skall utveckla 

några av mina synpunkter nedan.
För mig känns det ofta mera offensivt att förhandla på bortaplan. 

Jag tar hand om initiativet genom att vara den som besöker och 
försätter motparten i en sorts lindrig tacksamhetsskuld. De djupare 
orsakerna är emellertid mer konkreta än så.
- Det är viktigt att lära sig den miljö där man skall göra affärerna.
- Man har legitima skäl att fördröja beslut när detta är taktiskt 

gynnsamt.
- Man har motsvarande möjlighet att driva fram beslut när detta är 

önskvärt.
- Man blir bekant med motpartens organisation och lär känna de 

människor som sedermera skall göra jobbet.
Härmed har jag inte sagt att allt förhandlande skall ske på bortaplan 
utan endast minst hälften.

Vad är ett bra förhandlingsresultat?

Det är för enkelt att säga ett bra avtal.
Jag tycker att det slutna avtalet bara utgör en del av resultatet. 

Och beträffande själva avtalet framstår det för mig som viktigt
- att avtalet innehåller en rimlig affärsvolym för båda parter, så att 

ingen känner sig lurad på sikt
- att avtalet tar rimlig hänsyn till framtiden och de förändringar 

som kan äga rum
- att avtalet inte är alltför tillkrånglat och svårtolkat för en »vanlig 

dödlig»
Som ett lika viktigt resultat av en förhandling bedömer jag själva 
diskussionerna och det förtroendekapital som byggts upp. I synnerhet 
då t ex alla diskussioner om tänkbara konflikter och de rollspel som 
gett god övning i hanteringen av sådana framtida problem, förut
sedda och oförutsedda.

Hur blir man en bra förhandlare?

Vissa egenskaper tror jag att man måste ha men sedan är det som i 
alla yrken och färdigheter: man måste få övning. Och man måste 
även få misslyckas, dock inte för ofta.



Jag skall inte försöka ge mig på någon analys av denna del av
ämnet utan avslutningsvis ge några av mina tankar i punktform.
- Man måste ha känsla för affärer.
- Man måste vara lyhörd. »Ha stora öron».
- Man bör ha stort intresse för människor - inlevelseförmåga.
- Man bör ha hygglig självtillit och inte vara prestigekänslig.
- Man måste respektera olika synsätt och miljöer.
- Man måste ha en rimlig affärsgenerositet. Jag har varit med om 

fall där det tyckts viktigare att minska fördelarna för motparten än 
att själv uppnå ytterligare fördelar.

- Man måste uppskatta motparten och ha sinne för att både låta 
honom segra och för att »ge fri lejd» (rädda ansiktet).

- Man bör ha kunskap om och respekt för sin egen biorytm, dvs ta 
hänsyn till variationer i dagsformen.

- Man måste öva sig.
- Man bör ha intuitiv känsla för förhandlingens timing ... och man 

måste vara road av förhandlingsarbete. Det mest fantastiska med 
förhandlingsarbete är att man aldrig blir tillräckligt bra.

En affärsjurists syn och erfarenheter

Detta kapitels andra del - författad av Hans Bagner - avser att 
belysa sådana frågeställningar kring internationella avtal, vilka kan 
skapa förvecklingar och leda till irritation. Författaren är för närva
rande verksam vid advokatbyråns London-filial.
De behandlade frågeställningarna gäller
- några olika avtalstyper
- utformning av avtal
- betydelsen av perifera avtalsvillkor
- juristens roll.
En »internationell» förhandlings- och avtalssituation, dvs där ena 
parten är ett utländskt företag, skiljer sig i många avseenden från en 
motsvarande inhemsk situation. Förhandlingarna sker respektive 
avtalet utformas i de flesta fall på ett främmande språk, men där
utöver är beteendemönster och traditioner annorlunda. Resultatet 
kan lätt bli att missförstånd uppstår, som antingen leder till att 
förhandlingarna spårar ur eller ger upphov till onödiga tvistigheter 
angående det avtal som träffats.

Man måste räkna med att en »internationell» relation är svårare 
att etablera än en motsvarande nationell relation, beroende på att 
ingen av parterna är särskilt benägen att ge efter i de frågor där de 
olika nationella systemen kolliderar, t ex vilket lands lag som skall 
reglera parternas blivande avtal.



Letter of Intent

På ett tidigt stadium av en förhandling kan den svenska parten bli 
föreslagen att parterna ska utväxla en handling benämnd »letter of 
intent», »memorandum of intent» eller något liknande. Handlingen 
är förhållandevis kortfattad och förutsätter som regel att parterna på 
ett senare stadium under vissa angivna förutsättningar träffar ett 
fullständigt avtal. Innebörden av en dylik handling är givetvis bero
ende på dess innehåll och omständigheterna under vilka den utfor
mats, men vanligtvis tillkommer handlingen för att precisera parter
nas gemensamma viljeinriktning samt under en övergångstid ge den 
ena parten tillfälle att företa kompletterande utredningar och under
sökningar. Om dessa leder till förväntat resultat ska parten ifråga, 
som lagt ner tid och kostnader, veta att han har möjlighet, eventuellt 
skyldighet, att fullgöra den transaktion som beskrivits i »letter of 
intent». - Är den andra parten bunden att stå för sina »åtaganden»? 
Om inte handlingen som sådan ger besked om att sådan bundenhet är 
för handen får man nog räkna med att vederbörande inte är juridiskt 
bunden. Eventuellt kan vederbörande bli skyldig utge ersättning för 
de utredningar och undersökningar som motparten företagit.

Optionsavtal

I många fall kan innehållet i ett »letter of intent» likna ett optionsav
tal, dvs ett avtal som förpliktar den ena parten och berättigar den 
andra parten. Man ska då veta att ett optionsavtal inte är ett univer
sellt gångbart dokument. Enligt det engelsk-amerikanska rättssyste
met (common law), vilket system gäller i många länder - England, 
USA, Canada, Australien, Hongkong, fd engelska kolonier, mfl - 
måste ett bindande avtal vara ömsesidigt, dvs båda parter måste 
prestera någonting. Genom att betala någonting, t ex en krona för en 
optionsrätt, kan man dock uppnå önskad effekt.

Avtalsskrivning

Många svenska affärsmän har säkert blivit överraskade av omfatt
ningen av det avtalsförslag som presenterats av den utländske mot
parten, i synnerhet om motparten hört hemma i ett »common-law» 
land. En avtalssituation som i Sverige skulle ha reglerats på ett par 
sidor, kan med lätthet ha resulterat i ett 20-30-sidigt dokument. Den 
svenske parten bör inte låta sig avskräckas av ett dylikt dokument, ej 
heller bör han uppfatta det som ett uttryck för speciell misstänksam
het från motpartens sida. Förklaringen är helt enkelt betingad av 
olika rättstraditioner. Eftersom man i många länder inte har någon 
skriven lag i vår bemärkelse, föredrar man att i klartext slå fast vad 
som gäller mellan parterna i alla tänkbara och otänkbara avseenden.

»Självreglerande» avtal

I stället för att förfasas bör man ta tillvara tillfället att »på förhand» 
gå igenom och reglera ett antal frågor som man eljest kanske varit 
beredd att gå förbi. Detta system tvingar respektive part att nog-



grannt göra klart för sig själv och motparten vad man förväntar sig 
av avtalet respektive vad man avser att prestera. En ytterligare 
positiv konsekvens av utförligare avtal är att en vanligtvis svår fråga 
i förhandlingarna, nämligen vilket lands lag som ska reglera avtalet, 
blir mindre betydelsefull ju mer »självreglerande» avtalet blivit. Det 
är för övrigt en tendens numera i internationella affärsavtal att 
»lyfta» avtalet över den ena eller den andra nationella lagstiftningen. 
Det förekommer även att man hänvisar direkt till »internationell 
kutym och handelsbruk». Eljest kan man inte tala om »internationell 
lag». Någon sådan existerar inte inom det handelsrättsliga området. 
Vaije avtal, även om det är internationellt till sin karaktär, kommer 
till slut att regleras av rättsordningen i ett specifikt land.

»Perifera» avtalsvillkor

Vid internationella avtalsförhandlingar inträder en viss trötthet hos 
parterna och deras ombud när man klarat av de viktiga frågorna, dvs 
den kommersiella kärnan i avtalet. När man på slutet ska reglera 
frågorna om tillämplig lag och hantering av tvister vill man inte i 
onödan nöta på en relation som just ska börja fungera. Dessutom har 
man ju kommit överens, varför tvister och frågor om tillämplig lag 
framstår som perifera. Alltför ofta blir därför dessa frågor antingen 
helt oreglerade eller lösta i all hast, utan tillräcklig eftertanke.

Skiljedomsklausul

Under senaste årtiondet har det blivit vedertaget och accepterat att 
ta in en skiljeklausul i internationella affärsavtal. Även om det finns 
anledning att i normalfallet ta in en skiljeklausul av ett eller annat 
slag, ska man nog akta sig för att det sker slaviskt. Det kan mycket 
väl finnas fall, där det är väl motiverat, av kostnadsskäl och/eller 
verkställighetsskäl, att vända sig till domstol även om det blir till 
domstolen i motpartens hemland.

Vad är då fördelarna med ett skiljeförfarande i stället för ett 
domstolsförfarande? Med hänsyn till en instinktiv ovilja i många 
internationella avtalssituationer att underkasta sig domstolarna i 
motpartens hemland, upplevs ett skiljeförfarande som mer neutralt. 
En annan faktor som talar för ett skiljeförfarande är tiden. Ett 
skiljeförfarande är normalt första och sista instans, medan ett dom
stolsförfarande ska genom två eller tre instanser.

Genom att parterna är med och väljer skiljemän, borde förfarandet 
bli effektivare än motsvarande förfarande inför domstol. Om man är 
angelägen att hemlighålla eventuell tvist mellan parterna, eller in
formation som kan komma fram vid en sådan tvist, är skiljeförfaran
det att föredra. Sist men inte minst är möjligheten att verkställa ett 
beslut helt annorlunda om det föreligger en domstolsdom eller en 
skiljedom. En domstolsdom är i princip enbart verkställbar i dom
stolslandet, medan en skiljedom är verkställbar i flertalet länder.



Tillämplig lag

Om parterna kommit överens om vilket lands lag som ska tillämpas 
på avtalet, så respekteras en sådan hänvisning av de domstolar eller 
den skiljedomstol som kan komma att pröva en eventuell tvist mellan 
parterna. Men om parterna av olika skäl underlåtit att avtala om 
tillämplig lag, blir det domstolen eller skiljedomstolen som får avgöra 
vilket lands lag som ska tillämpas. Detta avgörande sker med hjälp 
av särskilda lagvalsregler i domstolslandet. Varje land har sina egna 
lagvalsregler. En svensk domstol kommer sålunda att tillämpa sven
ska lagvalsregler för att avgöra om en »internationell» tvist, som 
kommit under domstolens prövning ska - i brist på överenskommelse 
mellan parterna - avgöras enligt svensk eller något annat lands 
materiella rätt. Det är att observera att den svenska domstolen 
mycket väl kan komma att tillämpa något annat lands lag på avtalet, 
även om själva tvisten avgörs av en svensk domstol, som självfallet 
fungerar enligt svenska processregler.

En skiljedomstol fungerar i princip på samma sätt. Har parterna 
kommit överens om platsen för skiljeförfarandet, kommer platslan
dets lagvalsregler att välja ut vilket lands lag som ska tillämpas på 
själva tvisten. Har parterna inte angivit platsen för skiljeförfarandet, 
blir det skiljemännens sak att bestämma dels plats för förfarandet, 
dels vilka lagvalsregler som ska tillämpas och dels i sista hand vilken 
materiell lag som ska tillämpas på själva avtalet.

Om parterna i och för sig har bestämt att införa en skiljeklausul, är 
det av stor betydelse att överväga platsen för förfarandet, ävensom 
vilken form av förfarande som ska tillämpas. I sistnämnda avseende 
kan man välja mellan en etablerad institution, t ex Internationella 
handelskammaren, London Court of Arbitration mfl, vilka har färdi
ga regler för de skiljeförfaranden som administreras, eller ett sk »ad 
hoc» förfarande, varvid parterna själva väljer ut formerna för förfa
randet.

Juristens roll

En svår, men inte obetydlig faktor att beakta vid internationella 
avtalsförhandlingar, är huruvida och på vilket stadium den svenska 
parten ska introducera sitt juridiska ombud. Klart är att ett svenskt 
företag, i större utsträckning än vad som gäller för den inhemska 
marknaden, kan hamna i fällor. En erfaren affärsjurist borde kunna 
tillse att dessa fällor undviks. Juristen kan därvid uppträda antingen 
som intern rådgivare eller direkt medverka vid förhandlingarna med 
motparten. Om man väljer den senare formen är det viktigt att man 
informerar motparten därom på förhand.



I samband med diskussioner om etablerande av en organisation (dot
terbolag, försäljningskontor etc) utanför Sverige bör på ett tidigt 
skede frågan om bemanning av organisationen behandlas.

Personalkostnaderna är i dag en stor post i företagens budget, även 
utanför Sverige och det är därför viktigt att noga analysera vilken 
typ av organisation man behöver och vilka kategorier av anställda 
som skall bemanna organisationen. Skall organisationen bemannas 
med lokal personal eller med sk expatriates (anställda som är bosatta 
och tjänstgör i annat land än hemlandet)?

Oavsett hur bemanningen kan komma att se ut, bör hemmabolaget 
etablera beslutsprocessen för utlandsorganisationen. Vem har rätt 
att besluta om vad beträffande den affärsmässiga verksamheten? 
Vem informerar vem och i vilka frågor? Hur skall rapporteringen ske 
till hemmabolaget och vad skall rapporteringen innehålla? Vem be
slutar i personalfrågor, t ex anställningar, löner, införandet av pen
sionsplaner, försäkringsfrågor etc?

För de företag som har för avsikt att ingå i ett joint venture eller i 
en projektorganisation med ett annat lands företag eller organisation 
är det ännu viktigare att redan i inledningsförhandlingarna med 
partnern klarlägga vem som beslutar och är ansvarig för bemanning
en av organisationen och vem som svarar för personalkostnaderna. 
Om företaget har för avsikt att engagera expatriates i verksamheten 
bör aspekter avseende arbets- och uppehållstillstånd samt bostads- 
och rekreationsfrågor noggrannt undersökas. Detta gäller framförallt 
statshandelsländer.

Lokal personal eller expatriates?

Det normala är att så långt möjligt försöka bemanna organisationen 
med lokal personal. Skälen för detta är att lokalt anställda känner 
landet och marknaden, talar dess språk, vet hur man tar sig igenom 
landets byråkrati etc. Ofta blir kostnaderna för en lokalt anställd 
lägre än för en expatriate och kontinuiteten blir bättre eftersom 
expatriates tenderar att stanna 3-4 år i landet för att sedan flytta 
tillbaka till hemlandet eller till tredje land.

För vissa länder gäller dock att det inte nödvändigtvis ställer sig 
dyrare att anställa en expatriate. I t ex USA, där rekrytering oftast 
sker genom särskilda rekryteringsbolag, blir rekryteringskostna- 
derna för lokalt anställd personal så stora att de kan jämföras med 
vad en flyttning från Europa till USA kostar. I Tyskland uppgår



annonseringskostnaderna till lika mycket som en flyttning från Sve
rige till Tyskland kostar. Löner och sociala kostnader för expatriates 
tenderar dock generellt att vara högre än för lokalt anställd personal.

Lokalanställd personal

Det är viktigt att ordentligt undersöka hur löner och andra anställ
ningsvillkor ser ut på orten innan man inför en policy. Har man inte 
gjort klart för sig vilka konsekvenser införandet av t ex ett bonussy- 
stem eller en pensionsplan innebär, är det mycket svårt att i efter
hand rätta till felaktigheterna.

Det bästa sättet att skaffa sig kunskap om hur man handlägger 
personalfrågor i landet är att kontakta en välrenommerad revisions
firma. Denna ges i uppdrag att skaffa information om bl a
1. Rekrytering: Sker rekrytering i landet genom annonsering i dags

pressen, genom särskilda rekryteringsbolag, arbetsförmedlingar 
eller på annat sätt? Vad kostar rekryteringen?

2. Löner och andra anställningsvillkor. Vilka löner betalas för den 
kategori personal man söker? Är det vanligt att 13, 14 eller 15 
månadslöner utbetalas? Är bonussystem vanliga och hur är dessa 
uppbyggda? Är det normalt med tjänstebil och i så fall för vilken 
kategori av anställda och på vilka villkor? 3 4 5 6

3. Socialförsäkringssystem. Vad gäller beträffande sjuklön, sjuk
vårdskostnader, pensioner och övriga försäkringar? Är det vanligt 
att arbetsgivaren står för hela eller delar av kostnaderna? (I vissa 
länder kan förekomma att arbetsgivaren åtar sig att stå för sjuk
vårdskostnader för den anställde och dennes familj. Observera att 
familjebegreppet i en del länder inte är det vi är vana vid, familj 
kan betyda att arbetsgivaren kan bli ekonomiskt ansvarig för en 
hel släkt.)

4. Lönerevision. När sker lönerevision? Är det normalt att kompensa
tion sker för hela inflationen? (Observera att i vissa länder finns 
lagstiftning som reglerar lönerevisionen, t ex indexreglering. Följ 
den lokala lönerörelsen i landet.) Innebär utfallet av lokala löne
förhandlingar den totala löneökning som skall utgå, eller tillkom
mer dessutom merittillägg, ålderstillägg etc?

5. Arbetstider, semesterbestämmelser.
6. Arbetsmarknadslagstiftning, t ex uppsägningsskydd och regler om 

avgångsvederlag.
Som ett komplement till den information företaget erhåller från 
revisionsfirman, tag kontakt med de svenska företag som finns på 
orten och hör efter hur man löst handläggningen av personalfrå
gorna. »SAFs Utlandstjänst» och Exportrådet kan ge besked om vilka 
företag som finns i landet.

Det är viktigt att de lokalanställda får möjlighet att lära känna 
företagets organisation och sätt att arbeta samt framtidsplaner. Nå
gon eller några av de lokalanställda bör därför utbildas för att växa 
in i organisationen, t ex genom »on the job-training», utbildning i



hemmaorganisationen eller ges möjlighet att besöka hemmaorgani
sationen för att knyta personkontakter.

Expatriates

I det följande behandlas de viktigaste aspekterna i samband med 
förflyttning av anställda till utlandet. Vi har förutsatt att kontrakts
tiden är av långtidskaraktär, dvs överstiger 12 månader. För detaljer 
om t ex hur ett anställningskontrakt bör vara utformat, skatteregler, 
anställningsformer etc hänvisas till SAFs Utlandstjänst. Därifrån 
kan också erhållas bl a exempel på checklistor och förslag till kost
nadskalkyl. I bl a SAFs regi genomförs dessutom kurser i skatte-, 
försäkrings- och indexfrågor för utlandsanställd personal.

Företag kan av vissa skäl vilja sända en svensk eller en sk TCN 
(Third Country National, t ex en engelsman anställd av ett svenskt 
företag) för tjänstgöring i Japan. Motiv till att företaget föredrar en 
expatriate på en viss post kan vara:
- Det är svårt att hitta kvalificerad personal i landet.
- Kunskap om och erfarenhet av företagets produkter och organisa

tion (inklusive personkännedom) samt överföring av dessa kunska
per till den nya organisationen är av avgörande betydelse för 
verksamheten.

- Det tar lång tid för en lokalanställd chef att tillgodogöra sig moder
bolagets tänkesätt och sätt att arbeta.

- »Job-rotation» - utveckling av personal, dvs företaget har i sin 
personalplanering inbyggt ett mer eller mindre välutvecklat sy
stem för att genom utlandserfarenhet ge de anställda en bredare 
erfarenhet för den framtida karriären inom företaget.

- Med hjälp av utsänd personal svara för information, uppföljning 
och kontroll. Speciellt när det är fråga om en nyetablering i ett 
land, är det viktigt att informera de lokalt anställda i den nya 
organisationen om företagets organisation, produkter och sätt att 
arbeta. Detta sker bäst genom utsänd personal på platsen för 
verksamheten. Även uppföljning och kontroll av att verksamheten 
bedrivs i enlighet med de mer eller mindre uttalade övergripande 
riktlinjer och regler som finns sker bäst på platsen.

Visum, arbets- och uppehållstillstånd

För att överhuvudtaget få tillstånd att bosätta sig och arbeta utanför 
de nordiska länderna krävs arbets- och uppehållstillstånd. Alla 
länder värnar om arbetstillfällen för den inhemska arbetskraften. Ta 
därför reda på vilka förutsättningar som finns att få arbets- och 
uppehållstillstånd för den tilltänkta tjänsten. Ofta får en utlänning 
inte arbetstillstånd om det finns kvalificerad arbetskraft att tillgå 
inom landet. Sök arbets- och uppehållstillstånd även om ett förhands
besked är negativt. Det kan visa sig att de lokala myndigheterna 
ställer sig positiva till en ansökan, t ex om etablerandet på orten 
bedöms som viktig ur sysselsättningssynpunkt. Tag gärna hjälp av



lokal expertis för en korrekt handläggning av ansökan till invandrar
myndigheterna i landet. Kontrollera att uppehållstillståndet även 
kommer att omfatta familjemedlemmar. Observera att det i många 
länder krävs särskilt tillstånd för att få arbeta som VD. Visum, 
arbets- och uppehållstillstånd skall vanligtvis sökas hos ambassaden 
i det land där man är bosatt. Räkna med att handläggningstiden kan 
ta 6 månader och ibland upp emot 12 månader. Sänd aldrig ut en 
familj eller dess bohag förrän arbetstillståndet är klart.

Urval av expatriates

Det är viktigt att man, oavsett nationalitet, väljer den som är yrkes
mässigt mest lämpad för arbetet. Det är lika olämpligt att skicka ut 
den som är överkvalificerad som att skicka ut den som har brister i 
kvalifikationer och erfarenhet. Låt inte omplaceringsproblem i hem
maorganisationen få avgöra vem som skall erbjudas arbetet. Egen
skaper som flexibilitet, stabilitet, språkkunnighet är viktiga att ta 
med i bedömningen vid urvalet. Detta är speciellt viktigt när rekryte
ringen sker externt eftersom företaget då inte har den personkänne
dom om kandidaterna som finns om de redan arbetar inom företaget. 
Den som sänds ut för att starta en verksamhet utsätts för betydligt 
större påfrestningar än den som skall tillträda en befattning i en 
redan etablerad organisation. För att lyckas krävs att »startern» är 
utrustad med flexibilitet och tålamod utöver det vanliga. Vederböran
de bör dessutom ha förmåga att ur diffus och kanske motstridig 
information kunna sålla ut det väsentligaste, kunna fatta beslut och 
konsekvent handla i enlighet med besluten. En administrativt skick
lig person kan vara bättre lämpad för en etablerad organisation.

Det är likaså viktigt att man tar hela familjen med i bedömningen 
när man avgör vem som skall erbjudas arbetet. Hela familjen bör 
acceptera tanken på några års utlandsboende. För den familj som är 
positiv till utlandstjänst och har goda familjerelationer blir utlands
vistelsen ofta en positiv erfarenhet som svetsar samman familjen. 
Men den stora påfrestning på familjen som en omställning till främ
mande kultur, språk och miljö utgör kan medföra negativa konse
kvenser för sammanhållningen om inte familjerelationerna är sta
bila. Skicka därför aldrig ut en familj i vilken man kan misstänka 
missbruks- eller allvarliga familjeproblem.

Omställningen drabbar inte minst den som inte har ett arbete att 
gå till på dagarna, vanligtvis hustrun. Är hustrun beredd att ge upp 
en eventuell egen karriär för några år utomlands? Hur kan hon 
sysselsätta sig i landet, där hon kanske mer eller mindre är förbjuden 
att själv arbeta i hemmet därför att tjänstefolk tar hand om hemarbe
tet och där säkerheten är sådan att hon kanske inte kan eller (i vissa 
länder) får vistas ensam utanför hemmets väggar? Hur ser hon på att 
bli sittande hemma ensam, inte bara under dagtid utan även på 
kvällstid, därför att övertid är regel och mannen ofta är ute på 
tjänsteresor? Hur ser skolsituationen ut för medföljande barn? Finns 
det svenska eller internationella skolor? Om man sätter barnen i 
internationell skola, vilka konsekvenser får det för deras fortsatta 
skolgång, när man en gång kommer hem eller flyttar till tredje land?

Naturligtvis måste företaget ta hänsyn till kostnadsaspekter vid



urvalet. Att sända en fembarnsfamilj till Sydamerika blir väldigt 
dyrbart. Välj för den skull inte ungkarlen enbart av ekonomiska skäl 
utan tänk efter vilken miljö som avses. En ungkarl som hamnar i en 
miljö där han inte har några möjligheter till sociala kontakter utsätts 
för stora påfrestningar.

Hälsoundersökning bör genomföras för alla familjemedlemmar. 
Det är av stor betydelse att man är i god fysisk kondition, särskilt om 
man skall vara bosatt i ett tropiskt land.

Löner och andra anställningsvillkor

Det finns en mängd faktorer att ta hänsyn till när man skall ta 
ställning till vilken lön och andra anställningsvillkor som skall er
bjudas, bl a
- skillnader i levnadskostnader i hem- och tjänstgöringslandet,
- kostnader för »tunga» poster, t ex bostad. Observera att kostnaden 

för el i vissa länder (framförallt tropiska) ofta är höga, huvudsakli
gen på grund av behovet av luftkonditioneringsapparater,

- kostnader, som den anställde har kvar i hemlandet under tjänstgö
ringen utomlands, t ex räntor på lån, kostnader för eventuella 
hemmavarande barn, försäkringspremier etc,

- kostnader, som i hemlandet är fria (som betalas via skatter), t ex 
skolkostnader och sjukvårdskostnader. Den anställde får ofta mot
svarande kostnader i det nya landet men förmånerna kan vara 
svåra att utnyttja på grund av skillnader i teknik och kultur t ex 
kommunikationssvårigheter.

- sparmöjligheterna, dvs går det att överföra pengar mellan län
derna? Kommer förändringar i växelkurser och inflationstakt att 
påverka sparandet negativt?

Ett flertal metoder används när man konstruerar villkor för utlands- 
tjänstgöring. De två vanligaste är:

Lokal marknadslön

Den lön som erbjuds är anpassad till marknaden, eventuellt med 
tillägg i form av t ex bidrag till skol- och bostadskostnader. Metoden 
används framförallt i Europa, USA, Canada och Australien. Tilläggs- 
bidrag utgår i regel endast i länder där bostads- och skolkostnaderna 
är mycket höga och där marknadslönen innebär svårigheter för den 
anställde att leva någorlunda ekonomiskt bekymmersfritt.

Nettolöneprincipen

Nettosituationen i hemlandet (netto efter skatt och ibland exklusive 
bostadskostnader) jämförs med nettosituationen i tjänstgöringslan
det. Man »balanserar» för att uppnå ett acceptabelt netto i tjänstgö
ringslandet genom att ta hänsyn till skatt, bostadskostnader och 
skillnader i levnadskostnadsnivå i respektive land. Denna metod 
används ofta vid utlandstjänstgöring i Asien, Afrika och vissa syda-



merikanska länder. Hemlandets nettosituation påverkar lönekon- 
struktionen om denna metod används.

Undvik komplicerade bonussystem, eftersom det kan vara svårt att 
förutse och kontrollera alla tänkbara aspekter. Engångssummor i 
form av gratifikation eller julbonus, dvs en extra månadslön som 
utbetalas till jul, förekommer utanför Skandinavien.

Tag reda på skattesituationen för respektive förmån. I vissa länder 
läggs förmåner utöver lönen ovanpå inkomsten medan i andra länder 
särskilda skattesatser tillämpas för förmåner. Särskilda skatteregler 
för utlänningar gäller under speciella förutsättningar i några få 
länder.

Det är viktigt att redan innan en policy vad avser löner och andra 
anställningsvillkor etableras, kontrollera hur marknaden ser ut, dels 
med revisionsbyråns hjälp, dels med hjälp av andra svenska företag 
på orten och eventuellt också lokala företag i samma bransch. SAFs 
utlandsenhet kan ge viss hjälp och information om hur andra företag 
hanterar dessa frågor.

Lönerevision

Det enklaste är att följa de lönerevisionsdata som är normala i landet. 
De flesta länder har januari som lönerevisionsdatum men i England 
förekommer ett flertal lönerevisionsdata och i USA tillämpas indivi
duella lönerevisionsdata. Följ lönerörelsen och använd denna som bas 
i lönerevisionen. I länder utanför Europa, USA, Canada och Australi
en kan det vara olämpligt att följa den lokala lönerörelsen när det 
gäller lönerevision för expatriates. Löneökningarna är oftast till för 
att täcka en del eller hela levnadskostnaderna och eftersom expa
triates ofta har ett annat konsumtionsmönster än de lokalanställda, 
bör man noga följa de index som publiceras. Om möjligt bör förutom 
lokalt publicerade även internationella index, t ex FN-index, ECA- 
index (Employment Conditions Abroad) and Bi-index (Business Inter
national) följas.

Pensioner, socialförsäkringar

Följande är de alternativ man ställs inför när det gäller pensions- och
socialförsäkringsförmåner.
1. Den anställde står kvar i hemlandets (hemmabolagets) pensions

plan, t ex i ATP/ITP. Vissa formella krav måste uppfyllas vad 
avser anställningsrelationen med den anställde. SPP Pensions- 
tjänst AB kan ge besked i frågan. Kontrollera att den anställde 
inte är skyldig att enligt lag vara med i värdlandets pensionssys
tem. Företaget bör ha som målsättning att de anställda skall ha 
ett pensions- och försäkringsskydd, motsvarande den nivå som 
gäller i hemlandet. Den pensionslön som skall inrapporteras kan 
därför inte automatiskt utgöras av lokal lön, omräknad till sven
ska kronor.

2. Den anställde lämnar hemlandets pensionssystem och går in i 
tjänstgöringslandets. Kontrollera vad det innebär för den anställ-



de att utträda ur ett pensionssystem för att inträda i ett annat, så 
att denne inte förlorar någon förmån, t ex beträffande ålderspen
sion.

3. Finns »paraplyplan» mellan länderna? Hör efter med SPP för 
svenskar eller utländska medborgare, som omfattats av ATP/ITP- 
systemet mer än två år.

4. Pensionsfrågan löses via privat försäkringsbolag.

Om den anställde skall tjänstgöra utomlands för en begränsad period, 
ca 2-3 år, välj alternativ 1, om den anställde har för avsikt att 
emigrera, undersök alternativ 2. Om inget av alternativ 1-3 är 
tänkbara, överväg alternativ 4.

Undersök om det finns någon konvention mellan länderna beträf
fande socialförsäkringar och vad konventionen innebär. Om den of
fentliga sjukvården i landet inte bedöms vara av likartad standard 
som hemlandets, bör företaget teckna läkekostnads- och eventuellt 
också liv- och olycksfallsförsäkring (gäller speciellt för socialt och 
politiskt instabila länder) för den anställde och dennes familj.

Oavsett vilket av de fyra alternativen som väljs, är det viktigt att 
tillse att riskskyddet är fullgott.

Hemförsäkring tecknas oftast av den anställde och görs enklast på 
plats vad avser Europa, USA, Canada och Australien. Däremot kan 
det vara förmånligare att teckna hemförsäkring för länder utanför 
nämnda länder genom svenskt försäkringsbolag.

Arbetstider, semester, hemresor

Det är närmast självklart att expatriates följer den arbetstid som är 
normal i landet. Aven semesterns längd och förläggning bör så långt 
möjligt anpassas efter lokala förhållanden även om hänsyn måste tas 
till den anställdes och familjens önskemål om semesterförläggning. I 
USA och Canada är det normalt med endast 2-3 veckors semester per 
år och det kan tyckas omöjligt att förmå en nordeuropé att acceptera 
dessa länders semesterbestämmelser. Väl på plats brukar detta inte 
medföra några problem, den anställde förstår ganska snart att om 
han skall kunna göra ett fullgott arbete så måste han anpassa sig till 
de lokala förhållandena på arbetsmarknaden. Övertid bör hanteras 
på samma sätt som för motsvarande kategori av lokalanställda.

Skall man betala hemresor för den anställde och dennes familj och i 
så fall hur ofta? Det beror naturligtvis på hur lång kontraktstid och i 
vilket land den anställde tjänstgör. De svenska företagen betalar 
normalt för en årlig hemresa för familjen om man är bosatt utanför 
Europa, möjligtvis med undantag för USA och Canada, där det inte är 
ovanligt att företagen betalar hemresa vartannat år. Semestern bör 
vara minst fyra veckor det år hemresa görs. För tjänstgöring inom 
Europa tillämpar företagen olika regler beträffande hemresa, allt
ifrån att vissa företag betalar en årlig hemresa till att man inte alls 
betalar någon hemresa. Hemresor utgår vanligtvis för de sydeuro
peiska länderna, t ex Portugal, Grekland, Turkiet. Årlig hemresa 
brukar också betalas för anställda som är bosatta i öststatsländerna.



Flyttningskostnader

Omfattningen av bohagsflyttningen avgörs med hänsyn till kontrakts
tidens längd. Skall den anställde tjänstgöra omkring ett år är det 
kanske lämpligast att hyra en möblerad bostad. Om kontraktstiden 
överstiger två år bör den anställde och dennes familj ges möjlighet att 
ta med sig, om inte hela, så det väsentliga av bohaget. Det är viktigt 
att familjen så fort som möjligt känner sig hemma och att ha sina 
egna saker omkring sig ger en trygghetskänsla som underlättar 
anpassningen. Det vanligaste tycks vara att företagen sätter en vo
lymgräns för flytt av bohag, t ex en container. Tänk på att särskild 
flyttförsäkring oftast måste tecknas genom försäkringsbolag.

De flesta företag ger någon form av omställningsbidrag eller »gar
dinpengar» för att täcka kostnader i samband med att viss nyanskaff
ning måste göras. Bidraget brukar utgöra 5-10 % av årslönen. Det är 
också ganska vanligt att företaget ger ett bidrag för köksutrustning, 
s k köksbidrag. I de flesta länder utanför Skandinavien är köken helt 
outrustade, det finns vare sig spis, diskbänk, kyl/frys eller skåp. En 
del företag utrustar köken och betraktar utrustningen som företagets 
medan andra ger ett bidrag och låter varje familj köpa utrustningen 
och vid avflyttningen sälja den.

Bostad i hemlandet

Om den anställde beräknas vara bosatt utomlands för en begränsad 
tidsperiod, bör den anställde överväga att hyra ut bostaden och en
dast i undantagsfall sälja. Det kan ju inträffa oförutsedda händelser 
som gör att den anställde flyttar tillbaka till hemlandet efter kortare 
tid än som ursprungligen var planerat. Företagen brukar normalt 
inte åta sig att hyra eller ta hand om bostäder under tjänstgöringsti
den.

Ägare till hus med statliga lån måste ansöka om tillstånd hos 
Länsbostadsnämnden för att få hyra ut sitt hus.

Observera att särskilda regler för närvarande gäller vad avser 
rätten att skjuta upp och utnyttja ränteavdrag.

Bostad i tjänstgöringslandet

Nordeuropéer är vana vid en hög bostadsstandard och det kan vara 
svårt att för rimliga kostnader finna en bostad av en liknande stan
dard som man är van vid hemma. Eftersom det är viktigt att bo bra 
utomlands får den anställde vara beredd på att en större del av 
budgeten går till bostadskostnader än vad som är vanligt i hemlan
det. Skandinaver är vana vid ett kunna ströva i naturen, åka skidor 
och skridsko eller att campa och göra utflykter. Eftersom de här 
aktiviteterna ofta inte går att genomföra utanför Europa, blir det 
naturligt att man umgås med vänner i hemmet, vilket kräver att 
bostaden är anpassad för ett sådant sätt att leva.

Om möjligt bör man undvika att köpa och i stället hyra bostad i 
värdlandet. Det är vanligt att företagen ger någon form av bostadsbi
drag (i vissa sydeuropeiska länder) eller fri bostad (vanligt i sk 
hardshipländer). Bidragen varierar från företag till företag och från



land till land. Ofta är bidragen procentuella t ex om bostadskostna
derna överstiger 15-20% av bruttolönen ersätter företaget 50-80% 
av de kostnader som överstiger 15-20%. I vissa länder, USA, Canada 
och Australien kan det vara svårt att hyra bostad. Företaget kan då 
ställas inför problemet att köpa en bostad eller ge den anställde lån 
för att finansiera ett bostadsinköp. Kontrollera landets beskattnings
regler vad avser ränteavdrag. Observera att bostadsmarknaden i 
statshandelsländer inte fungerar på samma sätt som i Europa. Det är 
därför viktigt att företaget redan i affärskontraktet avtalat om bostä
der för expatriates och deras familjer.

Skolor i tjänstgöringslandet

Standarden på skolor varierar mycket utanför Skandinavien. Välj 
därför först skola och därefter bostadsområde. I Nordeuropa är vi 
vana vid att betala skolkostnader via skattsedeln. Så är ofta inte 
fallet utanför Nordeuropa och företagen ger vanligen ersättning för 
skolkostnader tom gymnasiestadiet. Även skolbidrag brukar utgå i 
procent av kostnaderna, t ex 75, 80 eller 100% av skolkostnaderna.

Skolgång i hemlandet

Ibland väljer familjen att låta barnen stanna i hemlandet för att 
avsluta ett skolstadium. Om man inte väljer att låta barnen bo hos 
släktingar, finns möjligheten att välja internatskola, t ex Grännasko
lan, Sigtunaskolan, Lundsberg. Företagens åtagande beträffande så
dana kostnader brukar också utgå med 75-100%, dock efter avdrag 
för statliga och kommunala bidrag samt eventuellt stipendium från 
Exportrådet.

Övriga förmåner

I vissa länder (framförallt i sk hardship-länder) är det vanligt före
kommande att företaget bidrar till ytterligare förmåner, t ex ersätt
ning för inträdesavgift till klubb, tjänstefolk och bil med chaufför. 
Anledningen till att sådana förmåner utgår, är ofta säkerhetsskäl, 
ibland rena trivselskäl. Trafiksituationen på platsen kan vara sådan 
att det är direkt olämpligt att den anställde eller någon av hans 
familj själv kör bil; inbrotts- och överfallsrisker kan undvikas genom 
att tjänstefolk finns i hemmet. Bristen på rekreationsmöjligheter gör 
att man måste bli medlem i klubb för att kunna utöva någon form av 
fysisk träning eller motion.

Förberedelse inför utlandstjänst

Det är mycket viktigt att förbereda hela familjen för att leva utom
lands. Företaget bör ge sådan information att det är möjligt för den 
anställde och dennes familj att ta ställning till om man skall accepte
ra uppdraget eller inte. Information bör ges om landets geografi, 
historia, kultur, religion, språk liksom om löner, skatter och andra 
avgifter, levnadskostnadsnivå jämfört med hemlandet, inflation, bo
stadsstandard och kostnader, skolstandard- och kostnader, hälso- och



sjukvårdssituation, rekreationsmöjligheter (observera att allemans
rätten är unik för Sverige), klimat och säkerhet (politisk, religiös 
eller social stabilitet).

Den första tiden i nya landet är ofta intressant, allt är nytt och 
spännande. Hela familjen är sysselsatt med att komma i ordning med 
inflyttning i ny bostad, invänjning i ny skola och med övriga prak
tiska detaljer.

Efter en viss tid i landet kan inträda ett tillstånd av vantrivsel och 
olust, man tycker att ingenting fungerar som man är van vid, har 
svårt att kommunicera med människor, hittar inte de varor man är 
van vid, klimatet är påfrestande, barnen vill inte gå till skolan och 
har svårt att få kamrater och att det är frustrerande att inte kunna 
ge sig ut i naturen och motionera. Familjen bör informeras om att den 
här reaktionen är mycket vanlig och att tillståndet går över.

Några av de större svenska företagen är medlemmar i Employment 
Conditions Abroad (ECA) i London, som ger ut faktainformation om 
ca 150 länder.

SIDA ger ut faktainformation om de s k utvecklingsländerna. Inter
nationaliseringskurser genomförs bl a av SAF och Stockholms han- 
delskammare/Lunds Universitet och flera konsulter har specialiserat 
sig på internationaliseringsfrågor.

Många företag erbjuder den anställde och dennes maka/make att 
göra ett besök på platsen för att besöka skolor och att söka bostad. 
Om möjligt bör man vid ett sådant besök försöka ge den anställde 
möjlighet att träffa någon eller några landsmän för att intervjua på 
plats boende expatriates.

Det är viktigt att snarast påbölja språkutbildning i tjänstgörings- 
landets språk för hela familjen för att underlätta anpassningen i 
landet.

Anpassning i nya landet

Om den anställde och dennes familj är väl förberedda före utresan, 
går anpassningen snabbare och smidigare. Släpp inte familjen ur 
sikte så snart den klivit på flygplanet! Håll kontakt och följ upp hur 
anpassningen går, dels på arbetet, dels också i privatlivet. Gör besök 
på platsen och intervjua hela familjen om hur man anpassat sig i det 
nya landet. Svara på brev och telex, ingenting känns så frustrerande 
som att vara långt borta från hemmaorganisationen och känna sig 
lämnad i sticket. Avvisa inte irriterat »dumma» frågor, det kan vara 
ett tecken på att allt inte står rätt till och kan vara ett rop på hjälp.

Uppmana familjen att fortsätta med språkutbildningen på platsen 
och att sätta sig in i landets seder och bruk så snart som möjligt. Det 
är speciellt viktigt för den som »gör marktjänst» att snarast hitta en 
sysselsättning, risken är annars stor för passivitet och isolering, med 
vantrivsel som följd.

Repatriering (återkomst till hemmaorganisationen)

Planera i god tid för återkomsten till hemmaorganisationen. Diskute
ra löpande med den anställde om de alternativ som kan erbjudas 
denne vid återkomsten. Flexibilitet från båda sidor måste till för att



nå en så bra lösning som möjligt. Den anställde måste vara beredd att 
något förkorta sin tjänstgöring utomlands om en lämplig vakans 
uppstår i hemmaorganisationen eller förlänga tjänstgöringen därför 
att lämplig vakans inte finns när kontraktstiden utgår. Hänsyn 
måste dock tas till familjens önskemål om återkomst, t ex barnens 
skolgång.

Planera också för återbesättningen av den position som den 
utlandsanställde lämnar. Skall den besättas med en lokalt anställd 
eller en ny expatriate? Om lokalt anställd skall besätta positionen 
måste företaget i god tid se till att vederbörande tränas eller utbildas 
för den nya befattningen.

Checklista

1. Planera bemanningen i god tid. Väljer företaget att bemanna 
med moderbolagspersonal kan det ta 6-8 månader innan den 
anställde finns på plats.

2. Analysera hur organisationen skall bemannas. Etablera besluts
processen; information och rapportering samt feed-back.

3. Överväg för- och nackdelar för respektive lokalanställda och 
expatriates. Kalkylera kostnader. 4 5 6 7 8 9 10

4. Välj välrenommerad revisionsfirma för information om löner och 
andra anställningsvillkor avseende både lokalanställda och ex
patriates.

5. Tag kontakt med de svenska företag som finns på orten. De kan 
ofta ge information om hur personalfrågor bör handläggas.

6. SAFs Utlandstjänst och dess Utlandsenhet (eventuellt också 
ECA) kan ge ytterligare information.

7. Var noggrann vid urvalet. Vilka speciella krav ställs på personen 
med tanke på befattning och land?

8. Förbered och informera den familj som skall flytta. Sätt omgåen
de in språkutbildning.

9. Kontrollera hur verksamheten fungerar och hur familjen anpas
sat sig, helst genom besök på platsen.

10. Planera för repatriering. Skall befattningen återigen bemannas 
med en expatriate? Har man förberett någon av de lokalanställda 
att ta över?



PR och utlandsaffärer
av Rune Borg, Skandinaviska Enskilda Banken och 
Hans Ingvar Hanson, Relationskonsult AB och 
Strategiskt Centrum

Ett företags första kontakter på en utlandsmarknad kan ibland be
skrivas som PR-verksamhet. Företaget söker sitt revir, presenterar 
sig, knyter ett nät av nya relationer och söker lära känna den främ
mande marknaden.

Målet är etablering. Medlet är nyfikenhet. Bara den som är välin
formerad om sin omvärld kan informera omvärlden väl. Denna 
grundsats inom public relations — eller med ett annat ord relationik - 
blir ingenstans tydligare illustrerad än i företagens utlandsverksam
het. På hemmamarknaden kan man kanske låta kontakt- och infor
mationsverksamheten ske på känn; den blir rätt ändå. På en främ
mande marknad måste företagets ledning, säljare och informatörer 
först noga bekanta sig med de många faktorer och förhållanden som 
bildar ramen för företagens handlande: lagar och förordningar, poli
tiska styrsystem, konsumtionsmönster, affärspraxis och opinionsbild
ning. Sedan kan informationsarbetet starta.

Huvudkontorets PR-avdelning har ibland svårt att övertyga orga
nisationen i hemlandet om att det lönar sig att känna både affärsli
vets och det politiska livets regelsystem och att noga följa dem. För 
dem som arbetar i utlandet faller det sig naturligare att studera alla 
de relationer som ens företag som ny samhällsmedlem stiger in i, och 
att se vem det gäller att kommunicera med och vad slags budskap 
som skapar intresse för ens verksamhet. PR-verksamheten i utlandet 
har såtillvida ett bra utgångsläge.

Medan målgrupper för marknadsföraren betyder kunder, konsu
menter och presumtiva konsumenter, betyder det för relationisten 
också andra grupper som påverkar konsumtionen, såsom ämbets
verk, massmedia, politiska beslutsfattare, ideella och politiska orga
nisationer mfl. Relationisten måste upprätta sådana förbindelser 
med dessa grupper och individer att han snabbt kan inhämta syn
punkter från dem. Ibland kan han använda samma teknik som mark
nadsföraren - undersökningstekniken - men oftast måste relationi
sten arbeta med osäkrare metoder, med punktkontakter och hypote
ser byggda på relativt få reaktioner.

Först relationsplanering

Med hjälp av ett stort antal personliga förbindelser inom de bran
scher där han är verksam kan en erfaren relationist snabbt orientera 
sig om vad som händer eller håller på att hända i opinionsbildningen 
kring hans företag och dess produkter. Han kan få stöd av en konti-



nuerlig pressbevakning och pressanalys samt av den interna 
rapporteringen i företaget. På en större informationsavdelning förde
las bevakningsuppdragen. Någon specialiserar sig på riksdagsdebatt, 
en annan på skolfrågor, en tredje kanske på kommunala frågor och 
åter en annan på finansvärlden.

Ett motsvarande kontaktnät är det vanskligt att skapa på en 
utländsk marknad eller på flera sådana. Likväl måste det vara ett av 
de första målen för en PR-verksamhet i uti andsaffärerna. Ett företag 
kan nå kortsiktiga publicitetsframgångar med ett slumpmässigt dis
tribuerat informationsmaterial utomlands; men för att skapa den 
atmosfär av förståelse och intresse för företagets produkter som är 
den internationella relationikens syfte bör man bölja med relations
planering. Det innebär att klargöra vilka förbindelser - med myndig
heter, massmedia, branschorgan etc - som är viktiga för företaget och 
att utröna vad dessa fordrar av ömsesidig kommunikation.

En sådan kartläggning och bedömning görs lämpligen av den lo
kalt marknadsansvarige, dvs av agenten eller dotterbolagschefen - 
på större utlandsföretag marknadschefen - i samråd med företagets 
PR-expertis på hemmamarknaden. Detta dels därför att chefen i det 
främmande landet kan förutsättas känna till några av de mekanis
mer som bestämmer opinionsbildningen där, dels därför att han sena
re skall vara beredd att representera företaget utåt. En fjärrstyrning 
av PR-verksamheten från Sverige är praktiskt taget en omöjlighet.

Konsulthjälp värdefull

I kartläggning och planering är en lokal PR-konsult ofta till stor 
nytta. I synnerhet i fråga om pressrelationer kan agentens eller 
dotterbolagschefens värderingar behöva kompletteras av en expert på 
kommunikation, som senare också kan assistera företaget med t ex 
utformning av trycksaker, konferenser, presskontakter och andra 
relationsåtgärder.

Vid valet av konsult gör man klokt i att rådgöra med motsvarande 
experter i hemlandet eller med handelskontor och handelskammare. 

PR-arbetet på en utländsk marknad bör alltså starta med
1. Relationsplanering

omfattande
1.1. kartläggning av organ och grupper som bildar opinion och 

bestämmer ramar för företagets agerande
1.2. genomgång av kommunikationsmöjligheter (massmedia, ka

naler för facklig information etc)
1.3. registrering av branschtendenser och av klimatet för företa

gets produkter
Beroende på den tänkta omfattningen av exportverksamheten kan 
detta förberedelsearbete variera från några dagars konsultationer 
och skrivbordsarbete till stora marknads- och attitydundersökningar. 
Hur mycket arbete som krävs bestäms i viss mån av hur företaget 
arbetar med relationsfrågor på hemmaplan. Har man där en genom
tänkt politik, fastlagda rutiner för intern och extern information och



ett grafiskt program för trycksaksproduktion och annonsering, så 
underlättas därmed relationsplaneringen. Målen är satta och man 
vet vad slags underlag det gäller att få fram.

Om företaget däremot inte arbetar systematiskt med relationik i 
Sverige, så är nästa led i förberedelserna - målformuleringen - en 
mycket krävande uppgift. Företaget måste besluta vad sorts profil det 
vill vinna på den främmande marknaden, hur det skall uppfattas för 
att kunna lyckas med sin försäljning. Senare diskussioner om t ex 
visningar, institutionell annonsering och direktreklam blir menings
lösa om de inte baseras på ett noga genomtänkt beslut om företags- 
profllering.

Det är fruktlöst att försöka skaffa företaget ett anseende, en profil, 
på utlandsmarknaden som är väsentligt annorlunda den man har i 
hemlandet. Men naturligtvis kan modifieringar göras. I Sverige beto
nar man knappast att man är ett svenskt företag. Det kan vara 
lönsamt att göra det utomlands. Mot en stark marknadsposition i 
Sverige svarar kanske några obetydliga marknadsandelar i det främ
mande landet. Då söker man givetvis inte framstå som storföretag 
utan som outsider. Det är detta slags bedömningar som måste göras 
vid formuleringen av mål för PR-verksamheten och för den profile
ring som delvis blir en följd därav.
2. Målformulering

omfattande
2.1. önskad profileffekt
2.2. önskad bredd och önskat djup i företagets externa kontakter.

Målformuleringen bör diskuteras inte bara på chefsplanet; och då den 
väl är fastställd skall den göras bekant bland alla som kan komma 
att representera företaget utåt - säljare, tekniker, servicemän etc.

Hur svensk skall man vara?

Till de allmänna exportförberedelserna hör att undersöka om före
tagsnamn och produktnamn är möjliga att uttala på främmande 
språk och om de ger lämpliga associationer. Den PR-ansvarige skall 
dessutom utröna hur företagssymbolen - om det finns en sådan - och 
namnsnittet uppfattas i den nya kulturmiljön. Oavsett om man repre
senterar ett stort företag eller ett litet, måste man för att till försvar
lig kostnad bli synlig i utlandskonkurrensen bygga sin påverkan på 
ett genomtänkt grafiskt program; för brev och kuvert, annonser, 
trycksaker, förpackningar m m.

Om värdet av att betona sitt svenska ursprung finns det olika 
åsikter. Skogsprodukter och stål anses vara »naturliga» svenska pro
dukter och företag som säljer dessa varor markerar därför oftast sin 
nationalitet. De största svenska utlandssäljarna från verkstadsindu
strin har i de flesta fall lämnat den blå-gula Sverigebilden bakom sig. 
Produktionens fördelning på olika länder avgör vanligen strategin. 
Ett företag som producerar mindre i Sverige än i andra länder skall 
kanske inte framhäva ägarlandet.

Det är alltså inte självklart att »blågula» argument alltid är de



bästa. Innan man bestämmer sig för hur man skall agera, är det 
viktigt att utröna vilket stöd ens företag kan vinna genom att deltaga 
i eller på annat sätt utnyttja kollektiva Sverige-aktioner eller annan 
verksamhet som främjar Sverige-bilden i utlandet. Att med Sverige 
som utsiktspunkt försöka avgöra vilket handlingsalternativ som är 
rätt är nästan omöjligt. Säkraste bedömningen får man om man 
betraktar Sverige, det egna företaget och den egna produkten från en 
internationell utsiktspunkt.

Möta pressen

Den som startar en verksamhet utomlands liksom den som intensi- 
fiérar exportarbetet vill gärna kungöra ambitionerna. Det betyder 
bl a att möta pressen. Hur det skall ske avgörs av vad man har att 
visa och meddela.

Finns det journalistiskt intressanta stoffet i Sverige, vid en svensk 
anläggning, så är det naturligt att bjuda tidningarna hit.

Innan journalisterna från det aktuella landet inbjudes kan det vara 
bra att kontakta pressattachén eller motsvarande funktioner vid 
svenska ambassaden. Det kan också löna sig att söka råd hos Export
rådets Informationsavdelning och handelskontoren. De känner ofta 
nyckelpersoner vid landets viktigare tidningar och kan ge tips om 
personval och lämplig formulering av inbjudningar och meddelanden. 
Som regel vet de också om det nyligen varit någon pressresa till 
Sverige, som gör att man bör vänta. Bjud inte för många på en gång, 
resultatet blir som regel bäst med en grupp på 3—5 personer. Räkna 
inte med att kunna behålla journalisterna någon längre tid, 2-3 
dagar är som regel max. Sträva inte efter att sysselsätta dem med ert 
företags problem mer än halva den tid ni har till förfogande. Låt den 
andra halvan vara ett allmänt program. Räkna med att få betala 
samtliga kostnader för resor och uppehälle.

Ett alternativ för en pressresa till Sverige kan vara att ordna ett 
möte med pressen i det aktuella landet. Ni bör dock ha en bra nyhet 
att berätta om innan ni kallar pressen. Här bör ni rådgöra med er 
lokala PR-konsult. Det finns ytterligare ett sätt att komma i person
lig kontakt med internationella journalister. UD:s pressbyrå har en 
utmärkt förteckning över utländska korrespondenter som arbetar i 
Sverige. De representerar alla slag av nyhetsmedia och är från ett 
mycket stort antal länder. Ofta glömmer man bort de journalister 
som arbetar i Sverige.

För de löpande presskontakterna är emellertid den skrivna infor
mationen pressmeddelandet, viktigare än resor och visningar. Inter
nationella facktidningar värdesätter en kontinuerlig nyhetsförmed
ling, men de är självfallet lika litet som svenska tidningar mottagliga 
för reklamtext utan nyhetsvärde. Skriv pressmeddelandet på resp 
lands språk. Man kan distribuera sitt pressmaterial direkt till tid
ningarna, via sin PR-konsult, genom en internationell pressbyrå eller 
via dotterföretag och agenter. SIP, Svensk-Internationella Press
byrån, har varit till stor hjälp för många informationsivriga exportö
rer. Viktigt är bara att man ger tidningarna möjlighet att - telefon
eller brevledes — komplettera informationen.



Andra kommunikationsmedel

Presstjänst är väsentlig i nästan all PR-verksamhet, men olika bran
scher är olika nyhetsintensiva. För att få ett någorlunda jämnt flöde i 
företagsinformationen måste man komplettera pressinformationen 
med annan kommunikation. En god regel är att välja medel som kan 
varieras utan att förlora sin bestämda karaktär och därmed profilver
kan. Sådana medel är årsredovisning, kundtidning, newsletter, mäss
deltaganden och symposier/träffar. Kommunikationer av engångska
raktär är svårare att motivera ekonomiskt, men visst kan mottag
ningar, specialtrycksaker och begränsade institutionella kampanjer 
tjäna ett förnuftigt ändamål. Förutsättningen är att också dessa 
relateras till de långsiktiga profilmålen.

Valet av kommunikationsmedel får göras med hänsyn till allmän 
relationspolitik, konkurrenssituation på den nya marknaden, mark- 
nadsmål och resurser - t ex från denna bruttolista.
3. Former av påverkan, kommunikationsmedel

- presskontakt (produkt- och företagsinformation) genom press
meddelanden, visningar, mottagningar, resor

- myndighets- och föreningskontakter
- symposier för kunder och opinionsbildare
- newsletter
- kundtidning
- årsrapport
- utställningar, mässor
- trycksaker

Av ekonomiska - ibland även marknadsstrategiska - skäl tjänar ofta 
ett svenskt företag på att samverka med andra svenska företag. Vid 
pressresor fungerar deta som regel mycket bra. Vi har tidigare kon
staterat att information om det egna företaget inte får fylla en journa
listresas program till mer än ca 50 procent. Är man två eller tre 
företag som delar på programmet, ja då blir det mycket intressantare 
för besökarna. Bra partners vid pressresor är även UD:s pressbyrå, 
Svenska Institutet och Exportrådet. De hjälper gärna till med t ex 
allmänpolitiska och kulturella inslag.

Bevakning - effektmätning

Det första årets PR-budget under en exportaktivitet skall betraktas 
som en investering och får ligga högre än den förväntade försäljning
en kan anses motivera. För att sedan budgetera realistiskt måste den 
PR-ansvarige försöka registrera effekten på ett par olika sätt. För
säljningssiffror bör kompletteras med pressbevakning genom PR- 
konsult, kvartalsrapporter från den PR-ansvarige på platsen och 
eventuella annonseffektmätningar.

Språk- och kulturbarriärer hindrar rätt tolkning av de reaktioner 
man får fram och det är angeläget att det svenska företaget kontinu
erligt har kontakt med några personer som rätt kan bedöma den 
atmosfär som PR-verksamheten eventuellt kan skapa. Tyvärr finns 
det många företag som underlåter att utnyttja sina agenters eller 
dotterbolagschefers kompetens härvidlag. Det är viktigt att dessa får



vara med som problemlösare. Vid sina Sverige-besök skall de inte 
behandlas som besökare, på sightseeing i fabrikerna utan som med- 
agerande i internationell relationik.

Håll kontinuerlig kontakt med dem och berätta vad som händer vid 
moderbolaget i Sverige. Ofta har de bara kontakt med marknads- och 
försäljningsavdelningen och missar totalbilden av företaget, vilken 
de behöver för att klara sina relationer.
4. Effektmätning

4.1. Pressbevakning
4.2. Intern rapportering
4.3. Attityd- och läsvärdemätningar

Onödiga relationsstörningar

PR-åtgärderna utomlands måste planeras, sättas in i ett program, 
precis som produktions- och försäljningsåtgärder. Mätningarna bör ju 
helst göras mot uppsatta mål i fråga om företags- och produktkänne
dom.

Erfarenheten visar att sådana program tenderar att bli uttunnade 
efterhand, när introduktionen är klar och försäljningen tycks vara 
oberoende av de allmänna relationerna. Så är dock aldrig fallet. En 
klok relationist kan låta påverkan växla från år till år men försum
mar inte de många betydelsefulla detaljer som påverkar såväl relatio
ner som marknadsföring/försäljning: korrespondensen med utlandet, 
telexkontakterna, språkriktigheten i översättningar, hänsynen till 
olika länders kommunikationsvanor.

Språkriktigheten kan aldrig nog betonas. Ett felaktigt ord och hela 
budskapet kan missförstås. Man tjänar på att lägga ned stort arbete 
på texter och översättningar av till exempelvis trycksaker, säljbrev 
och annonser. När det gäller dagligbrev, telexsvar od får däremot 
inte överdriven omsorg om språket hindra att man alls hör av sig.

Faktiskt kan ett anseende som byggs upp av fina produkter, avan
cerad reklam, kungabesök m m fördärvas av slarv med svar på brev- 
och telexförfrågningar.



16Samverkan moderbolag/ 
säljbolag i internationell 
reklam
av Eric Österman, Anderson & Lembke

Någon riktigt aktuell kartläggning av reklamkostnaderna i Norden 
har inte gjorts på många år. Men särskilt mycket ljuger man inte om 
man påstår att nordiska företag idag gör reklam för ca 12 miljarder 
svenska kronor. Av det är omkring en tredjedel industrireklam, så
dant som företag använder för att sälja varor och tjänster till andra 
företag. Alltså ungefär fyra miljarder. Av industrins reklam är i 
genomsnitt en fjärdedel material avsett att användas på exportmark
naderna. Sammanlagt handlar den delen om ca en miljard kronor.

Industrireklam som inte används

Av alla industriinvesteringar hanteras de här pengarna mest ineffek
tivt.

De flesta som har arbetat med internationell reklam känner väl 
igen följande problem.
Moderbolagets reklamavdelning, tillsammans med en eller flera rek
lambyråer, arbetar med stor möda och till stora kostnader fram 
kampanjmaterial som erbjuds säljbolagen. Säljbolagen tar emot ma
terialet, använder en del, gör om annat och låter resten gå oanvänt 
till trycksakslagret eller soptunnan. Inget eller bara något enstaka 
säljbolag genomför reklamkampanjen så som moderbolagets reklam
ansvariga tänkt sig. Om man frågar säljbolagen varför de inte har 
använt materialet får man ofta de här svaren:
— »Typiskt nordisk kampanj. Den fungerar inte på vår marknad.»
— »Så där säljer man inte hos oss.»
- »Vi har inte råd att lägga så mycket pengar på reklam. Dessutom 

har vi redan fastlagt budgeten för det här året.»
- »Vi har redan själva gjort de reklamgrejor vi behöver. Ni var för 

sent ute som vanligt.»
Det handlar om hundratals miljoner nordiska reklamkronor som går 
förlorade vaije år på det sättet.

Vad det beror på

Säljbolagen ser inte sitt jobb som ett reß/amproblem, utan som ett 
resu/tofproblem. Så länge de inte klart kan se reklamens roll i sälj- 
arbetet upplever de reklamkostnaderna som en stor och tvivelaktig



satsning. Det gör de rätt i. Visst behöver säljbolagen reklam, och visst 
kan moderbolaget fortsätta att skicka ut reklamalster att användas 
efter gottfinnande av säljbolagen, men det finns oändligt mycket 
effektivare sätt att använda reklampengarna.

Reklamen kan göras till ett instrument för att få en hel organisation 
— moderbolag och säljbolag — att samtidigt och samordnat dra åt 
samma håll. Resultatet blir ofta uppseendeväckande gott när det 
gäller förbättrat säljresultat, ökade marknadsandelar.

Hur viktig är reklamen i försälj ning sarbetet? Ett par belysande 
praktikfall:

Ett exempel från franska marknaden

Den stora nordiska koncernens franska dotterbolag hade en obetydlig 
marknadsandel. Volymutvecklingen var otillfredsställande. Det 
mesta handlade om småpostförsäljning till mindre företag. Säljarna 
besökte visserligen de stora potentiella kundföretagens inköpare, 
blev artigt bemötta, men fick egentligen aldrig något sålt. Vilket 
successivt ledde till att säljarna ansåg att man borde stryka de stora 
företagen från besökslistan och lägga resurserna på de små. Innan 
man gjorde det ville man emellertid pröva om reklam kunde hjälpa, 
eftersom produkterna man sålde, trots allt, borde vara konkurrens
kraftiga.

En fackpressannonsering med kupongsvar drogs igång. En hel del 
svar kom från de stora »omöjliga» företagen, från produktions- och 
konstruktionssidan, som säljarna tidigare aldrig hade kommit i kon
takt med.

Inträdesbiljetten i form av en svarskupong gjorde att säljarna fick 
träffa teknikerna, ofta tillsammans med folk från inköpsavdelningen. 
Resultatet blev i många fall provorder. Flertalet provorder utveck
lade sig till regelbundna leveranser och fasta kunder. Och bolaget 
fick den välbehövliga volymutvecklingen.

Vad hände? De stora företagens inköpare hade aldrig fått några 
klagomål eller anvisningar från produktionssidan. Därför fortsatte de 
att köpa från sina gamla leverantörer. Säljarna träffade således bara 
nöjda inköpare, som inte hade någon anledning att byta leverantör. 
Inte förrän fackpressannonseringen hade »väckt» teknikerna, så att 
de kom underfund med fördelarna hos det nordiska företagets pro
dukter, kom en beslutsprocess till stånd.

När det gäller införsäljning på större företag når säljarna sällan 
tillräckligt djupt. Det krävs reklam för att nå de dolda beslutspåver
karna, de som någonstans i produktionsledet behöver de särskiljande 
egenskaper produkten erbjuder.

Ett exempel från tyska marknaden

Det svenska exportföretaget sålde pumpar till Västtyskland. Mark- 
nadsledningen ansåg att företagets »rättvisa» marknadsandel borde 
ligga på ca 10%. Om man skulle nå den marknadsandelen måste det 
tyska säljbolaget sälja ungefär 100 pumpar mer än man budgeterat 
för året. Det ansåg tyskarna nästan vara en omöjlighet med de 
begränsade resurser man hade.



Man träffades i ett planeringsmöte.
Det konstaterades rätt snabbt att det tyska säljbolaget täckte sina 

nuvarande kunder rätt väl. Det handlade således om att hitta till
räckligt många nya kunder för att få sälja de »extra» 100 pumparna. 
Man visste att varje ny kund i genomsnitt köpte tre pumpar det första 
året. Det innebar att man måste hitta ungefär 33 nya kunder.

Hur och var skulle man hitta dem? Att skicka ut säljarna på något 
slags »detektivarbete» föreföll både dyrt och långsamt. En alltför stor 
del av deras tid skulle bli improduktiv och andra produkter i sorti
mentet skulle bli lidande.

Om man skulle lyckas tillräckligt snabbt måste dessa nya kunder 
helst själva anmäla sig så att säljarna slapp sökprocessen. Därmed 
började man diskutera uppläggningen av en reklaminsats.

Hur många kundämnen måste reklamen dra fram för att slutresul
tatet skulle bli 33 nya kunder? Man frågade säljarna. De ansåg att de 
kunde omvandla vart tredje vettigt kundämne till en reguljär kund. 
Det innebar att reklamen måste dra in ca 100 kundämnen. Det var 
enkelt att definiera marknadssegment och målgrupper. Därtill visade 
det sig att man kunde få tillgång till ett mycket bra direktreklamre
gister. Men hur mycket direktreklam behövde man satsa på för att få 
sina 100 kundämnen, som säljarna ansåg skulle resultera i ca 33 
kunder, som i genomsnitt köpte tre pumpar var, vilket sammanlagt 
skulle ge ca 100 pumpar över budget och därmed den önskvärda 10 % 
marknadsandelen?

För det första måste man bedöma vilken svarsfrekvens direktrekla
men skulle ge. I detta fall bedömdes den till ca 5 % beroende på att 
produkten, direktreklamregistret och direktreklammaterialet ansågs 
bra. Men hur många svar måste direktreklamen dra in för att man 
skulle få fram 100 kundämnen? Man räknade med att 30 % av inkom
na svarskuponger skulle vara »felsvar» - dvs svar från företag som 
egentligen inte var i köpsituation. För att kompensera för »felsvaren» 
måste man således sikta på att få in ca 130-140 svar från direktre
klamutsändningen. Med 5 % svarsfrekvens krävdes således att man 
distribuerade direktreklamenheter till ca 2 600 företag.

Direktreklammaterialet skickades ut. Man fick in lite drygt 140 
svar. Strax över 100 visade sig värdefulla och uppföljningsbara. Säl
jarna sålde i genomsnitt tre pumpar till lite mer än var tredje kund. 
Resultatet av kampanjen var att man inom tre månader hade sålt 110 
pumpar över budget och därmed uppnått lite mer än den målsatta 
10 % marknadsandelen.

Lät det för enkelt? Faktum är att det ofta inte är svårare att öka sin 
exportförsäljning.

Reklamen kan spela en viktig roll

Exemplen visar vilken viktig roll reklamen kan spela i marknadsut- 
vecklingsarbetet.

Problemet är att säljbolagen sällan anser sig ha råd att satsa i full 
utsträckning på reklam. Dessutom har de ofta ingen egen reklam
kompetens. Och ofta har de så små reklambudgets att ingen fram
stående reklambyrå är intresserad av att samarbeta med dem.

Därför måste moderbolaget (det nordiska exportföretaget) rycka in.



Men det gör man inte bäst genom att på »spekulation» tillverka en 
massa reklampaket som skickas till säljbolagen.

Säljbolagen är inte beredda att investera några större summor i 
reklam som är baserad på den vanliga typen av luddiga formulering
ar av reklammål: »Göra oss mera kända», »pusha för den här produk
ten», »skapa efterfrågan», osv.

Säljbolagen lever under knappa omständigheter och har sällan råd 
att satsa på annat än sådana aktiviteter som bevisligen ger ett 
lönsamt resultat på kortast möjliga sikt - dvs redan under budget
året.

Den enda reklam de egentligen har råd att satsa på är aktiviteter ...
1. ... som åstadkommer konkreta resultat ...
2. ... som säljbolagens säljare kan omvandla till ekonomiska intäk

ter ...

3. ... som är större än om säljbolaget inte satsat pengar på reklam. 
Här kan moderbolaget göra stora insatser.

Moderbolagets insatser

Moderbolaget bör stödja dem med åtgärder som är klart säljresultat- 
orienterade. Den första och avgörande uppgiften för moderbolaget och 
dess reklambyrå blir då att bestämma reklamens roll i det större 
sammanhang där den skall ingå. Eller rättare sagt omvänt: Att först 
bestämma vad man vill åstadkomma och därefter se vilken roll rekla
men kan spela i säljbolagens marknadsföringsjobb. Det duger inte att 
bara sätta igång och tillverka reklam.

Vettiga frågor att utgå från är t ex följande:

1. Hur skall vi lansera den här nya produkten på de fyra viktigaste 
exportmarknaderna (eller marknadssegmenten) så att vi minst 
når den här volymen och prisnivån under följande tidsperiod?

2. Hur skall vi öka våra marknadsandelar till 10-15% i de här 
länderna (eller inom de här marknadssegmenten) utan att behöva 
köpa in oss med priserbjudanden?

3. Hur skall vi komma in på »supplier’s list», dvs bli accepterade som 
leverantörer, på de här viktiga marknaderna eller marknadsseg
menten?

Svaret på de här frågorna blir en marknadsbearbetningsplan. En plan 
som i många fall innehåller en kombination av institutionell och 
produktsäljreklam, säljhjälpmedel, utbildnings-, informations- och 
publicitetsmaterial, responsmätnings-, sälj uppföljnings- och resultat- 
mätningsmodeller, samspelsregler mellan moderbolag och säljbolag, 
mm. Och om man utarbetar planerna på rätt sätt blir moderbolag och 
säljbolag (kanske för första gången!) helt överens om hur man skall 
arbeta och med vilket syfte.



Utarbeta marknadsbearbetningsplan

Den principiella arbetsgången bör vara ungefär den här:

I. Besluta om lämpligt projekt för en multinationell kampanjinsats

Ibland rör det sig om introduktion av nya produkter/system/tjänster, 
eller gamla produkter mot nya marknader eller marknadssegment. 
Vanligare är kanske att man vill sätta fart på en gammal produkt.
Ofta böljar ett projekt av det här slaget med att marknadsledningen 
på moderbolaget allmänt konstaterar att exportförsäljningen borde 
ökas på en eller flera produkter (system, tjänster, etc.)

II. Sortera upp de aktuella exportmarknaderna och gör prioriteringar

För att få grepp om hur exportförsäljningen kan ökas kan man börja 
med att dela upp sin geografiska marknad i ett antal block, vart och 
ett bestående av delmarknader (länder) med ungefär samma struktur 
vad gäller kundernas produktvärdering, inköpsprocess, marknads- 
lagstiftning och säljbolagens relativa marknadsstyrka.
En enkel blockindelning kan se ut så här:
Marknadsblock:

Norden Västeuropa Nordamerika Östeuropa etc.

Sedan försöker man bestämma inom vilket marknadsblock man snab
bast och enklast kan öka sin försäljning. Vi antar i det här exemplet 
att Västeuropa av olika skäl har hamnat på första plats, tätt följt av 
Nordamerika.
En bra fråga är då: »Vilken borde vår »rättvisa» marknadsandel vara 
inom block Västeuropa med hänsyn taget till våra produkt- och 
företagsfördelar jämfört med konkurrenterna?» För enkelhetens 
skull antar vi att vi kommer fram till att marknadsandelen borde 
ligga på genomsnittliga 10 %.
Hur är det i verkligheten?
Marknadsandelar:

Stor- Väst-
britannien tyskland Österrike Italien BeneluxFrankrike Schweiz



Storbritannien, Västtyskland, Italien och Benelux ligger under ge
nomsnittet, Frankrike och Schweiz ungefär mitt i, Österrike avsevärt 
över ... och så vidare.

III. Välj ut de lokalmarknader, där en koncentrerad insats 
bör betala sig

»Med de begränsade ekonomiska och personella resurser vi har, var 
skulle en koncentrerad insats betala sig bäst? Skall vi lyfta Storbri
tannien, Västtyskland, Italien och Benelux till den önskvärda nivån? 
Eller betalar det sig bättre att satsa på något eller några av de mer 
framgångsrika länderna?»
Vi antar att vi i det här exemplet konstaterar att det bästa resursut
nyttjandet vore att.lyfta de svagare länderna: Storbritannien, Väst
tyskland, Italien och Benelux. Diskussionen handlar då fortsätt
ningsvis om vad orsakerna kan vara till att de länderna ligger för lågt 
i förhållandet till »rättvis» marknadsandel.

IV. Utarbeta en »skrivbordsplan»

Planeringen handlar i första steget inte särskilt mycket om reklam. 
Den berör i stället ungefär följande:
- Hur stor är egentligen marknaden för vårt produktslag inom de 

här aktuella ländermarknaderna?
- Är marknaderna fria och öppna eller Finns det regleringar och 

affärsmönster som begränsar våra möjligheter?
- Hur är vårt läge vad avser produktfördelar, prisnivå, säljorganisa- 

torisk styrka, leveransförmåga, after sales service, promotion etc 
... i förhållande till konkurrenterna?

- Hur är vår produkt- och företagsprofil i dagsläget jämfört med 
konkurrenterna?

Därefter diskuterar man följande tre frågor:
1. Vilka är hindren för att nå målen på respektive marknader?
2. Hur kan vi komma runt hindren, eliminera problemen?
3. Vilken handlingsplan kräver det?
Resultatet av detta blir en »skrivbordsplan», en grundläggande 
marknadsbearbetningsplan, som ungefär följer den schematiska mo
dellen på vidstående sida.

Följer man detta enkla planeringsschema kan man vara tämligen 
säker på att man dels gör rätt typ av investeringar i marknadsbear- 
betningen och dels får bästa möjliga resultat, eftersom de olika med
len för marknadspåverkan samverkar med varandra.
Skrivbordsplanen tjänar huvudsakligen tre syften:
1. Att konstatera om och inom vilken tidsperiod man kan kräva den 

önskade marknadsandelsökningen.



2. Att bedöma hur mycket pengar och andra resurser det kommer att 
kosta moderbolaget (och säljbolaget) - dvs om det är värt insatsen.

3. Att fastställa om man kan använda samma marknadsbearbet- 
ningstaktik på alla tre marknaderna (stordriftsfördelar) eller om 
det krävs två eller tre helt skilda angreppssätt.

Om man nu konstaterar att det både är möjligt att nå ökningsmålen 
och att det är värt insatserna lyfter man telefonluren och ringer till 
säljbolagscheferna. Alltså:

V. Kontakta de utvalda säljbolagen och föreslå att de och moderbola
get samarbetar vid planering och utformning av en kampanj aktivitet

Man berättar att man centralt vill utarbeta reklam- och säljstödsma- 
terial för deras marknader. Och för att det skall bli bra vill man 
utarbeta riktlinjerna tillsammans med dem. Det kostar inte säljbola
get någonting extra. Det enda som krävs är att säljbolagen inled
ningsvis anslår tid för att diskutera och ge sina synpunkter på aktivi
teten.
Det har (mig veterligt) ännu aldrig inträffat att de tillfrågade säljbo
lagen vägrat att ställa upp. Tvärtom — initiativet hälsas med stor 
tillfredsställelse.

»Skrivbordsplanen»

3. Reklam m m
”För att säljarna skall klara av sitt jobb 
måste de få följande stöd med reklam, 
information, utbildnings- och säljhjälp-

1. Marknadsföringsmål:

Ex. ”Vi skall uppnå ca 20% marknadsan
del på de här marknadema/marknadsseg- 
menten inom den här tidsperioden ...”

5. ”Och allt detta tillsammans formar 
följande marknadsbearbetningsplan . . . 
Med den här delegeringen av arbetsupp
gifter . . . Och den här kostnadsfördel
ningen mellan moderbolag och säljbolag.”

2. Personlig försäljning

”För att nå ovanstående mål måste sälj- 
organisationema klara av följande ...”

4. ”Responsen från den mekaniserade 
bearbetningen (reklam m m) skall ha un
gefär följande omfattning... Och säljarna 
skall följa upp responsen på det här



VI. Göm »skrivbordsplanen» i skrivbordslådan 

Det tjänar man minst två saker på:
För det första ger det ett dåligt intryck på säljbolagen om man kommer 
viftande med något som verkar vara en färdig plan för deras mark
nad. Den efterföljande diskussionen blir mer kritisk än kreativ.
För det andra kan det ju hända att man missbedömt läget och skriv
bordsplanen är felaktig i avgörande stycken. Bättre är att starta 
diskussionen från noll (men hela tiden ha skrivbordsplanen i bakhu
vudet). Oftast finner man efter mötet med säljbolagen att skrivbords
planen med en hel del förbättringar och tillägg kan omvandlas till 
fälttågsplan, livligt sanktionerad av alla parter.

VII. Träffa säljbolagen och diskutera fram marknadsbearbetnings- 
och reklamplan

Det är vanligtvis en fördel om mötesledaren är en neutral part, 
exempelvis någon från moderbolagets reklambyrå. Det minskar ris
kerna för att mötesdeltagarna mera ägnar sig åt intern kritik och 
mindre åt effektiv marknadsplanering.
Oavsett vem som leder mötet måste man arbeta efter en noggrann 
agenda. Annars löper man risken att mötet slutar i kaos. En bra 
agenda är ungefär följande: 1 2

1. Marknadsbearbetningsmål

När moderbolaget gör sin »skrivbordsplan» slutar man som regel med 
att precisera målet i försäljningsformer. Ju mer exakt desto bättre.
Vid planeringen tillsammans med säljbolagen är det ofta en fördel att 
låta säljbolagen själva ange sina mål efter det att man enats om 
aktivitetsplanerna. Man kan tom vinna på att starta med lite sve
pande målformuleringar typ »diskutera hur vi skall förbättra vår 
reklam» eller liknande. Då har man i varje fall undvikit att ta risken 
att mötesdeltagarna omedelbart råkar i oenighet. Och trots sådana 
svepande målformuleringar når man ändå det väsentliga resultatet: 
En marknadsbearbetningsplan som alla är beredda att satsa på, 
marknadsföringsmål i volym, andelar, pengar, som alla tror på.

2. Produktgenomgång

Produktbeskrivningen skall göras köpar- och användarorienterad.
Väsentligt vid själva planeringsarbetet med säljbolagen är att de 
måste bli övertygade om den egna produktens kommersiella konkur
renskraft. Det vill säga få tilltro till sälj argumenten.
Det låter kanske egendomligt, men faktum är att moderbolaget ofta 
har underlåtit att informera och utbilda de egna säljbolagen i argu
mentteknik för den egna produkten.
Vår erfarenhet är att det ofta finns ett informationsglapp mellan 
produktexperter och säljkårerna på fältet.



Visst har säljkårerna fått en hel massa tekniska beskrivningar. Där 
fattas sällan någonting. Däremot har man ofta underlåtit att sam
manfatta alla skruvar, muttrar, kretsar, kranar och diagram till 
någon slags begriplig och övertygande kommersiell beskrivning av 
kundfördelar.
Viktiga frågor att diskutera är exempelvis följande:
Vad kan få ett företag att byta sin nuvarande leverantör mot oss?
Kommer köparföretaget att få större intäkter med oss som leveran
tör? I så fall varför och på vilket sätt?
Kommer köparföretaget att minska sina produktionskostnader 
och/eller effektivisera sin produktion? I så fall varför och på vilket 
sätt?

Kommer köparföretaget att kunna reducera sitt risktagande bättre 
med oss som leverantör? I så fall hur?

Finns det några andra motiv för köparföretaget att byta sina nuva
rande leverantörer mot oss? I så fall vilka?
De följande punkterna i agendan är:

3. Marknadsinriktning

Till vilka kan/vill vi sälja? a) Typ av branscher/företag/företagsstorle
kar/avd. inom företag, b) Geografiska områden.
Inom vilka företagstyper, storlekar och geografiska områden finns de 
primärt intressantaste kundämnena? Det vill säga var finns de före
tag som dels representerar den största potentialen för oss, och dels 
kan tänkas vara/bli primärt intresserade av oss?

4. Målgruppen

Vilka människor bestämmer och påverkar valet av leverantör och 
produkter?

a) Vem på köparsidan tar initiativet till att ett köp blir diskuterat?
b) Vilka pratar han/hon med — och vilka kan påverka honom/henne i 

riktning för eller emot?
c) Vem bestämmer/signerar inköpet?
Vilka motiv/önskemål har de här människorna när de sätter igång 
köpprocessen? Och hur ska vi tillgodose de här motiven/önskemålen 
bättre än våra konkurrenter? 5

5. Konkurrenssituation

Med vad/vilka konkurrerar vi? Definition av direkt konkurrerande 
produkter/tjänster/sortiment/system/företag samt eventuella substi
tut. Beträffande användningsområde, fördelar/nackdelar ... ur kö
parens/användarens synvinkel.



6. Marknadsföringssituation

Nå - hur ser nu vår marknadsföringssituation ut? Var är vi starka, 
var är vi svaga idag? Hur skall vi marknadsföra vår styrka, hur skall 
vi kompensera, förbättra våra svagheter? Och hur kommer mark- 
nadsföringssituationen på sikt att se ut - och vad kan vi göra åt det?

7. Produkt- och företagsprofil 

Analys/beslut:
Detta är vad vi under den här närmaste perioden skall satsa på att in
formera marknaden om och satsa våra marknadsföringsresurser på:
a) ...
b) ... 
etc.
På sikt skall vi dessutom utveckla och satsa på följande:
a) ...
b) ... 
etc.

8. Media

a) Vilket utbildnings- och informationsmaterial behöver vi för sälj- 
kår och övriga inblandade i den egna organisationen?

b) Vilka fältsäljhjälpmedel behöver säljare, återförsäljare etc i sitt 
jobb för att på kortaste tid göra flest avslut - dvs öka lönsamheten 
per insatta sälj arbetstimmar?

c) Vilka reklammedia behöver vi för att dels nå fram till målgrup
perna och dels effektivast informera och påverka dem?

d) Vilka andra media (publicitet i fackpress, etc) kan vi få tillgång till 
för att sprida vårt budskap?

e) Vilka övriga människor, myndigheter, organisationer mfl kan vi 
få att gynna vår sak?

9. Marknadsbearbetningsteknik

Hur skall vi nu åstadkomma den effektivaste marknadsbearbetning- 
en?
a) Hur skall vi bäst inrikta och målbestämma våra säljarresurser? 

Återför sälj are?
b) Vilket stöd behöver säljkåren? Och vilka resurser kräver det?
c) Hur och när och till vilka skall vi rikta vår reklam? Och hur skall 

vi utforma argumentinnehållet i reklamen för att den bäst skall 
stödja den personliga försäljningen? Vad kan vi göra för att få rätt 
antal svar/förfrågningar från reklaminsatserna - och dessutom 
rätt kvalitet på svaren så att säljarna får ett bra kundämnesregis- 
ter att följa upp?

d) Vilket stöd måste moderbolaget tillhandahålla säljbolagen?



Man måste i planeringsarbetet alltid komma ihåg att reklamen i sig 
inte har något egenvärde. Den har bara ett värde som ett direkt 
arbets- och understödsinstrument för säljkåren. Vid planeringen ut
går man således från säljarnas arbetssituation och disponibla arbets
tid för produkten.

Det i sin tur bildar underlaget för beslut om vad slags utbildningsma
terial, säljhjälpmedel och massmediainsatser som är dels nödvändiga 
och dels värda pengarna.

Det verkligt avgörande för sälj resultatet och marknadsutvecklingen 
är i vilken grad man kan utbilda och entusiasmera säljarna, förse 
dem med arbets- och understödsmaterial, få dem införstådda med 
kampanjteknik och kampanjuppföljning.

Det spelar egentligen ingen roll hur kreativt lysande reklam man 
åstadkommer. Om inte säljkåren är införstådd med sin roll i projektet 
blir det fiasko i alla fall. A andra sidan; om säljkåren vet vad projek
tet handlar om och tror på saken - då kan reklam bidra till att 
åstadkomma underverk.

10. Tidsplan för aktiviteter

När ska vi starta den tänkta aktiviteten?
Hur länge ska den hålla på?
Hur ska vi dela in den i cykler?
Hur behöver vi rusta oss för att få största tyngd, samordning, effekti
vitet och resultat av jobbet?

11. Bestämning av marknadsföremål

Har planeringsmötet hanterats rätt (och om produkten visat sig 
tillräckligt konkurrenskraftig) är de flesta mötesdeltagarna rätt en
tusiastiska vid det här laget.

Och minst lika värdefullt: Samtliga deltagare har fått en djup insikt i 
projektet, långt över vad som finns präntat i ord och tabeller i den 
slutliga, skriftliga planen. Det underlättar samarbetet, förenklar ge
nomförandet och betalar sig i form av bättre resultat.

För första gången, kanske, har man gemensamt utarbetat en mark- 
nadsbearbetningsplan som alla tror på.

Nu är det dags för moderbolaget att fråga hur mycket mer respektive 
marknad tror sig kunna sälja med hjälp av den tänkta kampanjen.

Om moderbolaget har gjort riktiga bedömningar från början (skriv- 
bordsplanen!) kommer säljbolagen att åta sig att klara den önskvärda 
marknadsandelsökningen — och väl det. Och i de flesta fall klarar de 
av sina åtaganden i praktiken också.



12. Metoder för resultatuppföljning

Hur ska vi nu följa upp de här tänkta aktiviteterna för att få ett mått 
på om vi håller på att lyckas eller misslyckas?
Vilka styrmedel behövs för säljkåren?

13. Budget

Vad kommer nu den här skisserade marknadsbearbetningsaktivite- 
ten att kosta?
Står kostnaderna i rimlig proportion till det förväntade utfallet - på 
kort och lång sikt?

14. Projektplan, fördelning av arbetsuppgifter mellan moderbolag 
och säljbolag

VIII. Moderbolaget sammanställer de beslutade aktivitetsplanerna

Dokumentet returneras till de inblandade säljbolagen för granskning 
och godkännande.

IX. Moderbolaget utarbetar kampanjmaterialet

X. Moderbolaget presenterar kampanjmaterialet för de inblandade 
säljbolagen

Återkoppling till den gemensamt utarbetade planen.
Genomgång av lösningarna på reklam-, utbildnings- och säljmaterial. 
Diskussion om de praktiska detaljerna.
Om materialet är korrekt baserat på den gemensamma planen upp
står mycket sällan några beslutsproblem eller improduktivt »re
klamtryckeri».

XI. Presentera kampanjen för övriga säljbolag

Bäst är om man kan dra ihop säljbolagen till något slags »Marknads- 
möte Europa» eller liknande.
- Beskriv kampanjens bakgrund, mål, taktik
- Presentera kampanjmaterialet
- Redogör för uppföljnings- och resultatmätningsmetodik
- Låt de inblandade säljbolagen redogöra för det mer detaljerade 

kampanj genomförandet på sina respektive marknader
- Erbjud övriga säljbolag att vara med i kampanjen, utnyttja kam

panjmaterialet



XII. Producera kampanjmaterialet och leverera det till säljbolagen för 
kampanj genomförande

Moderbolaget måste, om erforderligt, stötta säljbolagen med kam
panjgenomförandet.

XIII. Följ upp de deltagande bolagens kampanj genomförande och 
kampanj resultat

Låt alla säljbolag få successiva rapporter: »Så här lyckas man i 
Frankrike ...», »Framgångstips från England ...», etc.

Internationell samordning ger många fördelar

Vad man i övrigt vinner på detta internationellt samordnade arbets
sätt är:
1. Lägre totala reklamkostnader

Moderbolaget kan göra en större del av reklamarbetet på en gång 
och på ett ställe, istället för att flera säljbolag var för sig lägger 
ner tid och pengar på att planera och producera reklam. Görs 
huvuddelen av jobbet i moderbolagets regi vinner man avsevärda 
stordrifts för delar, som innebär att de enskilda säljbolagen får re
klammaterial till lägre kostnader än om de själva producerat 
materialet.

2. Högre reklamkvalitet
Moderbolaget har som regel bättre resurser än de enskilda säljbo
lagen att lägga ner på planering, kreativ utformning och produk
tion av reklam. Man får också en garanti för att reklamen följer 
den övergripande marknadsplaneringen och gällande policybeslut.

3. Förstärkt produkt- och företag sprofil
Genom likartade reklamaktiviteter på flera marknader vinner 
man förstärkningseffekter. Inte minst beroende på facktidningar
nas spridning och att folk alltmer reser över gränserna. 4

4. Bättre sammanhållning mellan moderbolag och säljbolag 
Moderbolaget får djupare kunskaper om säljbolagens arbetssitua
tion och får ofta idéer om hur man kan effektivisera exportförsälj
ningen. Säljbolagen får en bättre inblick i och förståelse för kon- 
cernpolicy, tänkesätt, arbetssätt. Och alla parter vinner på att 
försäljningen förbättras.



Språk, kommunikation och 
kultur i internationell 
marknad storing
av Jean Phillips-Martinsson, Cross Cultural Relations’ Centre

Du har bestämt dig för att nu ta steget ut och ta reda på om gräset 
verkligen är grönare på andra sidan. Själv är du övertygad om att så 
är fallet, bara du lyckas trassla dig igenom »djungeln» på vägen dit. 
Men när du väl är där undrar du, som så många andra, om det 
verkligen var värt allt besvär. »När allt kommer omkring var kanske 
inte hemmamarknaden så dålig», tänker du. Där begrep du åtminsto
ne hur systemet hängde ihop och kunde göra affärer »The Swedish 
way» - på svenska. Du kunde läsa mellan raderna, kände igen 
varningssignalerna och visste när det var dags att vara försiktig. Du 
visste var du hade folk - hemma!

Numera säljer svenska produkter inte längre sig själva utomlands, 
och »nya» länder gör anspråk på traditionellt »svenska» marknader. I 
allt större utsträckning är det idag människor - i stället för som 
tidigare länder, företag och produkter - dvs enskilda medarbetare 
som konkurrerar om kontrakt. Vänskap är grunden för affär söver
läggningar i många delar av världen. Det medför att en kund, i de fall 
då produkter och villkor är lika, helt enkelt kommer att välja den 
partner han tycker bäst om och den han litar på; någon han trivs 
med, någon som har förståelse och respekt för kulturella likheter och 
olikheter. Utan denna ömsesidiga förståelse blir »svensk kvalitet» 
och »svensk design» meningslösa fraser och det blir ingen affär av det 
hela.

Många internationella förhandlingar misslyckas på grund av de 
kulturbarriärer som finns mellan länder och människor. Bakom detta 
ligger ofta förhandlarens oförmåga att förstå och ta itu med vissa 
grundläggande skillnader i språk, bakgrund, beteende, seder och 
affärsmetoder. Att förhandla med utlänningar kräver bra mycket 
mer av tålamod, uppmärksamhet, känslighet och flexibilitet än vad 
som behövs hemma. Om den utsände exportchefen inte klarar av att 
umgås med sina utländska kunder på såväl affärs- som umgänges- 
nivå och inte heller respekterar deras olika sätt att umgås och att 
göra affärer, då kan kunden mycket väl börja se sig om efter en annan 
partner.

Ju mer man har att göra med internationella affärer, desto klarare 
inser man vikten av att välja rätt man på marknaden. Att tala 
språket och kunna sin produkt räcker inte. Vad som fordras är en 
lokal person som kan »slå en bro över kulturklyftan» - någon som 
fungerar som tolk inte bara när det gäller språket utan också vad 
beträffar de skilda beteendemönstren. Detta kapitel vill betona den 
ökande betydelsen av »cultural awareness» — kulturell lyhördhet och



medvetenhet — samt personliga relationer vid internationell mark
nadsföring.

Att vara flexibel nog att veta när man ska acceptera andras värde
ringar, seder och traditioner mm utan att för den skull tappa bort 
sina egna, är inte alltid så lätt. Som svensk måste man, om man vill 
lyckas, försöka bli varse sina egna kulturellt betingade beteende
mönster - dvs själva svenskheten — och ta en rejäl titt på sig själv som 
andra ser en. Det är just vad vi ska försöka göra nu. Med anslag från 
Sveriges Exportråd gick jag ut för att undersöka hur svenska affärs
män uppfattas utomlands. För ändamålet intervjuades cirka 100 
utländska affärsmän från olika länder, vilka uppmanades att ge sina 
spontana reaktioner på de kommunikationsproh/em man stött på i 
kontakter och samarbete med svenska kollegor. Sedan 1975 undervi
sar jag svenska beslutsfattare i »cultural awareness» och i konsten 
att agera på olika marknader. Emellertid kom näringsliv, myndighe
ter och olika universitet att visa ett så stort intresse för intervjuresul
taten att jag beslöt mig för att ge ut dem i bokform. Det är ur denna 
bok, »Swedes As Others See Them» (1981) som följande material 
delvis har hämtats.

Sammanfattning av intervjuer med 100 utländska affärsmän

Den »internationelle» svenske affärsmannen, som förmodligen fått en 
del av sin utbildning vid någon utländsk företagsledarskola och som 
är stationerad utomlands, åtnjuter vanligtvis stor respekt världen 
över. Han anses vara ärlig, pålitlig, effektiv och på det hela taget bra 
att arbeta med och för.

Detta gäller emellertid inte herr Svensson - som arbetar i Sverige - 
på snabbvisit hos kunder och leverantörer utomlands. Just de egen
skaper som uppfattas som »tillgångar» hos den »internationelle» 
svensken, ger i Svenssons fall upphov till irritation och missförstånd. 
Han har rykte om sig att vara stel i förhandlingar och uppträdande, 
ovillig att diskutera och anpassa sig, oförmögen att fatta snabba 
beslut, överdrivet försiktig och vara punktlig till döds. Besvärlig att 
lära känna, svår att arbeta med och för stel, tråkig och högfärdig. 
Till svenskarnas försvar vill jag än en gång påpeka att det var 
upplevda kommunikationsproWem jag sökte upptäcka. Om frågorna i 
stället gällt engelsmän, fransmän eller amerikaner - kanske till och 
med norrmän — skulle resultaten säkerligen ha blivit lika negativa, 
men annorlunda! Nu finns det alltid någon som i alla fall invänder 
att »inte kan väl vi vara värre än norrmän och finnar?» Till dem vill 
jag säga att denna undersökning inte är någon slags jämförande 
studie. Andras beteende är varken bättre eller sämre, rätt eller fel - 
bara annorlunda. Själv är jag övertygad om att många av dessa 
negativa intryck beror på missförstånd och feltolkningar av kommu- 
nikationssignalerna. Man ska hålla i minnet att det sätt på vilket en 
person upplever en annan inte bestäms enbart av den andres beteen
de, utan också av mottagarens värderingar, förväntningar och per
sonlighet. Därför tolkar två individer samma situation olika: När en 
svensk anser att hans affärsbeteende är tillbörligen försiktigt, kan 
det av andra bedömas och misstolkas som tecken på obeslutsamhet. 
Många från sydligare breddgrader tycker att svensken är »okommun-



icerbar» på grund av hans relativt tysta uppträdande. Å andra sidan 
tycker svenskar ofta att sydlänningar har dålig kommunikationsför
måga helt enkelt på grund av deras verbala kapacitet och uppenbara 
oförmåga att lyssna. Låt oss studera några av de kommentarer som 
gjordes: osmidig var det omdöme som gavs svensken av så gott som 
samtliga intervjuade. Osmidig vad gäller att anpassa sitt uppträdan
de till de förhållanden som råder på marknaden såväl i affärer som 
socialt umgänge.

Produktanpassning

En fransk VD påpekade för huvudkontoret att det behövdes några 
smärre förändringar för att företagets produkt skulle sälja i Frankri
ke. Till svar fick han att »det ska vi ta under övervägande när vi 
böljat tjäna pengar i Frankrike». - En japansk importör bad sin 
svenske leverantör att göra produkten något kortare. Svaret blev: 
»eftersom vi är ensamma om att tillverka den här produkten, så får 
ni lov att köpa den från oss och hålla till godo med den storlek som 
bjuds». När detta svenska företag väl »nedlåtit sig» till att vidta vissa 
smärre förändringar, visade det sig vara omöjligt för dem att hålla de 
leveransdatum som fastställts för specialordern. »Tolv veckor är vår 
normala leveranstid. Vi kan inte begära att vår fabrik ska kunna 
tillverka dem snabbare!»

Förhandlingen

Svensken är totalt orubblig som förhandlare. Han förhandlar inte 
alls. »Ska vi diskutera mitt förslag», säger han, men själv har han 
inte för avsikt att diskutera någonting, eftersom han redan har 
bestämt sig. Hans priser är fasta och han vägrar att överväga änd
ringar ens om orderns storlek ökar. En stor engelsk uppköpare av 
lampor slutade köpa svenska lampor av detta skäl, plus det faktum - 
som han sade - att svensk design inte utvecklats nämnvärt i jämfö
relse med spansk och italiensk. Dessa anmärkningar kring prissätt
ning återkom ofta speciellt från Sydamerika, Sydeuropa och arab
världen. Röster från dessa delar av världen antydde att medan sven
sken verkade direkt besvärad av själva prutandet så fann han ändå 
stort nöje i att lyckas klämma fram ytterligare en dollar till egen 
förmån. Svensken är - det framhålls allmänt - noga med att ta reda 
på fakta och alla ekonomiska fördelar, praktisk, står med fotterna på 
jorden och undviker att på något sätt visa känslor eller att kritisera.

Representanter från statshandelsländer, Asien, Afrika, Mellanös
tern och Latinamerika - alla klagade de över att svensken var så 
otålig att få sina kontrakt påskrivna. I dessa kulturkretsar är det 
nödvändigt att känna varandra väl för att göra affärer. Att bygga upp 
ett genuint förhållande tar tid - och svensken ger sig sällan den 
tiden. Från japanskt håll ville man också tillägga följande: »ofta 
kräver de detaljerade, skriftliga kontraktshandlingar på ett mycket 
tidigt forhandlingsstadium, utan utrymme för oförutsedda händelser 
- och sedan respekterar de inte kontraktet.»



Beslutsfattande

Bristen på äventyrslusta, rädslan för att ta risker, den överdrivna 
försiktigheten, den utdragna beslutsprocessen och de många försena
de leveranserna var också något man beklagade.

Från Tyskland gavs många exempel på hur man först genomfört 
lyckade testkampanjer men sedan gått miste om marknaden.
Jag skickade en skriftlig förfrågan till ett svenskt företag om offert inom tio dagar. 
Sedan skickade jag flera telex utan resultat. Till slut fick jag ett svarsbrev på engelska. 
- De fick inte min beställning! sa en tysk.

En fransk bankdirektör väntade i två år på ett investeringsbeslut 
från ett svenskt företag trots att alla krediter var ordnade. Under det 
senaste halvåret hade man var fjortonde dag från svensk sida lovat 
att beslutet var nära förestående.

Några svenska företagare deltog på en säljmässa i Frankrike och 
fick stora order. Ett halvår senare hade inte en enda av dessa order 
effektuerats. »Förmodligen blir jag tvungen att anullera hälften av 
alla order», menade deras gemensamme franske agent.

En av de oftast förekommande synpunkterna från olika delar av 
världen var att svenskar så sällan svarade på brev - till och med 
beträffande förfrågningar om sortimentet. I de fall där den efterfrå
gade produkten ingick i sortimentet hände det att man ibland fick 
svar, men först efter det att en avsevärd tid förflutit. Om produkten 
inte fanns med i sortimentet svarade man överhuvudtaget aldrig på 
den utländska förfrågan.

Personliga relationer

»Varför svarar aldrig svenskar på brev? Varför håller de inte kon
takt?» Detta var två frågor som ständigt återkom.
Svenskar är då ett underligt släkte. Själv har jag handlat med dem i åratal, men de 
håller aldrig kontakt när de väl har fått sälja. Aldrig slår de en signal för att höra efter 
om jag är nöjd, eller om jag skulle behöva köpa mera, eller bara för att byta några ord. 
Aldrig tittar de in om de har vägarna förbi, menar en engelsman.

I Spanien uppskattar vi folk som är spontana och »sympatico» - det är den personliga 
kontakten som är avgörande. Där är svenskarna lustiga. Antingen är de stela och 
oerhört formella och det är totalt omöjligt att få så mycket som ett ord ur dem. Eller så 
klampar de på som elefanter och behandlar oss som något slags obildade bönder medan 
de med hög röst deklarerar att Sverige vet bäst.

På mottagningar står de först och trycker i något hörn för sig själva, med ett 
ansiktsuttryck som alltför tydligt signalerar »kom inte hit». Allteftersom kvällen 
framskrider, börjar de kanske prata med andra svenskar på svenska, men de blandar 
sig sällan med de andra gästerna. Sedan böljar de dricka mer och mer, blir högljudda 
och arroganta och börjar dua folk. Till slut häller de själva för sig av whiskyn - och så 
här kan det gå till även om de har sina hustrur med sig.

Agenter och lokalanställda kände att de inte fick tillräckligt mycket 
stöd och uppmuntran från moderbolaget. I stället fick de klara sig 
själva bäst de kunde. De gavs sällan beröm, men inte heller någon 
direkt kritik för eventuella fel och brister. Sådana fel och brister fick 
de i stället reda på indirekt, först när de rättades till hemifrån! 
Utan anledning fick dotterbolagen alldeles för sent reda på när mo
derbolagets medarbetare väntades på besök. Eftersom det så gott som 
alltid rörde sig om korta visiter så fanns det aldrig någon tid att lösa 
problem - eller ens ta upp dem.



Svenskarna klandrades många, många gånger för brist på snabb 
och fortlöpande kontakt.

Något som sydamerikaner, afrikaner, araber och vissa européer 
anmärkte på var att svenska företag ofta skickade ut alldeles för 
unga affärsmän att förhandla. I dessa länder anses vishet vara något 
som kommer med stigande ålder. De »unga» män det här var fråga 
om anklagades följaktligen för att brista i respekt inför äldre, att 
ignorera det rådande hierarkiska systemet och att uppföra sig aggres
sivt och dominerande. Resultatet blir att det svenska moderbolaget, 
alternativt de svenska myndigheterna görs ansvariga för att medve
tet förolämpa dessa nationaliteter genom att skicka någon som i 
deras ögon är alltför »livsoerfaren» för att rimligen kunna fatta 
viktiga beslut. Många affärer har förlorats genom okunnighet om 
denna viktiga värdering.

Samtliga intervjuade var överens om att svensken är svår att 
komma in på livet. Han är tystlåten och ogillar konflikter, är 
prestigebunden och livrädd för att göra bort sig. Han erkänner sällan 
att han har fel, han ber aldrig om ursäkt och han försöker utan 
undantag att lägga skulden på andra. På sammanträden lider han av 
tunghäfta och tar sällan initiativ. Utländska kunder och leverantörer 
kunde därför sällan avgöra om svensken var intresserad av deras 
förslag eller inte. - Det gavs många exempel på hur man valt en 
annan partner just därför att man feltolkat dessa signaler, eller i 
vissa fall själva frånvaron av signaler.

Att arbeta med tiden

Överallt i världen — utom i Tyskland! - var man irriterad över 
svenskens allt annat än flexibla tidsplanering. Den lidelse med vil
ken punktlighet omfattas fann man löjlig och småsint. Det var något 
som genomsyrade vaije del av svenskt affärs- och umgängesliv. En 
svensk VD insisterade t ex på att hålla styrelsemöte prick klockan 
åtta, trots att han blivit ordentligt informerad om att de flesta fran
ska kontor öppnar mellan halv nio och nio.

En annan irritationskälla var svenskens benägenhet att hålla sig 
strikt till tidsschemat och dagordningen vid sammanträden. Beroen
de på nationalitet tolkades detta som alltifrån ineffektivitet och brist 
på flexibilitet, till hemlighetsmakeri. Ineffektivt därför att trots att 
klockan slagit fem — menade många alltså - kan ett förlängt sam
manträde ge tid att klara ut en del problem och annan osäkerhet i ett 
sammanhang. Brist på flexibilitet - varför helt avfärda en ny idé som 
någon kommit upp med och som kan ha med ämnet att göra, bara för 
att den inte står upptagen på dagordningen? Hemlighetsmakeri - 
»Enda orsaken till att den där svensken vill avbryta sammanträdet 
nu och fortsätta först i morgon måste vara att han vill tala bakom 
ryggen på oss». - Så här tyckte en amerikan.
När det gäller sammanträden kan jag acceptera deras punktlighet, men när de börjar 
ta med sig »kontorsvanorna» hem till mig blir det mera problematiskt. Min fru kanske 
inte har badat färdigt och själv står jag och rakar mig.

Samtliga anmärkte på att svenskar aldrig tillbringade tillräcklig tid 
i deras respektive länder. Alltid hade de bråttom hem — särskilt på



fredagar - i stället för att stanna över helgen för att avsluta affärerna 
och för att lära känna sina kunder.

Svårigheten att nå svenskar på kontorstid upplevdes också som 
minst sagt frustrerande. Tydligt är att svensk flextid inte uppskattas 
i utlandet!

Ett flertal importörer och dotterbolag beskrev det kaos som varje år 
uppstår när Sverige har semesterstängt. Först och främst anstorm
ningen av ilskna kunder — men dessutom också huvudkontorets sed
vanliga muntra telex: »Nu stänger vi för semester. Ha en trevlig 
sommar!» Därpå följde åtskilliga veckors total tystnad och under den 
tiden fick konkurrenterna dels tillfälle att »ta över» den marknad 
som man kämpat sig till, dels låg fakturor i Sverige obetalda.

Att använda språket

Svensken får beröm för sin engelska i engelsktalande länder. Men i 
länder där man talar tyska, franska eller spanska beskylls han för att 
inte vilja lära sig språket. Där försöker han i stället ta sig fram på 
engelska, och det språket använder han sig till och med av i sina 
broschyrer. Hans skrivna engelska lämnar mycket övrigt att 
önska.

Men att tala ett språk flytande och grammatikaliskt korrekt ga
ranterar inte att man behärskar affärskulturen, dvs att man begriper 
skillnader i attityder, seder och uppträdande och att man vet inte 
bara vad man ska säga utan när, hur och om man ska säga det. Det är 
rent av så, att den som talar språket obehindrat och kanske flytande 
men inte gjort sig besvär att granska innebörden av intonation, 
gester, tystnad och ansiktsuttryck ofta »misskommunicerar». Utan 
att vara medveten om det kan han eller hon rent av komma att 
förolämpa sin förhandlingspart mer än vad den gör som inte behär
skar språket alls så väl. Icke-verbala uttryckssätt står nämligen för 
en mycket stor del av kommunikationsinnehållet, upp till 92 procent 
enligt vissa mätningar. Ett exempel:
När de talar en så pass felfri engelska finns det ingen som helst ursäkt. De tilltalar oss 
med exakt samma ton som de använder till våra jobbare! De verkar inte ha några som 
helst nyanser i sin engelska. Det låter alltid som om de ger oss order i stället för att 
utveckla början till ett bra samarbete.

Tystnad kan ha en rad olika betydelser, och feltolkas lätt när folk 
från olika kulturer möts. Tystnad kan användas som försäljningstak- 
tik, som ett artigt sätt att ge motparten tid att fundera, reflektera 
samt motivera nästa drag, eller helt enkelt för att finna rätt ord. Men 
andra kan bli illa till mods av tystnad, som de kanske tar som ett 
tecken på motstånd eller brist på intresse. »De där långa, utdragna 
pauserna är en sak. Men det där tomma ansiktet med ögon som på en 
död fisk ... Jag vet aldrig om de hört vad jag har att föreslå, om de 
tappat intresset, kanske fattar långsamt eller helt enkelt har svårt 
att bestämma sig!»

»Swedish quality», »Swedish standards», »Swedish design», »Our 
Swedish products are best, you can rely on them!» - Det här är fyra 
alltför vanliga fraser som väcker ont blod på många håll i världen. 
Om man starkt prisar svensk kvalitet i sådana länder vars eget rykte 
att hålla kvalitet inte är det bästa, kan man betraktas som högfärdig.



Att konversera och ställa frågor är svensken inte särskilt bra på. 
Utanför sitt tekniska specialområde är han, kort sagt, dålig på att 
konversera. Han kan få luften att så småningom gå ur varje diskus
sion genom att antingen artigt hålla med om allt som sägs utan att 
komma med några egna åsikter, eller genom att sitta helt tyst. Hur 
pass mycket tid som ska ägnas åt polerad konversation varierar 
naturligtvis från land till land och från person till person. Japaner 
och svenskar finns antagligen i ena änden av en skala och i den andra 
änden återfinns sydeuropéer, araber och latinamerikaner som kan 
hålla på i veckor!

Svensken anses inte bara stel och formell utan har också ett rent 
motsatt rykte att bli alltför familjär, i synnerhet vad gäller titule
ringar. Från bl a Tyskland gavs exempel på hur direktörer gått med 
på att duas privat av svenska kollegor vid middagsbordet, men hur 
dessa sedan kommit att förolämpa tyskarna genom att dagen därpå 
fortsätta med duandet på kontoret inför häpna kollegor och sekrete
rare.

Utseende

Att »kläderna gör mannen» är ett talesätt som inte bör nonchaleras. 
Kläder har också en förmåga att tala. De säger nämligen en hel del 
om den person vi har framför oss. Sättet att klä sig är lika mycket en 
del av kroppsspråket som gester, ansiktsuttryck och hållning är. Ett 
exempel är den japanska receptionist som på snabbtelefonen informe
rar en chef: »Ni har besök av några påfåglar.» »Påfåglarna» var två 
svenskar iförda ljusa sommarkostymer med skjortor i glada färger 
och utan slips. Receptionisten visste inte att deras svenska tolk 
behärskade japanska! Japanen klär sig ytterst korrekt och bär nästan 
alltid mörk kostym och slips, även om man kan tänka sig enfärgade, 
ej nödvändigtvis vita, skjortor numera.

Och så här berättar en fransman som nyligen blivit agent för en 
svensk konsumentvarutillverkare:
Jag träffade honom på flygplatsen. En riktig viking skulle man kunna säga - han hade 
träskor, sammetsbyxor och till det en skjorta i en färg som komplett skar sig mot 
byxorna. Jag fick verkligen en chock! När jag var i Sverige tänkte jag inte speciellt 
mycket på det. Men eftersom ingen fransman skulle kunna ta någon i den munde
ringen på allvar, fick jag lov att ställa in vissa sammanträden jag hade planerat med 
viktiga kunder.

Råd till svenskar

Den bild som här presenterats är knappast smickrande, inte heller är 
den särskilt sensationell för många. Men då de här »intrycken» 
systematiskt bekräftats av mera än ett hundra affärsmän från Japan, 
Australien och Nya Zeeland till Amerika, Europa och Mellersta Ös
tern, är det dags att sluta rycka på axlarna och i stället göra något 
konkret!

Om svenska affärsmän ger intryck av att vara »okommunicerbara» 
är det inte längre fråga om huruvida detta är ett odiskutabelt fak
tum, myt eller en del av något slags kommunikationskomplex. Avgö



rande är att fastslå att folk, inklusive svenskar, värderas utifrån det 
intryck de gör.

Parallellt med vikten av att anpassa produkter och marknadsföring 
till olika marknader genom att lära mer om människors behov, smak 
och vanor är den viktiga förmågan att själv, kunna anpassa sig till 
lokala förhållanden. Försök t ex tillbringa några dagar i landet innan 
de avtalade mötena ska äga rum för att komma in i samhällets tempo 
och skaffa några föreställningar om levnadssätten.

Som nämndes inledningsvis krävs »cultural awareness» för att 
man ska lyckas internationellt. Det är något man kan träna upp. Två 
viktiga förutsättningar är därvid dels ett ordentligt intresse, dels att 
man verkligen tror på och förstår hur oerhört viktigt detta är. Ingen
ting kan naturligtvis ersätta erfarenheten att ha bott en längre tid i 
ett främmande land och därmed lärt sig språket och blivit medveten 
om affärs- och umgängeskulturen. Men de som skickas att tjänstgöra 
utomlands kan och bör också förbereda sig inför sin vistelse. Liksom 
de personer i ledande ställning som far från land till land. De måste 
bli medvetna om personlighetens roll och därmed stimuleras att 
fundera på de mönster som gäller inom affärsumgängesliv på de olika 
marknaderna. För att kunna göra detta måste de se till att bli mer 
förtrogna med sina egna värderingar, attityder och trosföreställning
ar så att de kan förstå och också respektera andras. Vilka vägar finns 
att gå?

Företag som har utlänningar anställda bör systematiskt utnyttja 
denna unika resurs för att informera andra om likheter och skill
nader rörande kulturella aspekter på arbetet. Dotterbolagschefer 
och/eller agenter bör inbjudas till Sverige för regelbundna »briefings» 
och man skulle i större utsträckning än vad som nu sker utnyttja 
personal på ambassader och naturligtvis andra utlänningar i Sverige. 
På en del svenska universitet ges idag specialkurser om vissa regio
ner och det finns konsulter med mångårig utlandserfarenhet bakom 
sig, som har producerat utbildningsprogram om »sina» regioner. An
dra konsulter har tagit fasta på de många olika aspekter som begrep
pet »cross-cultural interaction» innefattar och erbjuder kurser i främ
mande språk, internationell förhandlings- och försäljningsteknik, 
prestationsteknik och användning av kroppsspråk samt internatio
nell management.

Här ska vi nu gå igenom ovanstående rubriker, en och en och 
därvid ge några konkreta »do’s and dont’s», dvs tips som borde vara 
möjliga att lära in även på egen hand.

Forhandlingsteknik

För framgång krävs flexibilitet!! Varje inblandad part vill känna att 
just den har tagits hänsyn till på något sätt. Ett framförhandlat 
kontrakt behöver ju inte vara dåligt bara för att man gjort några 
eftergifter till den utländske kunden.

Ha inte så bråttom med att skriva kontrakt. Tag den tid det tar i 
syfte att bygga upp det förtroende som ska få affärerna att blomstra. 
Måste du nödvändigtvis ta med detaljer på ett tidigt stadium i kon
traktsskrivningen, var då beredd på att nogsamt hålla dessa delar i



överenskommelsen, även om förhållandena skulle ändras senare. I 
annat fall är risken stor att du blir uppfattad som oärlig.

Beslutsfattande

Kanske är det inte ditt fel att beslutsprocessen är så långsam i ditt 
företag - men det är din uppgift att skynda på den och »hålla kunden 
varm». Låt denne ta del av de skilda steg som faktiskt tas. Klagar 
han på att besluten tar för lång tid, så skyll inte på någon annan, ta 
på dig skulden själv; be om ursäkt och sök snabba upp processen. 
Kunden struntar normalt blankt i vems fel det är, han vill ha beslut 
snabbt!

Svara på brev utan dröjsmål, vare sig du kan svara i jakande form 
eller inte, borde du ha artigheten att svara genast. För detta svar kan 
kanske öppna nya portar för framtiden.

Personliga relationer

Håll kontakt! Enligt en undersökning genomförd av Rockefeller Cor
poration i Pittsburgh om varför företag byter leverantör, visade sig 
orsaken vara i 68 procent av fallen leverantörens likgiltighet gent
emot kunden. Att känna folk i organisationen kan sägas vara en 
försäkring mot produktionsfei, mot leveransförseningar och sena be
slut. Kunderna kommer att ha klart större förståelse för sådana 
eventualiteter om man står på god fot med dem. Och när du är i 
landet, ta kontakt med de kunder du har, för att kontrollera att de är 
nöjda med varorna. Slå en signal då och då, var lite intresserad av 
deras försäljningsaktiviteter och försäljningsframgångar även om det 
inte finns några omedelbara utsikter till nya affärer. Håll regelbun
den kontakt med företagets dotterbolag och informera dem om nya 
beslut som rör just dem. Låt dem i god tid få reda på organisatoriska 
förändringar, leveransförseningar och när huvudkontoret väntas på 
besök. Se till att ägna dem tillräckligt med tid när du är där, så att de 
själva får chansen att ta upp sådant som av dem upplevs som viktigt. 
Uppmuntra dem i deras arbete och markera också en tydlig entu
siasm. Ge gärna komplimanger där det är berättigat; även personliga 
komplimanger uppskattas i många kulturer. Och lyssna framför allt 
till deras råd.

Var öppen och spontan! Till folk från främmande kulturer bör du 
dela med dig av Ditt privatliv. Delta aktivt i konversationer. Var 
nyfiken på hur olika kunder egentligen lever. Och stå inte och tryck i 
ett hörn när du är bjuden på större tillställningar, gå runt och prata 
med folk!

Bjud hem dina utländska kunder! Ni kommer att lära känna var
andra mycket bättre. Eftersom de förmodligen är utleda på att bo på 
hotell, så kommer de att uppskatta att träffa din familj och att få en 
glimt av hur svenskar har det hemma.

Visa respekt för människor som är äldre än du! I många kulturer är 
ålder liktydigt med vishet. Tradition och vanemönster bringas över 
från en generation till nästa. Skulle följaktligen en äldre människa 
göra dig den äran att komma och besöka dig, så se till att han på varje 
sätt uppmuntras att dela med sig av sina erfarenheter.



Timing

Lämna utrymme för oförutsedda händelser i ditt tidsschema. Vårt 
sätt att planera vår tid speglar vårt förhållande till dem. Lägg inte in 
alltför många besök på en och samma dag, utan lämna plats för det 
oväntade, så att du t ex får tid för att sitta och prata med kunden och 
för att lära känna honom. Vaije kultur har egna normer kring tids- 
passning, så lär av dotterbolag eller agenter och anpassa dig efter 
dem.

Ta det inte personligt när folk inte kommer i tid och undvik 
framför allt att göra en stor sak av det. I en del kulturer tar man inte 
så hårt på punktlighet, och arbetar man i ett sådant land får man helt 
enkelt lov att lära sig leva med detta.

Organisera även dina »flexibla» arbetstimmar. Tala om för din 
sekreterare och/eller telefonist var och när du kan nås, så att de som 
söker dig erhåller prompta besked.

Att använda språk

Idealet är att tala marknadens språk. Allt försäljningsmaterial måste 
vara utformat på landets språk. Låt din lokala man översätta och 
anpassa det till marknadens förutsättningar.

Bölja kommunicera med språket! Var dig själv. Tala naturligt och 
var inte rädd att du gör bort dig för några grammatiska fels skull. 
Kom ihåg att kommunikation inte bara sker via ord. Använd alla 
dina fem sinnen - öva upp dessa så att du kan använda alla kommu
nikationsredskap du har. Var medveten om de tysta signaler du 
sänder ut med ansiktsuttryck och kroppsspråk och lär dig uppfatta 
och tyda andras. Först då kommer du att kunna kommunicera både 
effektivt och på ett affektivt sätt.

Fråga mer! Men det ska vara rätt sorts frågor beroende på var du 
befinner dig och med vem du talar. Ge inga enstaviga svar, utan 
utveckla alltid den fråga du fått. Lär dig uppskatta artigt småprat - 
det är ett bra sätt att få igång en ordentlig tvåvägskommunikation.

Lyssna aktivt! Tänk på att många utlänningar blir besvärade av 
långa tystnader. Gör några »ifyllnadsljud» när du lyssnar eller än
drar ditt ansiktsuttryck för att visa att du lever. Och ta av förhand- 
larmasken efter klockan fem!

Glöm inte att säga »please»! Engelska är ett artigt språk. Svenskan 
har ingen direkt motsvarighet till detta viktiga ord och glömmer man 
att säga »please» kan omgivningen lätt tycka att man är oartig — 
särskilt om man faktiskt talar språket flytande.

Utseende

Försök att inte döma efter utseendet men räkna med att andra gör 
det! Hur vi uppfattar folk påverkas av hur de ser ut, och vår uppfatt
ning av dem påverkar hela vårt beteende gentemot dem. Om man vill 
bli behandlad med respekt i ett land vars seder man inte känner till, 
kan man fråga någon om hur man bör klä sig.

När du läst så här långt och kanske känt dig träffad på någon öm 
punkt så kommer det an på dig nu att se vad du kan göra för att



bättra på din kommunikationsförmåga. Tag reda på de beteende
mönster och de sätt att kommunicera som förekommer i det land du 
har att göra med. Utomlands stöter man ibland på svenska förening
ar och svenska klubbar. Liknande sammanslutningar finns ofta för 
utlänningar bosatta här. Det kan vara idé att kontakta någon sådan 
förening för att bli bekant med folk från landet ifråga. Man kan också 
vända sig till ambassader, konsulat, handelskammare och handels
hus. Läs utländska böcker och tidningar och lyssna på landets TV 
och radioprogram. Kunskap och förståelse ger dig möjligheter att 
arbeta bättre på marknaden. Det är naturligtvis inte meningen att 
du ska överge din svenska karaktär. I ställer kommer du att märka 
att du och din handelspartner har många drag gemensamma, och när 
du upptäcker dessa kommer du att lära känna dig själv så mycket 
bättre. Och sist men inte minst - att ro iland kontrakt och fylla 
orderboken ger inte bara ekonomiska framgångar för företaget utan 
leder till ett globalt nät av personliga kontakter och vänner som ska 
hållas av och upprätthållas i många, många år.
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Exportfinansieringens villkor
av Carl-Johan Bouveng, Nordbanken

Med exportmarknadsföring följer ett krav på företaget att utveckla 
sina kunskaper i fråga om betalningsformer och finansiering av 
försäljningen. Detta måste ske i nära samarbete med företagets 
bankförbindelse och med de särskilda hel- och halvstatliga organ som 
sysslar med exportkreditgarantier och exportfinansiering.

Det finns flera orsaker till att betalnings- och finansierings
aspekter måste ägnas stor uppmärksamhet i exportmarknadsfö
ringen. För det första uppträder vid betalningar och krediter över 
gränserna risker som i regel inte är aktuella inom landet. Dessutom 
blir ofta det vanliga risktagandet större och mer svårbedömt vid 
exportaffärer. För det andra har kreditgivningen blivit ett allt vikti
gare konkurrensmedel i den internationella handeln, särskilt vid 
kapitalvaru- och projektexport. Finansieringsfrågorna blir därför ofta 
ett viktigt inslag i förhandlingarna mellan köpare och säljare. För det 
tredje har de enskilda staterna kommit att engagera sig för att stödja 
de egna exportörernas kreditgivning på olika sätt. För att stävja 
denna destruktiva konkurrens med subventionerade krediter har 
särskilda internationella överenskommelser slutits som reglerar vill
koren för medel- och långfristig exportfinansiering.

Detta kapitel skall ge en sammanfattande överblick över dessa 
förhållanden liksom över det system för statsstödd exportfinansiering 
som växt fram i Sverige. Avsikten är att ge en lättillgänglig bak
grund till de detaljerade beskrivningarna av dagens förhållanden i 
följande kapitel.

Risker för exportfinansiering

All kreditförsäljning innebär risker av olika slag. Vid exportförsälj
ning tillkommer dessutom vid kreditaffärer risker som ofta ligger 
utanför både köparens och säljarens kontroll. Schematiskt kan 
följande huvudsakliga risktyper sättas upp.
- Kommersiella risker
- Politiska risker
- Valutakursrisker
- Ränte- och likviditetsrisker.
Risker som är förbundna med köparens kreditvärdighet - vilja eller 
förmåga att betala - brukar kallas kommersiella risker. Sådana upp
kommer vid all kreditförsäljning, men de är ofta såväl svårare att 
bedöma som av större omfattning vid export än vid försäljning inom



landet. Dessa risker kan täckas av både privata kreditförsäkringsbo
lag och den statliga Exportkreditnämnden (EKN).

De risker som sammanhänger med importlandets kreditvärdighet 
brukar kallas politiska risker. De kan ha karaktären av import- 
hindrande eller valutareglerande åtgärder som leder till utebliven 
betalning för säljaren eller av andra politiska händelser, såsom revo
lution eller generalstrejk, med uteblivna betalningar som konsek
vens. Också denna typ av risker kan täckas genom privata bolag men 
statliga organ såsom Exportkreditnämnden i Sverige dominerar i 
flertalet länder.

Så snart en exportkreditaffär är nominerad i annan valuta än 
svenska kronor uppstår för den svenska exportören en risk att om
vandlingen av betalningen i utländsk valuta till svenska kronor ger 
upphov till en förlust - valutakursrisken. Mot denna risk kan exportö
ren försäkra sig bl a genom att vid betalningen ha skaffat sig en 
utbetalning i samma valuta, genom att med hjälp av sin bank 
använda terminsmarknaden eller för vissa större valutor utnyttja Ex
portkreditnämndens nya system för garantigivning i dessa valutor.

Ränte- och likviditetsriskerna slutligen sammanhänger direkt med 
finansieringen av den lämnade krediten. Ränterisk uppstår om den 
givna krediten har bunden ränta, medan upplåningen sker till rörlig 
ränta. Likviditetsrisk uppstår om långfristig utlåning är baserad på 
kortfristig upplåning.

Exportören måste vid varje kreditaffär bedöma omfattningen av 
dessa olika risker och avgöra genom vilka åtgärder i fråga om betal- 
ningsformer och garantier som de helt eller delvis kan täckas.

Den internationella kreditkonkurrensen

Exportkrediter har under senare år blivit ett allt viktigare konkur
rensmedel i den internationella handeln. Utvecklings- och statshan- 
delsländernas betalningsförmåga har kraftigt påverkats av de fluk
tuerande oljepriserna och avsättningssvårigheterna för vissa export
produkter. De har i växande grad begärt långfristig finansiering från 
de utländska leverantörerna. En allt vanligare företeelse är t o m att 
u-landsköpare ställer som prekvalificeringskrav vid offertgivning att 
finansiering kan erbjudas till förmånliga villkor; först därefter böljar 
den »normala» konkurrensen med pris, kvalitet, teknik etc. Även 
köparna i industriländerna begär allt oftare sådan långfristig finan
siering. Eftersom bilden i industriländerna samtidigt präglas av 
problem med sysselsättning och industriexpansion blir exportörerna 
angelägna att tillfredsställa köparnas önskemål om förmånliga ex
portkrediter. Konsekvensen har blivit att kreditkonkurrensen hård
nat betydligt.

Regeringarna i flertalet industriländer vill uppmuntra export av 
kapitalvaror och byggnadsprojekt - den ger ju exportinkomster, tek
nikutveckling och sysselsättning. Därför har staterna alltmer på 
olika sätt själva direkt engagerat sig i exportfinansieringen. Detta 
har i praktiken varit nödvändigt, då exportföretagen inte haft 
möjlighet att ta på sig de omfattande och långfristiga risker som 
kreditaffärerna inneburit och inte heller själva kunnat erbjuda 
tillräckligt förmånliga kreditvillkor.



I praktiken sker i dag den medel- och långfristiga kreditgivningen 
- varmed menas krediter med en löptid om två år och längre - i 
nästan alla länder med statsstöd i en eller annan form. För det första 
erbjuder staterna genom statliga eller statsunderstödda exportkre
ditförsäkringssystem företagen möjligheter att försäkra sig mot de 
betydande riskerna i exportkreditgivningen. För det andra subven
tionerar staterna exportörernas räntekostnader på olika sätt. För det 
tredje innebär statsstödet i regel att staten ger en utfästelse om fast 
ränta för en viss löptid och garanterar att refinansieringsmedel oav
sett marknadsläget finns tillgängliga för utbetalning då affären gen
omföres.

Genom dessa statliga engagemang i exportfinansieringen har kre
ditkonkurrensen skärpts än mer. Olika länder har vidtagit stegvisa 
åtgärder för att kompensera för andra länders subventionssystem. 
Kreditkonkurrensen har också som en följd därav antagit nya former, 
bl a genom erbjudanden om kursriskgarantier, kostnadsökningsga- 
rantier och krediter i samband med bundet bistånd.

Internationella riktlinjer för exportkrediter

Upptrappningen av den internationella kreditkonkurrensen med 
växande statligt stöd blev med tiden allt mer besvärande för många 
av de konkurrerande industriländerna. Tendenserna var på 60-talet 
tydligast inom varvsnäringen och medförde att förhandlingar om en 
begränsning av den statliga kreditkonkurrensen vid fartygsexport 
upptogs inom OECD. Resultatet blev år 1969 en överenskommelse 
mellan OECD:s medlemsländer om vissa minimikrav avseende far- 
tygsexportfinansieringens ränta, amorteringstid och kontantandel av 
köpeskillingen. Överenskommelsen består i förnyad form och be
handlas i en särskild arbetsgrupp inom OECD.

Industriländerna försökte också inom OECD:s ram få till stånd en 
begränsning av den statligt stödda exportfinansieringen på andra 
varuområden. Först efter flera års förhandlingar enades USA, Japan 
och EG-länderna år 1976 om att tillämpa vissa riktlinjer för 
begränsning av statligt stöd vid exportkreditgivning. Riktlinjerna, 
som gick under namnet »Gentlemen’s Agreement» eller »consensus» 
angav minimivärden för refinansieringsränta och kontantandelens 
storlek samt maximal kredittid för krediter med en löptid om två år 
och längre. Överenskommelsen gällde fram till halvårsskiftet 1977 
men förlängdes vid ett par tillfällen. Samtidigt anslöt sig ytterligare 
länder, däribland Sverige, genom att i principdeklarationer förbinda 
sig att inte lämna statligt stöd i form av t ex exportkreditgaranti till 
exportaffärer som inte uppfyllde de överenskomna kraven.

Under böljan av år 1978 enades man om ett sammanfattande 
dokument, där inte bara de olika consensus-villkoren finns angivna 
utan också procedurer och regler för avvikelser från consensus-vill
koren. Den nya mer formella överenskommelsen har beteckningen 
»Arrangement on Guidelines for Officially Supported Export Cred
its». I internationella sammanhang kallas den allmänt för »the Ar
rangement», i Sverige oftast consensus. Till denna uppgörelse har 
samtliga OECD-länder utom Island och Turkiet anslutit sig.

De överenskomna riktlinjerna för statsstödda exportkrediter från



1987-01-15 framgår av nedanstående uppställning. De låntagande 
länderna indelas i tre kategorier med avseende på respektive lands 
BNP per capita. De angivna räntesatserna avser fasta och enhetliga 
minimivärden för statligt stödda refinansieringsräntor vid export
affärer i alla valutor.

Riktlinjer för statsstödda exportkrediter

Typ av låntagande länder

Relativt Mellan- Relativt
rika kategorin fattiga

Kontantandel, minimum 
Miniminettoränta1

15% 15% 15%

- längre kredittider 9,80 %2 8,75% 7,40%
(överstigande 5 är)

- kortare krediter 9,55% 8,25% 7,40%
(2-5 år)

Maximal kredittid 8,5 år2 8,5 år 10 år

1 Consensusräntor from 15 januari 1987. OBS. För de svenska statsstödda exportkrediträntorna tillkommer 
2,25% för krediter i svenska kronor och 0,75% för krediter i utländsk valuta.

2 Förhandsnotifikation när kredittiden är över 5 år.

Ett land har rätt att avvika från riktlinjerna, trots att det anslutit 
sig till consensus, när det möter konkurrens på mera förmånliga 
villkor från ett annat land. Om ingen sådan konkurrens föreligger 
måste alla övriga deltagare underrättas om den planerade avvikelsen 
10 dagar i förväg för att de skall ha möjlighet att konkurrera på 
motsvarande villkor. Andra länder har också rätt att begära att 
fristen förlängs med ytterligare 10 dagar. Genom att på detta sätt ge 
möjlighet för andra länder att »matcha» avvikande kreditvillkor 
sprider man både uppgift om vilka länder som erbjuder större subven
tioner och tar bort fördelen med att vara ensam om avvikelsen.

Militär utrustning, jordbruksprodukter, flygplan, atomkraftverk 
och fartyg är undantagna från överenskommelsen. För fartyg finns 
en separat överenskommelse inom OECD, som redan nämnts. Över
enskommelsen tillämpas inte heller för biståndskrediter med ett gå- 
voelement om minst 25%; för krediter med ett lägre gåvoelement 
gäller särskilda regler om underrättelseplikt. Särskilda regler gäller 
också för deltagarländernas rätt att stöda finansiering av sk lokala 
kostnader.

Exportfinansiering i Sverige

Sverige var - trots kapitalvaru- och byggexportens stora betydelse - 
ett av de industriländer där staten dröjde längst med att stödja 
exportfinansieringen. Fram till 1973 försiggick all exportfinansiering 
i Sverige på marknadsmässiga villkor, främst genom bankerna och 
genom det av bankerna och staten gemensamt ägda Svensk Export
kredit (SEK, se nedan).



1973 infördes möjlighet för företagen att vid inkomsttaxeringen 
göra ett extra avdrag för vissa räntekostnader. Systemet avskaffades 
vid 1981 års utgång.

I dag kan de svenska exportföretagen på många punkter erbjuda i 
stort med konkurrenterna likvärdiga finansieringsvillkor. Detta 
beror på de senaste årens uppbyggnad av ett system för statsstödd 
finansiering av krediter med en löptid om 2 år eller mera.

Det år 1978 införda och 1981 reviderade systemet för statsstöd till 
exportfinansieringen via SEK innebar en väsentlig förbättring av de 
svenska exportörernas finansiella konkurrenskraft. Det erbjuder en 
kostnadsfri utfästelse om statsstödd finansiering till fast ränta på en 
nivå liknande den som ges konkurrentföretagen i andra länder.

Det svenska exportfinansieringssystemet kan sammanfattas så:
- Flertalet av de risker för utebliven betalning som förekommer vid 

exportaffärer kan försäkras i Exportkreditnämnden eller speciali
serade privata exportkreditförsäkringsbolag och privata banker.

- Exportfinansiering med en löptid under 2 år sker på mark- 
nadsmässiga villkor genom bankerna eller (med vissa begräns
ningar) Svensk Exportkredit (SEK).

- Exportfinansiering med en löptid om 2 år eller mera kan under 
vissa omständigheter erhålla statsstödda villkor genom Svensk 
Exportkredit; sådan medel- och långfristig finansiering som ej kva
lificerar för statsstöd kan till marknadsvillkor erhållas från SEK 
och bankerna.

- Vid export till vissa u-länder kan sedan 1981 års böljan företagen 
på vissa villkor få statsstöd för särskilt förmånliga u-krediter, där 
löptid, ränta eller andra kreditvillkor kan vara mjukare än enligt 
de internationellt överenskomna riktlinjerna.

- Vid industriprojekt i främst de svenska biståndsländerna kan viss 
finansiering erhållas genom den av staten bildade stiftelsen Swed- 
fund.

AB Svensk Exportkredit (SEK)

bildades 1962, ägs gemensamt av staten och ett antal affärsbanker 
och leds av en styrelse med elva ledamöter varav affärsbankerna 
utser sex, staten fem ledamöter (plus ordföranden). Aktiekapitalet 
uppgår vid årsskiftet 1986/87 till 700 miljoner kronor. SEK tillkom 
för att medverka vid medel- och långfristig finansiering av kapital- 
varu-, entreprenad- och konsultexport.

SEK kan vid marknadsmässig kreditgivning bevilja finansiering 
till högst 20 år, medan löptiderna vid statsstödd finansiering begrän
sas av Sveriges åtagande att följa de internationellt överenskomna 
riktlinjerna på området. SEK kan bevilja krediter såväl i kronor som 
i sådana valutor som kan lånas upp i utlandet. SEK:s verksamhet har 
expanderat snabbt under senare år och utestående krediter och kre
ditavtal uppgick vid årsskiftet 1986/87 till nära 40 miljarder i den 
statsstödda delen av verksamheten samt 15 miljarder i marknadssek
torn.



Exportkreditnämnden (EKN)

bildades 1933 och ägs av staten. EKN:s uppgift är att försäkra svensk 
export mot olika risker för uteblivna betalningar vid export. Verk
samheten skall inte subventioneras utan avsikten är att inkomster 
och utgifter över tiden skall balansera. Garantigivningen sker dels 
som s k normalgarantier, dels inom ramen för det s k s/u-systemet där 
ett större risktagande av nämnden anses kunna accepteras med 
hänvisning till särskilda u-landsintressen respektive svenska 
samhällsintressen.

Även EKN:s verksamhet har vuxit under senare år och för 1986/87 
utgör de av riksdagen fastställda ramarna för n-garantier 48 mil
jarder kronor och för s/u-garantier 32 miljarder. Utestående ga
rantiförbindelser uppgick årsskiftet 1986/87 till ca 28 miljarder kro
nor.

Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS)

är beslutande organ inom systemet för särskilt förmånlig kreditgiv
ning till u-länder (u-krediter). Upplåning för systemet görs av AB 
Svensk Exportkredit på de internationella kapitalmarknaderna. U- 
kreditsystemet är ett biståndspolitiskt instrument som avser att 
främja ekonomisk utveckling i u-länder genom leveranser av svenska 
kapitalvaror och tjänster. Ansökan om u-kredit ställs till BITS. Sys
temet har en årlig kreditvolym på ca 1500 mkr.

Sw ed fund

slutligen är en 1978 av staten bildad stiftelse som har till ändamål 
att främja tillkomsten av tillverkningsindustri i främst svenska bi- 
ståndsländer i samarbete med svensk industri. Stiftelsen kan bidra 
med viss finansiering och garantigivning vid projektens genomfö
rande. Swedfund har ett grundkapital på 100 miljoner kronor och en 
total utlåningskapacitet på 400 miljoner kronor.



Betalningsformer och 
garantier
au Arnold Jedlöv, Skandinaviska Enskilda Banken

En svensk exportör sålde för några år sedan en vara till en köpare i 
ett främmande land. Efter skeppningen lämnade exportören in sina 
skeppningsdokument till sin svenska bank för inkassering (doku
mentinkasso). Efter en tid fick den svenska banken ett meddelande 
från den utländska banken att dokumenten var obetalda. Den ut
ländska banken begärde också instruktioner hur den skulle förfara 
med dokumenten eftersom varan skulle komma att säljas på sk 
tullauktion om den inte hade betalats före en viss dag. Exportören 
gav då instruktion om att den utländska banken skulle se till att 
varan återskeppades till Sverige. Den utländska banken svarade att 
för detta behövdes en exportlicens. Exportören bad den utländska 
banken att skaffa en sådan men fick till svar att exportlicens inte 
kunde utfärdas eftersom någon import aldrig ägt rum. Så småningom 
såldes varan på tullauktion och köptes förmodligen av den ursprung
liga köparen för endast tullkostnaden.

Ovanstående exempel visar hur viktigt det är för en exportör att 
känna till vad de olika betalningsformerna innebär.

En mycket viktig uppgift för bankerna i den internationella han
deln består av att överföra pengar mellan köpare och säljare före, 
samtidigt med eller efter det att exportören överfört varan till impor
tören. Bankerna har därför etablerat och utvecklat ett samarbete som 
möjliggör en snabb, smidig och säker avveckling av miljontals trans
aktioner varje dag. I detta kapitel behandlas hur de olika betalnings
former, som bankerna tillhandahåller, fungerar och hur de skall 
användas. Avslutningsvis behandlas också bankgarantier. Först 
måste emellertid något sägas om den svenska valutaregleringen.

Valutabestämmelser

Den svenska valutaregleringen är mycket detaljerad och innehåller 
regler om överföring av valuta till och från Sverige.

En betalning till eller från utlandet måste ske genom en svensk 
valutabank. De svenska valutabankerna har riksbankens generella 
tillstånd att göra sk löpande betalningar. Som sådana räknas bl a 
varubetalningar, arvoden, royalties, licensavgifter, utdelningar och 
räntor.

För kapitalöverföringar däremot fordras alltid riksbankens till
stånd. För kortfristiga kommersiella krediter (leverantörskrediter)



krävs inget tillstånd, om villkoren överensstämmer med i branschen 
rådande praxis.

För en exportlikvid avseende betalning för varor krävs normalt 
ingen försäljningsanmälan.

Olika betalningsformer

Betalning i svensk eller utländsk valuta kan göras med bankcheck, 
bankremissa, mot dokument eller under remburs.

De flesta betalningarna för Sveriges export till i-länder sker med 
bankcheck eller bankremissa. Dokumentinkasso användes också, hu
vudsakligen när man exporterar till i-länder. Remburs däremot an
vändes nästan alltid vid export till u-länder. Fördelningen i procent 
mellan de olika betalningsformerna visar att bankcheck och bankre
missa står för 75—80% och inkasso och remburs för 20-25%.

Bankcheck

Bankchecken kan vara dragen av en utländsk bank antingen på en 
bank i utlandet i utländsk valuta eller på en svensk bank i svensk 
valuta.

En utländsk importör som önskar använda bankcheck för betalning 
av varor eller tjänster kan köpa den på sitt bankkontor. Bankchecken 
sänds av köparen (eller hans bank) direkt till betalningsmottagaren, 
som sedan presenterar checken hos sin svenska bankforbindelse för 
att få likvid.

Bankremissa

En bankremissa är ett skriftligt betalningsuppdrag från en bank i ett 
land till en bank i ett annat land. En sådan remissa kan beställas av 
importören/betalaren på sitt bankkontor som sänder likviden till 
exportörens/betalningsmottagarens bankkontor.

En bankremissa kan, beroende på hur snabbt betalningen måste 
verkställas, sändas som brådskande betalning per SWIFT/telex, eller 
som normalbetalning per brev/SWIFT.

Dokumentinkasso

Dokumentinkasso - egentligen dokument mot betalning, ofta förkor
tat D/P (Documents against Payment) — innebär att exportören upp
drar åt sin bankforbindelse att mot betalning överlämna vissa doku
ment som ger köparen i utlandet rätt att förfoga över varan. Med 
uppdraget brukar, förutom frakthandlingarna, även följa fakturor, 
ursprungscertifikat och försäkringspolis(-handling).

Säljarens bank sänder handlingarna till en korrespondentbank i 
köparens land. Denna aviserar köparen att dokumenten finns till
gängliga hos banken mot betalning. Innehåller köpeavtalet överens
kommelse om kredit utlämnas dokumenten mot att köparen accepte
rar en medsänd växel utställd av säljaren. Denna form kallas doku
ment mot accept, förkortat D/A (Documents against Acceptance).



När köparen betalat sin bank redovisar denna uppdraget till sälja
rens bank, som i sin tur redovisar nettot till uppdragsgivaren.

Tekniken i ett dokumentärende

Ett svensk företag har slutit avtal med ett västtyskt företag om 
leverans av en vara. Det västtyska företaget skall betala mot doku
ment. Det svenska företaget ger sin bank i uppdrag att mot betalning 
överlämna dokumenten till köparen.

VästtysK
bank

Svensk
bank

Västtyskt
företagAvtalSvenskt

företag

Det svenska företaget överlämnar © till sin bank de dokument, 
som det västtyska företaget skall få mot betalning. Den svenska 
banken sänder sedan @ dokumenten till en västtysk korrespondent
bank. Denna aviserar © det västtyska företaget att dokumenten 
anlänt. Om parterna kommit överens om kontant betalning skall 
köparen betala omedelbart. Han har i princip inte rätt att dröja med 
betalningen till varans ankomst, såvida inte detta avtalats. Det väst
tyska företaget betalar och får dokumenten @. Den västtyska banken 
redovisar likviden © till den svenska banken, som vidarebefordrar 
beloppet till det svenska företaget © efter avdrag för provisioner och 
övriga kostnader.

För dokumentinkasso har Internationella Handelskammaren i Pa
ris utarbetat enhetliga regler (Publikation nr 322). Dessa regler 
utlämnas gratis av bankerna i Sverige.

Remburs

En remburs innebär en utfästelse från en bank att betala säljaren, 
acceptera eller négociera hans växlar när han presenterar de i rem- 
bursvillkoren föreskrivna dokumenten inom en viss angiven tid. Des
sa villkor har köpare och säljare i regel kommit överens om i det avtal 
som ofta ligger till grund för betalningen.

Rembursen kan avse betalningar för både varor och tjänster.
Rembursen öppnas av köparens bank på köparens uppdrag. Den 

kan betraktas som ett avtal mellan köparen och hans bank. Eftersom



banken förbinder sig att betala säljaren, kräver den i allmänhet att 
köparen ställer viss säkerhet.

Remburs förekommer i två huvudtyper: avista remburs med betal
ning när säljaren överlämnar dokumenten; tidsremburs (lång rem
burs) — den rembursöppnande banken eller annan bank som anmodas 
härtill accepterar en av säljaren utställd tratta. Denna kan också 
vara dragen på köparen varvid den öppnande banken ombesörjer 
acceptering och garanterar betalning på förfallodagen.

En remburs kan vara återkallelig eller oåterkallelig.
Den återkalleliga rembursen kan när som helst annulleras eller 

ändras av köparen utan säljarens medgivande fram till den tidpunkt 
då säljaren presenterar dokumenten hos den aviserande banken.

En oåterkallelig remburs kan däremot inte annulleras eller ändras 
utan medgivande av säljaren och berörda banker. Om säljaren vill 
försäkra sig om att köparen öppnar en oåterkallelig remburs bör 
detta stipuleras i köpeavtalet.

En oåterkallelig remburs kan vara antingen obekräftad eller be
kräftad av den bank som aviserar säljaren.

Gäller rembursen för betalning eller acceptering hos den avise
rande banken får säljaren i båda fallen likvid eller accept utan 
regressrätt förutsatt att dokumenten överensstämmer med remburs- 
villkoren. Skillnaden är den, att den aviserande banken svarar för en 
bekräftad remburs såsom för en egen förbindelse och ej kan vägra 
betalning, vilket den kan göra vid en obekräftad remburs.

Rembursen kan emellertid vara gällande hos en utländsk bank. 
Den utländska bankens rembursbrev eller kreditbrev (Letter of Cre
dit) är då i allmänhet ställt direkt på säljaren, som dock oftast 
erhåller det via en aviseringsbank. Säljaren kan i detta fall presente
ra dokumenten hos vilken bank som helst, som negocierar dokumen
ten, dvs betalar med regressrätt. Även en dylik sk negocieringsrem- 
burs kan bekräftas av den aviserande banken, varvid dess oåterkalle
liga betalningsförbindelse inträder först när dokumenten mottagits 
av den utländska banken.

När en bank fått i uppdrag att öppna en remburs tar den kontakt 
med en korrespondentbank i säljarens land och ber denna avisera 
säljaren. Säljaren kontrollerar att villkoren i rembursen överens
stämmer med avtalet. Om så inte är fallet skall han begära ändring 
hos köparen, som företar en eventuell ändring via bankerna, vilka 
också måste godkänna den. När säljaren skeppat varorna eller på 
annat sätt uppfyllt rembursvillkoren överlämnar han de i rembursen 
föreskrivna dokumenten till den aviserande banken, som granskar 
dem. Om dokumenten överensstämmer med rembursvillkoren får 
säljaren betalt enligt ovan. Dokumenten sänds sedan till den 
rembursöppnande banken som utlämnar dem till köparen mot betal
ning.

Tekniken i ett remhursärende

Ett svenskt företag har slutit avtal med ett irakiskt företag om export 
av en vara. Man har kommit överens om att betalningen skall ske 
under avista remburs. Denna skall vara oåterkallelig och bekräftad 
av en svensk bank samt ha en löptid på tre månader.
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Det irakiska företaget ger sin bank i uppdrag att öppna en remburs 
till förmån för det svenska företaget 0. Banken får samtidigt uppgift 
på vilka dokument det svenska företaget skall överlämna för att få 
betalning. Den irakiska banken öppnar rembursen och ber @ en 
korrespondentbank i Sverige avisera @ säljaren och bekräfta rem
bursen. Säljaren granskar rembursvillkoren och vidtar de åtgärder 
som krävs av honom. När varorna skeppats överlämnar säljaren @ 
stipulerade dokument till den svenska banken som kontrollerar att 
dessa överensstämmer med rembursvillkoren. Om så är fallet får 
säljaren betalt (5). Dokumenten sänds sedan till den irakiska banken 
@ som lämnar ut dem @ till det irakiska företaget mot betalning ®.

För remburser har Internationella Handelskammaren utarbetat 
enhetliga regler (Publikation 290). Dessa regler utlämnas gratis av 
bankerna i Sverige.

Val av betalningsform

När man skall välja betalningsform måste man naturligtvis i första 
hand ta hänsyn till den etablerade kutym som kan finnas i olika 
branscher. När exportören har möjlighet att själv välja betalnings
form är det i huvudsak tre faktorer som påverkar valet, nämligen 
säkerhet, snabbhet och kostnader.

Säkerhet

Transportsätt

Valet av transportsätt har ofta en avgörande betydelse för vilken 
säkerhet exportören har för betalningen och nedan redovisas i kort
het hur olika transportsätt påverkar säkerheten.

Transport med fartyg. När varan lastats på fartyget får säljaren 
konossement, dvs den handling som reglerar hans rättsförhållande 
till rederiet. Så länge han innehar konossementet har han rätt att 
förfoga över varan.



Ett konossement utställs antingen på en bestämd mottagare eller 
»till order». I det senare fallet skall det endosseras (överlåtas) av 
avsändaren. Orderkonossement är vanligast och i regel att föredra. 
Om konossementet är ställt till köparen, måste det nämligen kvit
teras eller endosseras av denne för att varan skall kunna disponeras. 
Om köparen inte löser konossementet kan säljaren förorsakas besvär; 
säljaren måste då i regel genom rederiet ändra konossementets be
stämmelser om mottagare. Fördelarna med ett orderkonossement är 
att det kan blancoendosseras (endossentens namn tecknas på konos
sementet). Därigenom blir det en åtkomsthandling som ger innehava
ren förfoganderätt över varan.

Ett konossement som berör en och samma skeppning utfärdas i ett 
eller flera originalexemplar. Anteckning om antalet sker på vaije 
konossement. Endast ett i behörig ordning endosserat original fordras 
för att få ut varan. Säljaren bör därför försäkra sig om att han fått 
samtliga exemplar, s k full sats, eftersom köparen ofta fordrar detta 
för att betala.

Transport med andra transportmedel. Vid försändelse med andra 
transportmedel än fartyg får avsändaren inte någon handling som 
ger förfoganderätt över varan vid destinationsorten. Mottagaren får 
godset mot kvitto. Om säljaren vill behålla dispositionsrätten över 
varan kan denna adresseras till den utländska bank som skall ta 
emot betalning för säljarens räkning. Alla banker tar emellertid inte 
emot varor och man bör därför först rådgöra med sin egen bank. 
Varan kan också adresseras till lämplig speditör i utlandet som 
håller den till förfogande för köparen eller köparens bank. Först 
sedan köparen betalt för varan kan han förfoga över varan.

Bankcheck eller bankremissa

Betalning med bankcheck eller bankremissa bygger på ett förtroende 
mellan köpare och säljare. Varan sänds direkt till köparen medan 
betalningen sker via bank. När säljaren skeppat varan och sänt 
dokumenten till köparen har han inte längre förfoganderätt över 
denna. Han har således varken säkerhet i varan eller för att han 
skall få betalning. I de relativt sällsynta fall där problem uppstår, 
som parterna inte kan lösa i samförstånd, får man göra sina anspråk 
gällande inför domstol.

Dokumentinkasso

Vid dokumentinkasso är det viktigt att exportören har klart för sig 
vilken säkerhet han har i varan vid frakt på olika sätt. Sker denna 
med fartyg ger ombordskonossementet dispositionsrätten till varan. 
Köparen får vederbörliga skeppningsdokument av sin bank mot be
talning och kan därefter disponera över godset. Om däremot varan 
fraktas på annat sätt, t ex med flyg eller järnväg, har säljaren ingen 
säkerhet i varan om den adresseras direkt till mottagaren. Köparen 
behöver nämligen inte visa upp några fraktsedlar för att få ut varan. 

Dokumentinkasso ger således i vissa fall exportören säkerhet i



varan. Däremot ger den ingen garanti för att betalningsskyldigheten 
fullgörs.

Det händer relativt sällan att inkassouppdrag ej löses (blir nödli
dande), eftersom köparen normalt inte förfogar över varan förrän han 
har löst dokumenten. Om ändå den svenske exportören av sin bank 
får veta att ett uppdrag ligger obetalt i utlandet måste han besluta 
vilka åtgärder som skall vidtas. Blir varorna liggande på kaj eller hos 
tullen medför detta ofta stora kostnader som säljaren måste betala, 
om köparen inte löser ut varorna. I vissa u-länder inträder risken för 
en tullauktion ovanligt snabbt, vilket i praktiken innebär att varan 
säljs till ett pris som endast motsvarar tullens kostnader. Vilket 
beslut säljaren än fattar — återskeppning eller lagring i utlandet - 
minskar ett snabbt beslut kostnaderna.

Man kan sälja alla varor mot dokumentinkasso, men man bör inte 
göra det. Säkerheten i betalningsformen ligger ju i att säljaren förfo
gar över sina varor till dess köparen betalar. Man har dock föga 
glädje av att disponera över lättförstörbara varor som inte tål lagring 
eller återskeppning. Lika liten glädje har säljaren av att förfoga över 
varor som är specialgjorda för en viss köpare och är mer eller mindre 
värdelösa för andra.

Remburs

Både säljarens och köparens i viss mån motstridiga intressen vad 
gäller säkerheten kan tillgodoses endast inom ramen för den oåter
kalleliga rembursen.

Exportörens säkerhet ligger här i att han kan få betalt för varan i 
det ögonblick han uppfyllt rembursvillkoren. Ar rembursen också 
bekräftad av en bank i exportörens hemland kan han vara förvissad 
om att få betalt oavsett vilka åtgärder av handelspolitisk art som kan 
vidtas i köparens land.

Eftersom remburs kan öppnas på många sätt skall exportören ge 
köparen instruktioner om vilka villkor rembursen skall innehålla. 
Han skall precisera om rembursen skall vara oåterkallelig, var den 
skall vara betalbar, vilka dokument han skall presentera för att få 
betalning, om rembursen skall vara bekräftad och ge eventuella 
specialinstruktioner. När exportören till sin bank överlämnar de 
dokument som rembursen kräver vid avista remburs är han berätti
gad till betalning eller vid tidsremburs någon form av betalningslöfte 
(t ex växel). Dokumenten måste överensstämma med rembursvill
koren.

Som redan sagts kan rembursvillkoren skrivas på flera olika sätt. 
Betalningen kan således vara uppdelad på flera tillfällen.

Om villkoren i rembursen utfärdas på ett sådant sätt att exportö
ren inte kan uppfylla dem måste exportören begära ändring hos 
köparen för att kunna presentera de dokument som berättigar till 
betalning. Visserligen får exportören oftast betalt, även mot doku
ment som inte stämmer överens med rembursvillkoren (betalning 
under reservation) men en sådan betalning är alltid med regress och 
exportörens bank kan omedelbart ta tillbaka utbetalt belopp jämte 
ränta om köparen inte godkänner avvikelserna i dokumenten.

För att vara absolut säker på att få betalt när korrekta dokument



presenteras skall exportören kräva att han får en remburs som är 
oåterkallelig, bekräftad av svensk bank och betalbar hos denna. Om 
rembursen är betalbar hos köparens bank inträder den bekräftande 
bankens betalningsskyldighet först sedan dokumenten nått den öpp
nande banken, dvs risken för att dokumenten försvinner i posten får 
exportören stå för.

Helt utanför rembursförfarandet ligger de anspråk som importören 
kan ha mot exportören, om varan - trots att dokumenten överens
stämmer med rembursvillkoren - inte skulle motsvara köpeavtalet.

Snabbhet

En exportör strävar alltid efter att så kort tid som möjligt förflyter 
från det att skeppning ägt rum till dess betalning erläggs.

Den kortaste tiden uppnår man vid betalning med remburs efter
som exportören i allmänhet får betalt när dokumenten presenteras. 
Beroende på vilka dokument rembursen kräver bör detta inte ta mer 
än några dagar.

Vid betalning under dokumentinkasso skall köparen betala när 
dokumenten anlänt till hans bank. I praktiken brukar emellertid 
köparen inte betala förrän varan anlänt.

När bankcheck eller bankremissa används sker betalningen först 
när varan anlänt och godkänts av köparen och det är klart att vid 
detta betalningssätt förflyter den längsta tiden mellan leverans och 
betalning. Själva överföringen mellan köparens och säljarens bank 
kan gå olika snabbt.

Remissa som sänds över telenätet (som sk SWIFT-meddelande 
eller med telex) är det snabbaste överföringssättet, i synnerhet om 
avsändaren kan ange betalningsmottagarens bankforbindelse samt 
kontonummer och kontoförande kontor. SWIFT är ett av banker i 
olika delar av världen gemensamt ägt datorbaserat kommunikations
system.

Den traditionella brevremissen och bankchecken kommer allt mer 
att ersättas av SWIFT-betalningar allteftersom bankerna ansluter 
sig till SWIFT. För närvarande är banker i ca 30 länder i Västeuropa, 
Nord- och Sydamerika samt Asien anslutna.

För betalning via banker som inte är anslutna till SWIFT gäller 
som allmän regel att telexremissa är snabbare än bankcheck som i 
sin tur är snabbare än brevremissa. Bankchecken är emellertid en 
värdehandling som om den kommer i orätta händer, kan missbrukas. 
Den tidigare metoden att »korsa» checkar, har alltmer kommit ur 
bruk och förstås idag inte av alla banker.

Kostnader

Kostnaderna för bankcheck och bankremissa är låga. Vid telex och 
brådskande SWIFT-meddelande tillkommer expressavgifter.

Vid dokumentinkasso tar båda bankerna ut inkasso- och doku
mentprovision samt mindre avgifter för t ex acceptanskaffning. Provi
sionen beräknas i förhållande till uppdragets storlek. Viss minimi- 
provision uttas dock alltid. Genomsnittligt kostar ett inkassouppdrag 
mellan 1/4 % och 1/2 % på det inkasserade beloppet.



Eftersom säljaren uppdrar åt banken att utföra dessa tjänster beta
lar han i regel kostnaderna. Men ibland händer det att köpare och 
säljare kommer överens om att köparen skall betala kostnaderna helt 
eller delvis. Internationell bankpraxis säger emellertid att köparen 
får ut dokumenten även om han vägrar betala överenskomna kostna
der. Man vill nämligen inte riskera att varan förstörs eller att höga 
lagringsavgifter skall utgå medan parterna förhandlar om de relativt 
obetydliga bankkostnaderna. Om det uttryckligen föreskrivs i doku
menten att köparen inte får vägra att betala bankkostnaderna är han 
dock tvungen att betala också dessa för att få disponera över doku
menten/varan.

För remburs uttas en öppningsavgift samt viss provision som beror 
på hur rembursen är konstruerad. Även här beräknas provision i 
förhållande till uppdragets storlek, och viss minimiprovision uttas. 
Genomsnittligt kostar en remburs mellan 1/2-1 % om giltighetstiden 
inte överskrider 3 månader.

Den inbördes relationen mellan de olika betalningsformerna vad 
beträffar snabbhet, säkerhet och kostnad framgår av nedanstående 
tabell. Med snabbhet avses här den tid som förflyter mellan skepp- 
ning och betalning.

Rangordning Snabbhet Säkerhet Kostnad

i remburs remburs bankcheck/remissa
2 inkasso inkasso inkasso
3 bankcheck/ bankcheck/ remburs

remissa remissa

Bankgarantier

Bankgarantier skall i allmänhet inte användas för att garantera 
normala löpande betalningar. En betydligt bättre och smidigare sä
kerhet är remburs. Inom konsult- och entreprenadverksamhet samt 
vid större sk turn key projekt är det vanligt att beställaren/köparen 
begär bankgaranti från entreprenören/säljaren för att försäkra sig om 
att ingångna kontrakt fullföljs. De vanligaste typerna av sådana 
garantier är
Offertgarantier (bid bonds)
Förskottsgarantier (advance payment bonds)
Fullgörandegarantier (performance bonds)
Garantier som utfärdas till förmån för utomeuropeiska beställare är 
som regel on demand-garantier, dvs betalbara på första anfordran, 
men även inom Europa är detta vanligt. Betalbar på första anfordran 
betyder att förmånstagaren har rätt att kräva och få betalt utan att 
först behöva bevisa att rätt till krav föreligger. Det är dessutom 
vanligt och ofta i lag föreskrivet att garantier skall utfärdas av lokal 
bank. Detta innebär att den svenska banken får be en lokal bank att 
utfärda garantin mot den svenska bankens motförbindelse. Det är 
uppenbart att garantier av den här typen mycket lätt kan missbru
kas.

En garanti bör alltid ha en angiven giltighetstid. I praktiken har



också de flesta garantier begränsad giltighetstid. Emellertid finns det 
i flera länder en lag som säger att en garanti inte upphör att gälla 
förrän den återlämnats. Tidsbegränsning är ofta ett stort problem och 
en förmånstagare utnyttjar ofta sin starka ställning till att få garan
tin förlängd även sedan uppdragsgivaren fullgjort sina skyldigheter 
(»betala eller förläng»).

Internationella Handelskammaren i Paris har utarbetat standard
regler för garantier (Publikation Nr 325). Dessa regler behandlar 
emellertid inte on demand-garantier och tillämpas därför i mycket 
begränsad omfattning. På lång sikt kan man bara hoppas att dessa 
regler kommer att bidraga till att on demand-garantier minskar.

Med hänsyn till garantiärendenas komplexitet och rådande osäker
het bör därför en exportör alltid ta kontakt med sin bank för utform
ning av garantitexter och därmed förenade risker. Detta bör ske 
innan slutgiltigt kontrakt skrivs.



Kortfristig finansiering och 
valutaexponering
av Svenerik Håkansson, PK banken

Det torde stå helt klart för var och en som under några år ägnat sig åt 
exportaffärer att kreditgivning i samband med export blivit ett minst 
lika viktigt konkurrensmedel som t ex kvalitet, priser och leveransti
der.

Att lämna kredit innebär emellertid för exportörens del att han 
dels måste räkna med ett ytterligare riskmoment - köparens betal
ningsförmåga kan ju försämras under kredittidens längd - dels måste 
räkna med en räntefaktor - kredit kostar pengar - vare sig han 
tänker behålla krediten i sina egna böcker eller refinansiera den t ex i 
bank.

En ytterligare fråga kan också komma in i bilden - nämligen 
valutaval. Det är i och för sig riktigt som många exportörer hävdar 
att genom en fakturering i svenska kronor undgår man kursrisker. 
Eftersom man dessutom normalt har sina löne- och eventuella pro
duktionskostnader i svenska kronor så är det naturligtvis klokt att 
också sträva efter att få sina intäkter i svenska kronor. Men vad man 
ofta glömmer är att man därigenom övervältrar kursrisken på den 
tilltänkte köparen. För honom är svenska kronor en främmande 
valuta. Det kan påverka hans möjlighet att acceptera priserna och 
skulle en konkurrent erbjuda att köparen får betala i sin egen valuta 
kan jag tänka mig att konkurrenten tar hem offerten.

En kreditgivning i samband med export med fakturering och kre
ditgivning i utländsk valuta behöver emellertid inte bli så problem
fylld som många kanske tror. Det här kapitlet skall behandla några 
frågeställningar och förhoppningsvis också ge lösningar till dessa 
problem, sammanhängande med kortfristig kreditgivning och finan
siering med tillhörande valutaexponering.

Vi fastställer därför till att börja med, att den kortfristiga krediten 
brukar ha en löptid av maximalt ett år. Det är t ex den normala 
kredittiden för konsumtionsvaror och även råvaror och halvfabrikat 
brukar hålla sig inom ettår sgränsen. Kredittiden räknas från leve
rans till slutlig betalning. Man bör hålla det här i minnet även från 
den synpunkten att enligt Riksbankens bestämmelser får en exportör 
endast lämna kredit inom ramen för normala betalningsvillkor. Går 
man för långt i sina »kreditsträvanden»' kan det bli tal om försträck
ning och då faller krediten inom reglerna för kapitalöverföring, vilka 
är betydligt strängare än vanlig varuhandel.

I det följande behandlas de olika formerna av kortfristig finansie
ring med tillhörande eventuella valutafrågor. Därefter tas eventuella 
övriga valutaexponeringsfrågor upp särskilt.



Allmänt om kortfristig finansiering

Den allra vanligaste formen för finansiering av en kortfristig kredit 
är att utnyttja check- eller annan bankräkning som exportören har i 
sin bank. Om exportkrediterna ryms inom den redan befintliga 
kreditramen och kredittiderna inte är mycket längre än dem man 
vanligen offererar sina svenska köpare kan det vara både lämpligt 
och i varje fall minst arbetskrävande att förfara på det sättet.

Eftersom den största delen av den svenska exporten går till Norden 
och Västeuropa med »korta» leveransvägar är den här typen av 
finansiering mycket vanlig. Men meningen är att vi här skall beskri
va övriga möjliga finansieringsformer som alternativ.

Inkassoförskott

Vid handel med OECD-länder kan ett inkassoförfarande vara den 
vanligaste betalningsformen. Exportören får då ligga ute med en 
fordran under en viss tid, dvs tills köparen betalt och remitterat 
pengarna till exportörens bank. Under tiden från det dokument läm
nats för inkasso till likvid influtit kan emellertid exportören få ett s k 
inkassoförskott i sin bank. Banken belånar dokumenten, som pant
förskrivits till banken, ofta till en viss procentsats av fakturavärdet 
och exportören kan frigöra pengar under tiden. Skulle betalningsvill
koren dessutom vara på D/A-basis, dvs exportören medger att köpa
ren får ut dokumenten och därmed varan mot accept av en växel, kan 
även denna växel finansieras i bank.

Ett rent inkassouppdrag, utan växelförfarande, finansieras i regel i 
form av förskott i svenska kronor oavsett om faktureringen skett i 
kronor eller utländsk valuta. Exportören kan då dra på sig en kurs
risk som emellertid kan säkras på sätt som behandlas senare i kapit
let.

Om banken i stället skulle finansiera ett växelförfarande sker det i 
regel i form av växeldiskontering. Skulle växeln vara uttryckt i 
utländsk valuta diskonteras den efter den valutakurs som gäller vid 
diskonteringsdagen och exportören undviker helt kursrisken. Dis
konteringen kan dessutom ske med eller utan regress gentemot ex
portören beroende på övriga växelpersoners solvens. Den här behand
lade formen för kortfristig finansiering kan vara fördelaktig för ex
portören såtillvida att banken eventuellt kan nöja sig med dokumen
ten som säkerhet och andra säkerheter i banken därigenom ej behö
ver tas i anspråk. Vid handel med Östeuropa har det varit mycket 
vanligt att exportören erhållit en serie växlar förfallande successivt 
var sjätte månad. Exportören har då haft möjlighet att sälja en växel 
i taget eller hela paketet växlar till sin kund varigenom tillfälliga 
likviditetsbehov kunnat täckas.

Rembursen som finansieringsinstrument

I ett annat kapitel har behandlats rembursen som betalningsform. I 
rembursen kan emellertid även stipuleras villkor om kreditgivning i 
samband med dokumentens utlämnande och här kan medverkande 
banker träda in som finansiärer. Om t ex en exportör i samband med



att han lämnar in dokument under en ’"emburs i sin bank även skall 
bifoga en växel dragen på endera köparen, köparens bank eller sälja
rens bank, så torde hans egen bank diskontera växeln vid presenta
tion av dokumenten och därigenom finansiera exportörens kredit
givning.

Även om säljare och köpare sinsemellan kommit överens om en 
avistabetalning kan bankerna arrangera en köparkredit genom ett 
avtal dem emellan och underlätta för en exportör att erhålla kontant 
betalning. Denna finansieringsform genom rembursförfarande kan 
lämpligen användas vid export till nya industriländer, statshandels- 
länder och u-länder.

Räntefrågorna i ovan skisserade lösningar kan avgöras genom 
avtal mellan exportör och importör liksom naturligtvis även valuta
frågan. Skulle växlarna vara betalbara i utländsk valuta - sett från 
exportörens synpunkt — blir förfarandet vid en diskontering analogt 
med vad som tidigare sagts om diskontering vid ettinkassoförfarande.

Annan kortfristig finansiering i utländsk valuta

Under de senaste fem åren har den svenska upplåningen utomlands 
ökat alltmera. Även om denna upplåning till största delen har skett 
genom svenska staten och varit av medel- och långfristig natur så har 
även den kortfristiga finansieringen i utländsk valuta varit av bety
dande omfattning. Riksbanken har undan för undan lättat på restrik
tionerna och i ökande utsträckning lämnat tillstånd för exportören 
att refinansiera sig utomlands. De svenska bankerna har fått gene
rella tillstånd att själva ta upp lån i utlandet för vidare utlåning till 
svenska företag. För exportörernas del gäller emellertid att det måste 
avse förestående export av varor även om tillståndet kan gälla ett 
revolverande belopp, som bestäms med hänsyn till varje exportörs 
totala exportvolym. Med revolverande menas att tillståndet återgår 
till sitt totala värde efter varje utnyttjande.

Det finns olika källor för upptagande av dessa utlandslån men den 
dominerande »givaren» av de korta lånen är eurovalutamarknaden. 
De flesta har säkert hört talas om eurodollar men lånen kan upptas i 
de flesta större valutor. Vid lånets upptagande omräknas lånet i 
svenska kronor och utbetalas till exportören som sedan betalar igen 
lånet jämte ränta på lånets förfallodag. Räntan anpassas efter den 
räntesats som gäller för lån mellan bankerna i respektive valutas 
ränteläge. I regel krävs någon form av skuldförbindelse från lånta
garen. Ofta ges denna skuldförbindelse i form av egen finansväxel, sk 
promissory note. Vid upptagande av lån från vissa nationella kredit
marknader kan särskilda krav på skuldförbindelser föreligga. De 
svenska bankerna kan ge upplysningar härom från fall till fall och 
även hjälpa till med utformningen.

Valutafrågorna kring de upplåningsformer som senast behandlats 
kan vara av mångahanda slag.
- En kort finansiering i utländsk valuta med fakturering i svenska 

kronor ger exportören valutarisk.
— En kort finansiering i utländsk valuta med fakturering i annan 

utländsk valuta betyder också valutarisk.



- En kort finansiering i utländsk valuta med fakturering i samma 
valuta utgör däremot en kurssäkring. Exportlikviden används då 
för betalning av valutalånet.

Man kan dessutom tänka sig en upplåning i en s k valutakorg (lånet 
ges i flera valutor samtidigt) för att dels få en spridning av valutaris
kerna, dels få en avvägd räntekostnad som kan vara acceptabel för 
företaget.

Hur man bör behandla dessa frågor ur valutaexponeringssynpunkt 
behandlas senare i kapitlet.

Annan kortfristig finansiering i svenska kronor

Riksbanken har i sina generella tillstånd givit svenska banker möj
lighet att kortfristigt finansiera svensk export (och import) i svenska 
kronor genom att de svenska bankerna får lämna lån till de utländ
ska köparnas banker upp till sex månader. Rent praktiskt går det så 
till att den utländska köparen beordrar en utbetalning till den sven
ska exportören under det kreditavtal som parternas banker överens
kommit. Den svenska banken betalar ut beloppet till exportören till 
debet för ett konto i den utländska kundens namn och köparen får 
därigenom en kredit i sin bank.

För exportörens del är detta en mycket fördelaktig finansierings
form oavsett vilken valuta han fakturerat i - han får ju omedelbart 
betalning i svenska kronor. För importörens del uppkommer förstås 
en kursrisk om fakturering skett i annan valuta än svenska kronor.

Vid sidan av banksystemet kan kortfristig finansiering även ske 
genom s k exportfactoring. Ett factoringbolag kan endera belåna eller 
köpa fakturafordringar. Vid belåning blir förfarandet i stort sett 
analogt med det tidigare nämnda inkassoförskottet. Vid köp av for
dran undviker exportören regressansvaret om köparen ej betalar på 
förfallodagen. Detta förfarande är närbesläktat med vad man i utlan
det ofta erbjuder, sk forfaitering. Vid fakturering i utländsk valuta 
uppkommer kursrisker vid belåning men normalt ej vid fakturaköp.

Allmänt om valutaexponering

Som framgår av det föregående uppkommer ofta valutarisker för 
exportören vid olika tillfällen. Vi har också i samband med de olika 
finansieringsformerna försökt utreda vilka möjligheter som står till 
buds att täcka de så uppkomna riskerna. Men det finns naturligtvis 
helt andra möjligheter att minimera eller helt eliminera kursrisker. 
Större företag med stor andel exportaffärer i utländsk valuta har 
egna experter som arbetar för att skydda företaget mot icke önskade 
valutaeffekter. Mindre företag kan lämpligen anlita sin bankforbin
delse för rådgivning i dessa frågor, som kan vara mycket komplicera
de att lösa på egen hand.

Det är viktigt för varje företag att skaffa sig en policy för valuta
hanteringen. Här vill jag först beskriva två ytterlighetsmotiv.
- Man önskar göra bästa-möjliga-affär av varje kontrakt i utländsk 

valuta för att även tjäna på valutaförändringen.



- Man önskar säkerställa varje kontrakt i utländsk valuta så att 
ingen kursrisk kan uppkomma.

Däremellan kan finnas alternativ av valutastyrningar, betalnings- 
förskjutningar, terminsaffärer, lån och valutaklausuler. Det vanli
gaste torde vara att man försöker använda sig av olika kombinatio
ner av vad som ovan uppräknats för att både kunna utnyttja en del 
kursuppgångar och ändå vara säkerställd mot vissa kurssänkningar.

För att kunna hantera dessa komplicerade frågor bör vaije företag 
som har exportkontrakt i utländska valutor lägga upp sk rullande 
valutapositionsuppställningar. Det vill säga man måste veta exakt i 
tiden (på veckan när) hur de olika valutorna berör företaget. De 
svenska bankerna kan bistå med råd härvidlag. Förutom betalningar 
av lån kan ju exportföretagen även ha betalningar för import av vissa 
komponenter av exportvarorna.

Valutastyrning - betalningsförskjutningar

För exportörer med inkommande valutor från exportförsäljning och 
utgående valuta i form av lån eller eventuella importbetalningar kan 
det vara lämpligt att öppna valutakonton i svensk bank. Man kan då 
under en kortare tid samla upp likvider utan att låta omräkna dem 
till svenska kronor och betala ut från valutakontona i utländsk 
valuta.

Därmed undvikes omräkningskursförluster. En lättnad i reglerna 
beträffande förräntning av valutakonton har införts varför en god 
vetskap om valutapositionen kan betyda mycket från intäktssyn- 
punkt.

En annan form av valutastyrning kan vara att »locka» köparen till 
snabbare betalning. I höga räntelägen kan det ju bli dyrbart med 
refinansieringar av lämnade leverantörskrediter och det kan betyda 
åtskilliga fördelar för exportörerna att påskynda betalningstrafiken. 
Men fördelar för exportören betyder i regel nackdelar för motparten 
och man måste i regel ge något i gengäld. Rent matematiskt kan man 
t ex avväga rabatter mot räntor och välja politik därefter.

Terminsaffärer

Bankerna har i alla tider rekommenderat sina kunder att utnyttja de 
möjligheter som finns till sk terminssäkringar via banksystemet. En 
säker handelsvinst kan nämligen förbytas i en förkrossande förlust 
om en exportör väljer att försöka maximera även sin valutavinst. 
Mycket stora och snabba förändringar kan ske i det valutasystem 
som idag gäller i världen. Att sälja sin valuta på termin betyder att 
man redan vid offertstadiet kan få rätt kalkylkurs på den senare 
inkomna valutan. Banken och exportören skriver ett kontrakt på 
valutaleveransen och banken åtager sig att köpa den så inkomna 
valutan till en i kontraktet fastställd kurs.

Låt oss t ex anta att en exportör i samband med sin offertgivning i 
US dollar kalkylerat med kursen 5 kr per dollar. Om han får betalt 
till den kursen när pengarna erhålls så är affären »hemma» med en 
normal handelsvinst. Exportören får ordern och talar med sin bank



om terminssäkring av valutan. Banken erbjuder sig att köpa valutan 
vid betalningstillfället till 5:05 kronor per dollar. Exportören bör då 
acceptera budet eftersom han vet redan vid detta tillfälle att han 
tjänar mera på affären än han hade beräknat. Även om den så 
fastställda kursen är lägre än vid kontraktsdagen kan det vara 
fördelaktigt att betala denna försäkringspremie. Att veta är bättre än 
att gissa!

Ett terminskontrakt kan göras upp från offerttillfället och under 
hela tiden fram till valutaingången. Exportören kan alltså själv välja 
tidpunkten för kontraktsundertecknandet. Om exportören är osäker 
på den exakta tidpunkt han kommer att erhålla valutan kan options
kontrakt användas, dvs han åtar sig att leverera valutan till banken 
under en viss tidsrymd i stället för en viss bestämd dag. Enligt 
Riksbankens nuvarande bestämmelser får en terminsaffär avseende 
en varubetalning ske på den tid marknaden kan medverka till. För 
återbetalning av lån gäller en tid av sex månader före lånets förfallo- 
dag såvida inte lånet avser refinansiering av kredit som lämnats i 
svenska kronor då tidsgränsen är 12 månader före förfallodagen.

Har ett lån tagits upp i flera valutor samtidigt, dvs i någon form av 
valutakorg, är det ovanligt att teckna terminskontrakt då risksprid
ningen i sig själv ger ett visst kursskydd.

V alutaklausuler

Det kan sägas att det också förekommer olika former av valutaklau
suler i samband med exportaffärer. Det är dock knappast att rekom
mendera i samband med korta krediter då det finns så många andra 
enklare förfaringssätt.

Valutabankerna har mycket stor erfarenhet idag av valutaffärer. 
Genom en bred kontaktyta över hela världen skaffar man sig snabba 
besked om olika valutors inbördes förhållanden till varandra. Denna 
information är man beredd att låta gå vidare till kunderna. Dagliga 
valutakurslistor, veckovisa terminskurslistor och månadsvisa listor 
över sk onoterade valutor (vilket betyder att man inte ger dagliga 
offerter för handel med dessa valutor) kan ge exportörerna bra besked 
om hur kurserna förändras mellan olika valutor och svenska kronor. 
Därutöver kan man få ytterligare information genom direkta dagliga 
kontakter med bankerna. Det kan vara synnerligen värdefullt och 
inkomstbringande för exportörer att odla den kontakten.

Sammanfattande råd

Jag skulle slutligen vilja ge några tips som framför allt vänder sig till
de medelstora och små företagen.
- Finansieringsfrågorna bör i princip vara lösta innan affären görs 

upp.
- Om du har möjlighet att välja mellan svensk och utländsk finansie

ring - tala med din bank som kan lämna offerter på olika alterna
tiv.



- Den räntebilligaste valutan är inte alltid den bästa att låna. Kurs
utvecklingen kan bli »dyr» för dig.

- Om du låter banken terminssäkra din valuta kan Du kalkylera i 
svenska kronor - det känns tryggt!

- Om du har regelbundna affärer i båda riktningarna kan det i sig 
självt utgöra ett gott skydd mot kursförluster.

- Försök arbeta med en policy vid valutahantering. Plötsliga ingi
velser att »leka i marknaden» kan bli ödesdigra.

- Diskontering av en växel i utländsk valuta kan ge likviditet i 
företaget utan att man drabbas av vare sig risk på köparen eller 
valutarisk.

- Även exportfactoring eller ren försäljning av exportfakturan kan 
underlätta likviditetsbekymmer.



Medel- och långfristig 
exportfinansiering
av Carl-Otto Beckvid och Anders Ljungh, Svenska Handelsbanken

När blir medel- eller långfristig exportfinansiering aktuell?

En mycket betydelsefull fråga såväl för köpare som säljare vid varje 
affärstransaktion är finansieringsfrågan. Ju större affären är desto 
större vikt får frågan. Och kan köparen ej lösa sin finansiering blir 
det ingen affär av, såvida inte säljaren är så angelägen om att få 
igenom transaktionen att han bidrar till frågans lösning, till exempel 
genom att själv lämna köparen en kredit, sk leverantörskredit. Att 
säljaren lämnar sådana krediter är ju högst vanligt, speciellt när det 
rör sig om rimligt stora belopp, rimligt långa kredittider och köpare 
vars kreditvärdighet enkelt kan bedömas av säljaren.

I de fall då affärstransaktionen omfattar kapitalvaror - maskiner, 
byggnader, fartyg, fabriker etc - med en avsevärd livslängd önskar 
köparen ofta fördela betalningen för det köpta godset över en längre 
tidsperiod så att avkastningen från maskinen, fartyget eller fabriken 
kan bidraga till att likvidera den kredit köparen erhållit i samband 
med köpet. Eftersom säljaren oftast har behov av sitt rörelsekapital 
för produktion och marknadsföring är det ur säljarens synvinkel ej så 
attraktivt att binda upp sitt rörelsekapital i medel- eller långfristiga 
leverantörskrediter. Säljaren söker då finna svaret på finansierings
frågan genom att vända sig till den som har till uppgift att svara för 
finansieringar, dvs banken.

De medel- och långfristiga exportfinansieringarna kommer sålun
da i fråga vid de exporttransaktioner då det rör sig om export av 
kapitalvaror eller av större projekt och då den utländska köparen 
önskar ett avbetalningsliknande förfarande eftersom han önskar att 
sprida ut betalningen över varans livstid så att den ansluter så nära 
som möjligt till varans värdeminskning.

Finansieringsformer

Principiellt kan man skilja mellan två olika typer av exportfinansie
ring.
Leverantörskredit, som innebär att exportören i leveransavtalet kom
mit överens med köparen om viss kredit.
Köparkredit, som innebär att någon annan än exportören - i allmän
het exportörens bank - beviljar köparen en kredit, vilken möjliggör 
kontant betalning till exportören (bank-till-köpare kredit). Krediten 
kan också lämnas till köparens bank (bank-till-bank kredit).



Leverantörskredit

Om parterna enas om en leverantörskredit kan betalningsvillkoren
innebära t ex att
10 % av kontraktsvärdet erläggs vid kontrakttecknande
5 % av värdet av varje leverans erläggs mot presentation av skepp- 

ningshandlingar
85 % av kontraktsvärdet erläggs i 10 lika stora halvårsvis förfallande 

rater, den första förfallande till betalning 6 månader efter sista 
väsentliga delleverans. På utestående kreditbelopp erlägger kö
paren en ränta på 10% pa betalbar halvårsvis i efterskott. 
Kreditbetalningarna inklusive ränta garanteras av köparens 
bank.

Om exportören tänker behålla krediten i egna böcker är dessa betal
ningsvillkor i och för sig tillräckliga. Hans kontraktsfordran kan 
täckas av en EKN-garanti. Om exportören däremot vill finansiera 
sina fordringar — vilket är det vanliga - skall han föreskriva att 
kreditraterna skall täckas av fristående fordringsbevis, i regel väx
lar. Detta kan rekommenderas även om exportören behåller krediten 
i egna böcker. Även räntan bör täckas av växlar. Antingen kan 
räntan läggas till kapitalbeloppet eller också kan särskilda ränteväx- 
lar utfärdas. Växlarna garanteras av köparens bank, antingen genom 
endossering, växelavtal eller genom en separat garanti.

Det vanliga är att växlarna, som utställs av exportören, deponeras 
hos exportörens bank sedan de accepterats av köparen. När exportö
ren kan påvisa att slutleverans skett — vanligen genom skeppnings- 
handlingar - fyller exportörens bank i förfallodagarna (som baseras 
på sista leveransens skeppningsdag) och lämnar ut växlarna till 
exportören (växlarna friställs).

Köpare och säljare kan naturligtvis komma överens om andra tider 
för friställning, t ex när 50% av kontraktsvärdet skeppats eller suc
cessivt under leveransperioden så snart leveranserna uppgår till ett 
visst värde.

Så snart växlarna friställts är de tillgängliga för finansiering. 
Detta kan ske genom diskontering eller genom överlåtelse av väx
larna. Med diskontering menar man vanligen en finansiering med 
full regressrätt gentemot exportören, medan man med överlåtelse 
menar en finansiering där banken övertar växlarna utan regressrätt 
gentemot exportören, eller med regress endast för den icke EKN- 
garanterade delen av en EKN-garanterad leverantörskredit. - Vid en 
traditionell växeldiskontering dras räntan för hela löptiden av vid 
diskonteringen.

Banken är ofta beredd att överta exportörens växelfordran helt 
eller delvis utan regress. Om krediten är EKN-garanterad friskriver 
banken regelmässigt exportören för den del av krediten som täcks av 
EKN-garantin. Exportören kan därigenom avlasta sina böcker med 
det belopp, för vilket han friskrivits.

En leverantörskredit kan finansieras under det nya SEK-systemet 
med subventionerade räntor under förutsättning att villkoren är



uppfyllda beträffande bl a kreditbelopp, återbetalningstid och köpar
land.

Exportören kan antingen få en kredit från SEK med växlarna som 
säkerhet, eller - om acceptanten/garanten eller ställd säkerhet är 
förstklassig - sälja växlarna till SEK utan regress. I första fallet har 
exportören både sin fordran på köparen och krediten från SEK kvar i 
sina böcker. I andra fallet ställs givetvis större krav på säkerheten, 
men exportören slipper en belastning på sin balansräkning.

Köparkredit

I stället för att parterna kommer överens om en leverantörskredit - 
som får anses vara den traditionella kreditformen - händer det nume
ra allt oftare att exportören, i samförstånd med sin bankforbindelse, 
erbjuder en köparkredit. Betalningsvillkoren i ett kontrakt kan då 
innebära att
15 % av kontraktsvärdet erläggs vid kontraktstecknande
85% av varje leverans värde erläggs mot presentation av 

skeppningshandlingar. Denna del av kontraktsvärdet skall fi
nansieras genom en kredit från exportörens bank till köparens 
bank.

Det blir alltså här frågan om en bank-till-bank kredit. Villkoren för 
krediten fastställes i ett särskilt kreditavtal mellan bankerna. Detta 
innebär att exportören inte blir direkt inblandad i exportkrediten, 
men han får ofta binda sig för vissa förpliktelser gentemot sin bank. 
Det kan rörä^sig om att ställa borgen för en viss del av krediten och - 
om krediten är EKN-garanterad - att stå för kursrisk och dröjsmåls- 
ränta under karenstiden vid en eventuell skadereglering.

Kreditavtalet mellan bankerna ska bl a reglera följande: Kreditbe
lopp. Valutaslag för krediten. Utbetalningsperiod. Utbetalning skall 
ske direkt till exportören. För utbetalningsprocedur erforderliga do
kument. Säkerhet. Återbetalning. Räntevillkor. Provisioner. Övriga 
kostnader såsom juristkostnader, resekostnader, eventuella kostna
der i framtiden för indrivning av fordran etc. Konsekvenser av betal- 
ningsdröjsmål eller kredittagarens försämrade ekonomiska status.

När krediten av exportörens bank i stället lämnas direkt till köpa
ren kallas krediten, som ovan nämnts, »bank-till-köpare kredit». 
Sådana krediter är numera vanligt förekommande i de fall då expor
tören har att göra med en sk »offentlig köpare» dvs en köpare som på 
grund av sin offentligrättsliga natur inte kan försättas i konkurs, 
exempelvis ministerier, departement, affärsdrivande verk. Bank-till- 
köpare kredit förekommer även då köparen är privaträttsligt subjekt, 
men det förutsättes då dels att köparen är av god kreditvärdighet, 
dels oftast att köparens åtaganden enligt kreditavtalet garanteras 
solidariskt av en bank som kan godtas av exportörens bank. I övrigt 
följer uppläggningen av en bank-till-köpare kredit vad ovan sagts om 
bank-till-bank kredit och resultatet av en köparkredit blir sålunda 
att exportören får kontant betalt och att banken eller SEK tar över 
fordran på den utländska köparen.

Frågan om vilket alternativ exportören skall välja - leverantörs-



kredit eller köparkredit - är omöjlig att generellt besvara. Leveran- 
törskrediten är en smidig och allmänt använd form. Det är nog 
emellertid klokt att komma ihåg, att riskerna för störningar i en 
exportaffär är större i en försäljning inom landet. Ävstånden, språk
skillnader, kulturskillnader m m kan medföra missförstånd och felbe
dömningar. Riskerna för situationer som kan uppstå på grund härav 
kan till viss del täckas in i ett köparkreditavtal, medan fordrings
ägaren vid en leverantörskredit är hänvisad till innehållet i växlarna 
eller de sk promissory notes (= egna växlar) som han kan ha. Växeln 
har en angiven förfallodag och dessförinnan kan utställaren eller den 
som trätt i hans ställe ej begära betalning om han skulle finna att 
gäldenärens ekonomiska ställning försämras. Ett kreditavtal, rätt 
skrivet, innehåller en klausul som ger fordringsägaren rätt att säga 
upp lånet till förtida betalning i en sådan situation. Krediter på icke 
alltför stora belopp till goda betalare bör gå som leverantörskrediter, 
men vid större komplicerade exporttransaktioner kräver försiktigheten 
köparkredit.

Exportfinansiering till marknadsvillkor

Statsstöd vid exportkreditgivningen kan som framgått av tidigare 
kapitel endast förekomma vid krediter med en löptid från 2 år och 
uppåt. Alla krediter med en kortare löptid måste ske på marknadsmäs- 
siga grunder. Den korta kreditgivningen, dvs med en löptid under 1 
år har tidigare beskrivits. Krediter med en löptid från 1 år och längre 
kan finansieras på kommersiell basis i SEK, i bankerna eller på 
några av de andra vägar som nedan redovisas. Det bör observeras att 
statsstödet vid svensk exportfinansiering är mera restriktivt vid kre
diter till i-länderna, varför ett antal av dessa krediter, trots att 
köptiden är 2 år eller längre, måste finansieras på marknadsmässiga 
villkor.

Kreditgivning på kommersiell basis, eller till marknadsvillkor, 
utgör nu en mindre del av SEK:s verksamhet, men kan vara ett gott 
alternativ att ta till för den exportör som önskar komma i åtnjutande 
av exportkredit till fast, om än icke subventionerad, ränta. Den 
maximala kredittiden för här avsedda krediter är 20 år. Merparten 
av de krediter som lämnas har en löptid av 5—8 år. Kredit kan lämnas 
i såväl svenska kronor som utländsk valuta. Räntan för krediter till 
marknadsvillkor i svenska kronor är i januari 1982 14,75%. Om 
exportören önskar ett bindande förhandslöfte om finansiering till
kommer en löftesprovision om 0,6% per år. Krediterna skall täckas 
av »betryggande säkerheter».

Leasing och factoring i samband med export

De finansieringsformer som tidigare beskrivits i detta kapitel har 
varit sådana som arrangeras av exportören direkt eller i samarbete 
med exportörens bank. Detta avsnitt kommer att beskriva de tjän
ster, med vilka de svenska finansbolagen kan biträda i finansiering
en av svensk kapitalvaruexport.

Med finansieringsformen leasing menas dels exportleasing dels 
förmedling till utländskt leasingbolag.



Exportleasing

Exportleasing innebär att ett svenskt leasingbolag placerar ett 
objekt, exempelvis en maskin, hos en leasetagare, i utlandet. För en 
sådan finansiering kan det svenska leasingbolaget - om affären i sig 
är kvalificerad för exportkredit enligt SEK-systemet - refinansiera 
sig hos SEK och om man så önskar, ansöka om EKN-garanti. I detta 
sammanhang bör det påpekas att i det fall refinansiering hos SEK 
enligt ovan skulle ske så är det en förutsättning att leasetagaren 
betalar ett förskott, en första leasingavgift, om lägst 15% av försälj
ningspriset. I det fall leasingbolaget arrangerar finansieringen på 
vanliga villkor, dvs ej i samarbete med SEK/EKN, finns inga sådana 
krav vad gäller förskott, kredittid etc. utan finansieringen förpackas 
så att den på bästa sätt tillmötesgår lease tagarens önskemål.

Förmedling till utländskt leasingbolag

Några av de svenska leasingbolagen har i en eller annan form etable
rat sig utomlands. Den primära anledningen till detta, är givetvis att 
bättre kunna bistå våra exportörer med finansieringslösningar på 
flera marknader än den svenska. Det är härvid naturligt att leasing
bolagen först försöker arrangera finansieringen inom den egna före
tagsgruppen. Om detta ej skulle vara möjligt t ex på grund av att man 
saknar representation i ett visst land och att det ej är möjligt att leasa 
direkt från Sverige, så kan leasingbolagen genom medlemskap i olika 
internationella leasingkedjor ändå tillse att en presumtiv kund er
håller ett leasingalternativ. Fördelen med att förmedla en affär till 
ett leasingbolag i leasetagarens land är bl a att kunden på så sätt kan 
erhålla en lease i sin egen valuta samt att eventuella lokala lagbe
stämmelser etc kan tillgodoses.

För exportören innebär en leasingfinansiering att han får kontant 
betalt av leasingbolaget samtidigt som hans kund erhåller den önska
de finansieringen.

Factoring vid medelfristiga krediter

Den factoringtjänst som svenska finansbolag kan erbjuda exportörer 
av kapitalvaror kallas tidsfactoring. Tidsfactoring eller forfaiting, 
som är den internationella benämningen på denna produkt, innebär 
att finansbolaget köper en exportörs fordringar utan regress och till 
fast ränta. Detta förutsätter att den av exportören lämnade leveran- 
törskrediten är dokumenterad i någon form av fordringsbevis, van
ligtvis växlar, samt att dessa fordringsbevis fritt kan överlåtas. Fi
nansbolaget köper växlarna av exportören dvs övertar accepterna 
utan regress och räknar av räntan för hela kredittiden en gång för 
alla. Det är alltså frågan om ett diskonteringsförfarande och exportö
ren får vid diskonteringstillfället ut ett nettobelopp varefter affären 
är avslutad för hans del.

Alla risker — bortsett från eventuella leveransgarantier — övergår 
till finansbolaget som således står för såväl kreditrisk som eventuell 
politisk risk och ränte- och valutarisker.

Förutsättningen för att finansbolaget skall kunna köpa växlarna



på det beskrivna sättet är som regel att det finns en bankgaranti eller 
att köparens bank har tecknat aval på växlarna.

Tidsfactoring ger exportören möjlighet att lämna den kredittid som 
köparen kräver utan att vare sig binda upp rörelsekapital i fordring
ar eller ligga med svårbedömbara risker under lång tid.

De affärer som framförallt passar för tidsfactoring är sådana som 
av en eller annan anledning ej är kvalificerade för SEK-systemet t ex 
på grund av konkurrenssituationen och kredittidens längd.

Svenska finansbolag samarbetar med ett antal utländska ä-forfait- 
institut och kan via dessa ofta arrangera tidsfactoringaffärer i ett 
flertal olika valutor.

Förskott och förskottsfinansiering, finansiering av lokala kost
nader m m

Enligt Consensus-villkoren skall köparen i en exportaffär erlägga 
minst 15% av kontraktsvärdet vid eller före kreditens starttidpunkt för 
att exportkrediten skall vara kvalificerad för statsstöd. Signatärerna 
har lovat att inte bidraga med statsstöd för denna kontantdel av 
kontr aktsvärdet.

Allt oftare visar det sig emellertid att utländska köpare på något 
sätt önskar finansiera kontantdelen av kontraktsvärdet genom en 
kredit och detta möter då enligt Consensus-villkoren icke några 
hinder, så länge en sådan finansiering sker på helt marknadsmässiga 
villkor. Uppläggningen blir då den att köparen ger exportörens bank, 
som samtidigt håller på med exportkrediten, uppdraget att arrangera 
en kredit på den internationella valutamarknaden, den sk »euro- 
marknaden». Banken ansöker därvid hos Sveriges Riksbank om att 
få deltaga i ett sådant internationellt lån och efter att ha erhållit det 
tillståndet arrangerar banken själv krediten eller bildar ett konsor
tium av banker, som lämnar krediten till den utländska köparen. 
Antalet banker i ett eventuellt konsortium samt villkoren för kredi
ten blir naturligtvis beroende av beloppets storlek, låntagarens kre
ditvärdighet samt den vid tidpunkten rådande marknadssituationen.

Den svenska exportören har goda möjligheter att erbjuda en finan
siering av 100% av kontraktsvärdet genom att utnyttja dels SEK:s 
kreditgivning — antingen till statligt subventionerade räntor eller till 
sk marknadsvillkor — för 85% av kontraktsvärdet, dels möjligheten 
till en finansiering av den 15%-iga förskottsdelen på euro-markna- 
den. Finansieringen blir till ringa besvär för exportören, eftersom 
hela handläggningen skötes av exportörens bank.

Internationella finansieringskällor

Euromarknaden

Såsom nämnts i samband med förskottsfinansiering kan exportkre
diter kompletteras med banklån på den internationella marknaden 
eller, med ett annat ord, euro-marknaden. Sådana banklån kan också 
bli aktuella när av något skäl (t ex löptid eller återbetalningsmön- 
ster) exportkrediter inte är tillgängliga. Lånen skaffas av svenska 
banker på den internationella marknaden till en ränta som baserar



sig på depositionsräntor banker emellan, den så kallade London 
Interbank Offered Rate eller LIBOR. Räntesättningen sker regelbun
det på perioder av 1, 3, 6 eller 12 månader och kostnaden för ett 
sådant lån blir den aktuella räntan plus en marginal. Räntan va
rierar i tiden och ränteläget är också olika för olika valutor. Vanligt
vis är dessa krediter dyrare än exportkrediter där ju räntan är sub
ventionerad. Ett medelfristigt lån på euromarknaden kan alltså ty
piskt löpa på en period av 5 år med 6 månaders räntesättning och en 
marginal på 1/2 %-2 % beroende på bankens bedömning av låntaga
rens kreditvärdighet. Löptider på upp till 10 år kan förekomma.

Lokala banker

Då man skall finansiera en större exportaffär t ex ett byggnadspro
jekt till utlandet så krävs ofta en viss finansiering av lokala kostna
der. Sådan finansiering kan också ordnas av en svensk bank i samar
bete med lokala banker i landet, i den lokala valutan och till gällande 
lokala räntesatser som dock varierar starkt världen över. Aven lo
kala utvecklingsbanker, dvs sådana som har till syfte att främja 
ekonomisk utveckling i landet, kan anlitas för denna typ av lokal 
finansiering och ibland även för finansiering i utländsk valuta. Lokal 
finansiering måste oftast anskaffas i samråd med köparen.

Internationella utvecklingsbanker

En lång rad institutioner ägnar sig åt finansiering av utvecklingspro
jekt i u-länder. Förutom Världsbanken kan nämnas regionala utveck
lingsbanker såsom Interamerican Development Bank, Asian Deve
lopment Bank och African Development Bank. Bankerna lånar upp 
pengar på kapitalmarknaden och lånar ut dem till fast ränta som 
vanligtvis ligger något under marknadsräntan eftersom då dessa 
banker inte kräver någon egentlig avkastning på eget kapital. Enligt 
samma mönster har upprättats en rad utvecklingsbanker i arablän
derna.

Genomgående för de internationella utvecklingsbankerna är att de 
beslutar om sina lån i samråd med låntagarländerna. Därför kan de 
inte påverkas i nämnvärd utsträckning av exportörerna men i viss 
utsträckning av importören/köparen.

Utvecklingsbankerna sätter dessutom som villkor internationell an- 
budsgivning vid upphandlingen av utrustning och varor. Ur den 
svenske exportörens synvinkel blir det alltså fråga om att konkurrera 
med andra länders exportörer om leveranser till sådana projekt. Den 
egentliga fördelen är då att man får kontant betalt utan krav pä kredit 
och vanligtvis genom en remburs där betalningen är garanterad av 
den finansierande utvecklingsbanken.

SEK-systemet

Förutsättningarna och villkoren för SEK-systemet finns sedan halv
årsskiftet 1981 i förordningen om exportkreditfinansiering med stat
ligt stöd (SFS 1981:665).



Förutsättningarna för att exportkredit med statligt stöd skall kun
na lämnas är

att transaktionen gäller finansiering av svenskt företags exportför
säljning

att det kan antas att konkurrerande utländskt företag på grund av 
utländskt kreditstöd kan erbjuda särskilt förmånliga kreditvill
kor

att det svenska exportkreditstödet behövs för att försäljningen skall 
komma till stånd

att försäljningen avser vara eller tjänst, dock ej sjöfartstjänst
att exporten avser kapitalvaror - exportkredit med statligt stöd får 

lämnas vid försäljning av råvara eller konsumtionsvaror »endast 
om särskilda skäl föranleder det»

att det kommersiella kontraktsbeloppet uppgår till minst 350000 
kronor

att krediten skall ha en återbetalningstid av minst två år samt
att exportaffären med avseende på varuslag eller tjänstens beskaf

fenhet, kredittid och övriga betalningsvillkor är sådan att ex
portkreditgaranti (SFS 1974:60) eller fartygskreditgaranti (SFS 
1980:501) kan lämnas.

Statligt exportkreditstöd förutsätter sålunda, att finansieringen gäl
ler »svenskt företags exportförsäljning». Om i en sådan export ingår 
utländsk vara - eller tjänst - får exportkredit med statligt stöd 
omfatta den utländska varan eller tjänsten »endast om synnerliga 
skäl föranleder det».

Lagtexten antyder icke vad som skall innefattas i »synnerliga 
skäl» utan har överlåtit åt SEK, som är den som lämnar utfästelsen 
om statsstödd exportkredit, att fastställa vad som skall anses innefat
tas häri.

SEK har därvid fastslagit att en första förutsättning för att ut
ländsk vara överhuvud skall få ingå i export som finansieras enligt 
SEK-systemet är att den utgör en integrerad del av den svenska 
exporförsäljningen. Om det sedan förhåller sig så

att den utländska varan överhuvudtaget ej tillverkas i Sverige och 
denna del av leveransen ej kan finansieras i ursprungslandet, 
eller

att köparen kräver att just den utländska varan skall ingå i den 
svenska exporten och denna del av leveransen ej kan finansieras i 
ursprungslandet, eller

att leverans från Sverige av den del som motsvaras av den utländska 
varan skulle vara omöjlig av rent praktiska skäl,

kan detta vara sådana för SEK godtagbara skäl för finansiering av i 
svensk export ingående utländsk vara.

Vidare torde SEK godkänna finansiering av lokala kostnader vid



entreprenadkontrakt upp till en högsta nivå motsvarande det förskott 
köparen minst har att erlägga, dvs 15 % av kontraktsbeloppet.

Sammanfattningsvis kan noteras att syftet med SEK-systemet är 
att finansiera svensk export. Om »synnerliga skäl» föreligger kan 
dock det kommersiella exportkontraktet som skall finansieras få 
omfatta utländsk vara - eller i entreprenadsammanhang även tjänst 
— vars värde icke är större än att den exportkredit som lämnas och 
som normalt uppgår till 85 % av exportkontraktets värde, till minst 
100% motsvaras av värdet av de med exportkontraktet omfattade 
svenska varorna. Med »svensk vara» anses i dessa sammanhang 
sådan vara som tulltekniskt behandlas som »svensk».

Av helt avgörande betydelse för att SEK skall kunna utfästa sig att 
lämna exportkredit med statligt stöd är, som ovan nämnts, att de med 
exporten förenade villkoren är sådana att exportkreditgaranti eller 
fartygskreditgaranti kan lämnas. Avgörandet i dessa frågor ligger 
hos de statliga institutionerna Exportkreditnämnden (EKN) vars 
verksamhet presenteras i annat kapitel respektive Fartygskredit- 
nämnden (FKN). Här skall blott understrykas att det i förordningen 
om exportkreditfinansiering med statligt stöd anges att en förutsätt
ning för kredit är att exportkreditgaranti kan utfärdas, icke att den 
verkligen utfärdas. Hittills har det sålunda varit möjligt att ordna 
exportkredit mot borgen av exempelvis svensk affärsbank i stället för 
EKN- eller FKN-garanti, blott transaktionen varit sådan att EKN 
eller FKN förklarat sig villig att utfärda garanti.

Villkoren för de statsstödda exportkrediterna skall stå i överens
stämmelse med »Consensus»-överenskommelsen respektive överens
kommelsen om exportkrediter för fartvg.

Det statliga stödet som ges enligt SEK-systemet har två huvudde
lar nämligen, dels olika återbetalningstid för krediterna beroende på 
exportaffärens karaktär och köparlandets status enligt kategoriin
delning, beskriven i annat kapitel, dels en av svenska staten subven
tionerad, fast ränta under kreditens hela löptid.

Statsstödd exportkredit till »Relativt rika länder» lämnas, natur
ligtvis endast om utländsk statsstödd kreditkonkurrens kan påvisas, 
för en återbetalningstid av normalt upp till fem år. Skulle det kunna 
visas att den utländska statsstödda kreditofferten innefattar längre 
återbetalningstid än fem år kan den svenska SEK-krediten ges en 
återbetalningstid av samma längd som den utländska kreditofferten 
erbjuder, dock högst 8,5 år. Man säger att SEK kan »matcha» den 
utländska offertens villkor. Återbetalningstid överstigande 8,5 år för 
kredit till kredittagare »Relativt rika länder» kan emellertid ej före
komma.

SEK-systemets villkor skiljer sig därutöver i någon mån från Con- 
sensus-villkoren. - För det första har riksdagen i förordningen om 
exportkreditfinansiering med statligt stöd fastslagit, att statsstödd 
exportkredit i svenska kronor skall hetinga en ränta som med 0,5 % 
överstiger den Consensus-ränta som skulle ifrågakomma. Vissa möj
ligheter att undvika detta påslag för svenska kronor finns, men SEK 
måste enligt förordningen hänskjuta ett sådant avgörande till den 
svenska regeringen. För det andra har riksdagen i förordningen givit 
SEK rätt att betinga sig särskild ersättning för lämnad statsstödd 
exportkredit, »om särskilda skäl föranleder det». Sådan särskild er



sättning kan ta formen av dels högre fast ränta än Consensus-ränta 
vid exportkredit i andra utländska valutor än de vanligast förekom
mande (US-dollar och D-mark), dels en särskild årlig avgift i fall då 
SEK accepterar annan säkerhet än EKN-garanti. En särskild avgift 
förekommer också i de fall SEK accepterar annan säkerhet än svensk 
statsgaranti eller svensk affärsbanks borgen för exportkredit eller del 
därav. Sistnämnda avgift benämnes »å forfaitprovision » och utgår 
med 0,1 % på det säkerställda beloppet att betalas som engångsavgift 
(= »flat»-avgift).

Därutöver skall noteras, att SEK har att för utfäst exportkredit 
med statligt stöd betinga sig en löftesprovision om 0,5% per år för 
tiden från tidpunkten för bindande köpeavtal (vid leverantörskre- 
diter) och bindande låneavtal (vid köparekrediter) till dess utbetal
ning av det utlovade beloppet sker. Provisionen beräknas på den vid 
varje tidpunkt outnyttjade delen av det utlovade kreditbeloppet.

Vid sidan av nu nämnda exportkrediträntor och provisioner ligger 
de avgifter den handläggande svenska banken (beträffande bankens 
medverkan se nedan) betingar sig för sin medverkan. Dessa avgifter - 
provisioner - består vanligtvis av dels en engångsprovision (»flat»- 
provision) för bankens medverkan i samband med exportkreditens 
tillkomst, dels en årligen utgående provision för bankens skötsel och 
handläggning av krediten under hela dess löptid. Dessa provisioners 
storlek bestäms främst av kreditens storlek, komplexitet och antal 
inblandade banker. Om banken accepterar att bära en del av risken 
på kredittagaren (mera härom nedan) betingar sig banken på vanligt 
sätt en riskprovision samt eventuellt en löftesprovision för risktagan
det, nämligen om utbetalningarna under exportkrediten inte är ome
delbart förestående eller om de kan förväntas dra ut över en längre 
tidsperiod.

Sammanfattningsvis kan sålunda beträffande villkoren för ex
portkrediter under SEK-systemet anges

att Consensus-villkoren gäller

att underskridande av räntenivåerna enligt Consensus kräver sär
skilda skäl och beslut av svenska regeringen

att räntan för exportkredit i svenska kronor med 0,5% överstiger 
Consensus-räntan

att regeringen kan pröva undantag från påslaget för svenska kronor

att exportkredit i annan utländsk valuta än US-dollar och D-mark 
kan löpa med högre ränta än Consensus, eftersom räntesatsen på 
en sådan kredit av SEK kan sättas med hänsyn till refinansie- 
ringskostnad och rimlig subventionsgrad

att löftesprovision till SEK utgår med 0,5 % per år beräknad på sätt 
som ovan angivits

att SEK (februari 1982) betingar sig ett särskilt räntepåslag om 
0,50 % per år i de fall överenskommelse kan träffas med SEK om 
att exportkredit skall säkerställas med annan säkerhet än statlig 
garanti



att SEK i de fall annan säkerhet än svensk statsgaranti eller svensk 
affärsbanks borgen av SEK accepteras som säkerhet för export
kredit eller del därav betingar sig en särskild sk à forfait-provi
sion uppgående till 0,1% på det säkerställda beloppet att erläg
gas som ett engångsbelopp (= »flat»-avgift) samt

att handläggande bank betingar sig ersättning för dels sin medver
kan i exportkreditens forhandlingsskede och uppläggningsskede, 
dels sitt handhavande och skötseln av krediten under hela dess 
löptid, dels det risktagande som banken kan ha utfäst sig att 
acceptera för krediten.

SEK.s villkor from 1981 -11-16:
Typ av låntagande länder

Relativt
rika

Mellan-
kategorin

Relativt
fattiga

Förskott, minimum % av kontraktsbelopp 
Kreditbelopp, maximum av kontraktsbelopp

15%
85%

15%
85%

15%
85%

Miniminettoränta: Särskild avgift på 0,5% tillkommer på alla nedan angivna ränte
satser då krediten saknar EKN eller FKN garanti
Kredit i svenska kronor
- återbetalningstid 2-5 år
- återbetalningstid överstigande 5 år

11,5%
11,75%'

11,0%
11,5%

10,5 %
10,5 %

Kredit i utländsk valuta
- återbetalningstid 2-5 år
— återbetalningstid överstigande 5 år

11,0%
11,25%'

10,5%
11,0%

10,0%
10,0%

Maximal återbetalningstid 8,5 år1 8,5 år 10 år

1 Förhandsnotifikation då återbetalningstiden är över 5 år.

Förmånliga u-landskrediter2

Ett system för särskilt förmånlig kreditgivning till utvecklingsländer 
(sk blandade krediter) infördes från årsskiftet 1980/81 (prop 1980/81: 
41, SFS 1981:357). Systemet baseras på kreditgivning från AB 
Svensk Exportkredit inom ramen för SEK-systemet och förutsätter 
normalt garanti från Exportkreditnämnden.

Genom tillförande av biståndsmedel ges SEK möjlighet att erbjuda 
vissa u-landskrediter på speciellt förmånliga villkor, med sänkt rän
tesats och om särskilda skäl härtill föreligger - förlängd återbetal- 
ningstid och/eller en återbetalningsfri period under kredittidens bör
jan.

Gåvoelementet i en förmånlig u-landskredit skall uppgå till minst 
25%. Det beräknas enligt särskilda internationella regler.

Under budgetåret 1981/82 anslogs för gåvoelement i förmånliga u- 
landskrediter 120 MSEK, vilket beräknades räcka till en kreditvolym 
på 400-500 miljoner kr. För budgetåret 1982/83 begärde regeringen 
300 miljoner kr motsvarande en kreditvolym på ca 900 miljoner kr.



Handläggande institutioner

En förmånlig u-landskredit förutsätter beslut i tre instanser, nämli
gen

- Beredningen för internationellt tekniskt samarbete BITS,

- AB Svensk Exportkredit - SEK, och

- Exportkreditnämnden - EKN.

BITS yttrar sig efter remiss från EKN över vilka länder och projekt 
som bör erhålla förmånliga krediter och över kreditens gåvoelement 
med hänsyn tagen till landets utvecklingsnivå och till det aktuella 
projektets utvecklingseffekt. BITS har också till uppgift att fastställa 
vilka affärer som skall prioriteras inom ramen för de riktlinjer som 
fastställts av riksdag och regering.

SEK tar ställning bl a till hur gåvoelementet bör utnyttjas vid 
utformningen av betalningsvillkoren och till behovet av säkerheter 
utöver EKN-garanti. EKN beslutar i garantifrågan och fattar ett 
slutligt beslut rörande den förmånliga krediten.

Förutsättningar för förmånlig u-landskredit

De u-länder som kan komma i fråga för förmånliga u-landskrediter 
är:

- länder med vilka Sverige bedriver ett sk bredare samarbete bl a 
Algeriet, Dominikanska Republiken, Egypten, Jamaica, Cuba, Ni
geria, Sudan och Tunisien.

- programländer för svenskt bilateralt bistånd (from budgetåret 
1981/82): Angola, Bangladesh, Botswana, Etiopien, Guinea-Bissau, 
Indien, Kap Verde, Kenya, Laos, Lesotho, Moçambique, Nicaragua, 
Pakistan, Sri Lanka, Swaziland, Tanzania, Vietnam, Zambia och 
Zimbabwe).

- andra u-länder vars utvecklingspolitik ligger i linje med de sven
ska biståndspolitiska målsättningarna.

För andra än här nämnda u-länder rekommenderas kontakt med 
BITS innan ansökningshandlingar utarbetas.

Krediter på högre belopp än 75 miljoner kronor torde endast un
dantagsvis kunna accepteras. Som minimibelopp har angetts att en 
förmånlig kredit bör uppgå till minst 5 milj kr. I samband med 
konsulttjänster kan dock lägre belopp accepteras.

De projekt som kan stödjas med förmånliga u-landskrediter är 
framför allt sådana som ökar mottagarlandets betalningsförmåga, 
t ex leveranser till industri- och jordbruksprojekt, energiproduktion, 
mineralutvinning, transport- och kommunikationsväsende eller till 
investeringar av infrastrukturell typ. Det ankommer på sökanden att 
förebringa bakgrundsinformation som belyser utvecklingseffekten av 
en viss affär som stöd för ansökan om förmånlig u-landskredit.



EKNs garanti

Förmånliga u-landskrediter garanteras hos EKN inom ramen för det 
sk s/u-garantisystemet. EKN kan i undantagsfall acceptera ett större 
risktagande än vad som medges inom s/u-garantisystemet. Detta 
förutsätter bl a att eventuella skadefall regleras av biståndsmedel. 
Om särskilda skäl härtill föreligger kan förlängd återbetalningstid 
och/eller en återbetalningsfri period under kredittidens början 
medges.

I övrigt tillämpas de riktlinjer som gäller för EKNs garantigivning. 
Således bör minst 15 procent av försäljningsbeloppet erläggas i för
skott under tiden fram till leveransen, amorteringarna bör ske i lika 
halvårsrater (efter ev amorteringsfri period under kredittidens bör
jan) etc.

Ansökan

Ansökan om förmånlig kredit skall göras samtidigt med och på sam
ma blankett som ansökan om EKN-garanti för exportkrediten. 
Överst på blankettens första sida anges att ansökningen även avser 
förmånlig u-landskredit. Parallellt med ansökan till EKN bör en 
ansökan om kreditfinansiering ställas till SEK. I ansökan anges de 
kreditvillkor som sökanden anser lämpliga.

Bankernas roll

Besluten om utfästelse angående statsstödd exportkredit fattas av 
SEK. Exportkreditsystemet bygger emellertid på den förutsättningen 
att handläggningen av exportkrediterna från de första kundkontak
terna och låntagarkontakterna via kreditavtalstecknande, utbetal
ning av kreditbelopp och inkassering av räntor och amorteringar till 
dess krediten avvecklas, skötes av affärsbankerna. SEK antingen 
övertar de av bankerna som långivare upprättade exportkreditavta
len med behållande av den upprättande banken som agent, eller 
refinansierar den långivande bankens exportkredit genom lån till 
banken.

På grund av detta förhållande är det av största betydelse att 
exportören på ett så tidigt stadium som möjligt tar kontakt med sin 
bank för att erhålla de råd och den hjälp banken på grund av sin 
kunskap och erfarenhet kan bjuda. Banken bistår, sedan kontakt 
etablerats mellan exportören och banken i affären, exportören med 
bl a
- kontakt med SEK och ingivande av ansökan om statsstödd ex

portkredit,
- kontakt med EKN för erhållande av utfästelse om EKN-garanti
- eventuellt arrangerande av annan för SEK acceptabel säkerhet än 

EKN-garanti
- diskussion om övertagande av icke EKN-garanterad risk från ex

portören helt eller delvis då detta är möjligt med hänsyn till EKN:s 
regler



- utformandet av lämpliga betalningsvillkor i det kommersiella kon
traktet så att EKN:s, exportörens, SEK:s och bankens krav tillgo
doses,

- mottagande av SEK:s anbud och av EKN:s garantiutfästelse (vid 
långivargaranti ),

- bevakning av att SEK:s anbud och EKN:s garantiutfästelse (vid 
långivargaranti) hålles »vid liv»,

- utarbetande av kreditavtalsförslag vid koparkrediter samt omhän
dertagande av växlar under leverantörskrediter, vilka skall finan
sieras hos SEK,

- förhandling av kreditavtal vid köparkrediter,
- accepterande av SEK:s anbud för låntagarens räkning när kom

mersiellt kontrakt och kreditavtal tecknats,
- inkassering av amorteringar, räntor, avgifter och premier från 

gäldenärer och exportören,
- inleverans till SEK och EKN av amorteringar, räntor och avgifter 

samt premier,
- ävensom övriga banken såsom agent för SEK eller såsom långivare 

åvilande skyldigheter.
Av särskild betydelse för exportören är naturligtvis den ovan antydda 
möjligheten att, i de fall EKNs regler medger det, få banken att 
övertaga den icke EKN-garanterade risken i en exportkredit. Ett 
sådant riskövertagande är naturligtvis förenat med en kostnad för 
exportören men fördelen för exportören är att han, om han överlåtit 
risken utan regress, därefter helt kan bortse från den.

I samband med att exportkrediten läggs upp får vanligtvis ett 
sidoavtal tecknas mellan exportören och den svenska banken i vilket 
avtal de detaljer måste regleras, vilka rör sådana delar av kreditavta
let, som det icke gått att få kredittagaren att acceptera och som 
exportören förklarar sig beredd att svara för, för att få kreditavtalet 
och därmed exporttransaktionen i hamn.

Några enkla men väsentliga råd

Affärsbankernas roll i exportfinansieringssammanhang är central. 
Genom att på ett tidigt stadium inviga banken i de exporttransak
tioner som exportören ser framför sig får exportören dels tillgång till 
den fmansieringsexpertis som fordras för att lösa finansieringsfrå
gorna, dels en samtalspartner att diskutera olika finansierings- och 
prissättningsalternativ med. Exportören gör sålunda klokt i att på ett 
tidigt stadium kontakta sin affärsbank och därefter hålla kontakt
mannen löpande informerad om affärens utveckling. Framför allt 
måste exportören hålla i minnet att han aldrig - om han icke har stor 
erfarenhet av exportfinansieringar, förstås - skall erbjuda sin köpare 
någon kredit eller speciella betalningsvillkor förrän han först talat 
med affärsbankens fmansieringsexpertis. Genom att diskutera ige



nom dessa frågor med banken före ett erbjudande om kredit kommer 
exportören att kunna erbjuda alternativ, som kan bli avgörande för 
affärens genomförande. Ett agerande på egen hand kan i värsta fall 
få mycket olyckliga konsekvenser för den mindre vane exportören.

När det gäller här ifrågavarande former av exportkrediter är rådet 
sålunda
- kontakta Din erfarna affärsbank så tidigt som möjligt
- diskutera med banken vilka olika finansieringsalternativ som kan 

finnas
- utnyttja även bankens övriga erfarenhet beträffande importlandet 

ifråga
- håll banken löpande informerad om affärens utveckling
- kontakta hellre banken en gång för mycket än en gång för lite.



Exportkreditförsäkring
av Jan F rykholm, Exportrådet

Exempel på när en exportkreditförsäkring är aktuell

Här nedan ges några exempel på affärer där en exportkreditförsäk- 
ring är aktuell. * 2 * * * * 7

CAD-affär på Norge
En svensk exportör säljer till en norsk köpare konsumtionsvaror för ett 
belopp av 100 000 Nkr. Betalningsvillkor: Kontant mot dokument (CAD).

Eftersom exportören inte är helt säker på att köparen kommer att lösa 
dokumenten försäkrar han sig mot risken för utebliven betalning hos Ex
portkreditnämnden eller Svenska Kreditförsäkrings AB. Premien härför 
blir ca 300 svenska kronor.

180 dagars växelkredit på Spanien
En svensk exportör säljer till en spansk köpare papper för 40000 USD. 
Betalningsvillkor: 180 dagars växelkredit.

Exportören tvivlar inte på att köparen kommer att lösa växeln efter 180 
dagar men eftersom han vill kunna diskontera växeln så snart som han 
erhållit den försäkrar exportören affären hos Exportkreditnämnden eller 
Svenska Kreditförsäkrings AB, alternativt överlåter han sin fordran till ett 
factoringföretag. Premien härför hos EKN blir ca 700 svenska kronor.

2 års kredit på Kenya
En svensk exportör säljer maskiner till en kenyansk köpare för 500000 
svenska kronor. Betalningsvillkor: 20 % i förskott vid order, 80 % i kredit att
återbetalas genom fyra, halvårsvis förfallande, lika stora växlar.

Exportören bedömer köparens kreditvärdighet som fullt tillfredsställande
men eftersom han inte anser sig kunna överblicka utvecklingen i Kenya 
under den tvååriga kredittiden försäkrar han affären hos EKN. Premien 
härför blir ca 12 000 kronor. EKN-garantin gör det också lättare för exportö
ren att finansiera krediten hos AB Svensk Exportkredit.

7 års kredit på Ungern
En svensk exportör säljer en komplett fabriksanläggning till en ungersk 
köpare för 50 miljoner kronor. Betalningsvillkor: 5 % i förskott när kontrak
tet träder i kraft, 10% vid skeppning, 85% i kredit att återbetalas genom 
fjorton, halvårsvis förfallande, lika stora amorteringar. Krediten lämnas i 
form av ett lån från exportörens bank till den ungerska utrikeshandelsban- 
ken.

Exportörens bank är inte villig att lämna en så stor och långfristig kredit 
till Ungern på egen risk utan försäkrar den hos Exportkreditnämnden. 
Dessutom garderar sig exportören för oförutsedda händelser under tillverk
ningstiden genom att själv teckna en EKN-garanti för denna period. Pre
mien för de båda garantierna blir ca 2 miljoner kronor. Garantierna un
derlättar i hög grad bankens refinansiering hos AB Svensk Exportkredit.



Olika risktyper och försäkringsmöjligheter - en sammanfatt
ning

1. Redan innan en exportör skickar sin offert till det utländska 
företaget bör han överväga om affären innebär sådana risker för 
förlust för hans företag att han bör skydda sig mot dessa genom 
exempelvis en exportkreditförsäkring.

Alla exportörer brukar se till att de är försäkrade mot even
tuella transportförluster — eller att köparen står risken för sådana
- men exportören bör också bedöma övriga förlustrisker, främst så 
kallade politiska och kommersiella risker, vilka begrepp defi
nieras senare i kapitlet.

2. Den politiska risken är främst beroende av det politiska och 
ekonomiska läget i köparlandet och dess förhållande till andra 
länder. Ca 85 % av den svenska exporten går till OECD-länderna 
och där torde exportören i regel kunna utgå ifrån att den politiska 
risken är så liten att han inte behöver försäkra sig mot den.

Om den planerade exportaffären avser ett statshandels- eller 
utvecklingsland kan en försäkring däremot ofta vara motiverad. 
Det är svårt att bedöma politiska risker särskilt för affärer som 
sträcker sig över flera år. En exportör kan dock genom några 
telefonsamtal till sin bank, Exportkreditnämnden eller Exportrå
det snabbt få veta hur man där bedömer risken på ett visst land 
och även få uppgifter om svenska företags aktuella erfarenheter 
av landets betalningsförmåga.

Vissa utvecklingsländer lider av en nästan konstant brist på 
utländsk valuta vilket medför regelbundna betalningsdröjsmål på 
3-12 månader, i vissa fall betydligt längre. I sådana fall kan 
exportörens ränteförlust bli avsevärd om han inte försäkrat affä
ren hos Exportkreditnämnden eller på annat sätt garderat sig, t ex 
genom att lägga in kompensation för den väntade förlusten i 
priset.

3. En exportör kan skydda sig för den politiska risken på bl a följande 
sätt:
- Försäkring hos Exportkreditnämnden (EKN)
- Bank i Sverige garanterar betalningen eller övertar exportö

rens fordran utan regress
- Bank utanför köparens land garanterar betalningen eller över

tar exportörens fordran utan regress
- Fordran övertas av ett svensk eller utländskt finansieringsföre- 

tag, t ex ett factoringföretag
- Försäkring hos svenskt eller utländskt försäkringsbolag
Närmare uppgifter om hur de ovan nämnda olika institutionerna 
arbetar lämnas nedan i avsnitten om respektive institution.

4. Den kommersiella risken är beroende av vem köparen är och av 
vilka säkerheter denne eventuellt är beredd att ställa för sin 
betalningsskyldighet mot exportören, t ex borgen av delägare eller 
moderbolag eller betalningsgaranti från bank i köparlandet.

För att kunna bedöma hur stor den kommersiella risken är bör



exportören alltid i god tid skaffa kreditupplysningar på den 
tilltänkte köparen genom Upplysningscentralen och/eller kredit- 
upplysningsbyrå, t ex AB AK-Justitia. Sådana upplysningar är 
dock ofta väl knapphändiga och svårtolkade samt innehåller inte 
alltid helt aktuella uppgifter. Det som inte står i en upplysning 
kan vara minst lika viktigt som det som står. Det är sålunda 
ovanligt att utländska banker säger något negativt om sina egna 
kunder.

Det är naturligtvis värdefullt om andra svenska foretag redan 
har erfarenheter av affärer med exportörens köpare. Bankerna, 
EKN och Exportrådet kan ibland hjälpa till med att få fram 
uppgifter härom.

Som nämnts ovan är vid export till OECD-länderna den poli
tiska risken oftast så liten att en exportör kan avstå från att 
försäkra sig mot den.

5. En exportör kan skydda sig för den kommersiella risken på bl a 
följande sätt:
- Försäkring hos EKN, men då måste även den politiska risken 

försäkras (utom vid export till vissa OECD-länder)
- Försäkring hos Svenska Kreditförsäkrings AB (Svenska Kre

dit), som däremot inte täcker politiska risker
- Bank i Sverige garanterar betalningen eller övertar exportö

rens fordran utan regress
- Bank i köparens hemland eller i annat land garanterar betal

ningen eller övertar exportörens fordran utan regress
- Fordran övertas av ett svenskt eller utländskt finansierings- 

företag, t ex ett factoringforetag
- Försäkring hos utländskt försäkringsbolag
Närmare uppgifter om hur de här nämnda institutionerna arbetar 
lämnas nedan i avsnitten om respektive institution.

6. Även om exportören anser att den politiska och/eller den kommer
siella risken är så liten att han inte behöver någon försäkring kan 
han vid en kreditaffär ändå bli tvungen att teckna en försäkring 
eftersom krediten kanske annars inte kan refinansieras hos bank 
eller AB Svensk Exportkredit (SEK). Dess praxis härvidlag be
skrivs i kapitel 21.

7. Om en exportör bedömer att han bör täcka sig mot den politiska 
och/eller den kommersiella risken vid en affär måste han också 
försöka avgöra vilket av de ovan nämnda tillgängliga alternativen 
som är mest fördelaktigt för honom. En schematisk sam
manställning av dessa alternativ ges på nästa sida.

Det är inte möjligt att generellt säga vilket alternativ som är 
fördelaktigast men det bör understrykas att såväl kostnaderna - 
vanligen kallade premier eller riskprovisioner - som villkoren i 
övrigt kan variera i hög grad. Såväl EKN som de privata 
försäkringsbolagen täcker normalt inte 100% av en risk utan 
exportören måste alltid stå en viss självrisk, som brukar variera 
mellan 10-30 %. Bankerna tar däremot ofta 100 % av risken.



Schematisk sammanställning av olika alternativ som en exportör 
har för att täcka politiska och/eller kommersiella risker

Politisk Kommersiell
risk risk

Exportkreditnämnden X X

Bank i Sverige X X
Bank utanför köparens hemland X X
Bank i köparens land X
Finansieringsforetag i Sverige

eller utanför köparens hemland X X

Finansieringsforetag i köparens land X

Svenska Kreditförsäkrings AB X

F örsäkringsbolag X X

Anmärkning: De olika alternativen kan givetvis kombineras, t ex så att EKN täcker politisk risk och Svenska 
Kredit och bank-/fmansieringsfÖretag kommersiell risk. Vid stora projekt kan det också bli nödvändigt att dela 
risken mellan flera institutioner. EKN kan täcka halva riskbeloppet och en eller flera banker den andra halvan.

Särskilt vid större affärer på utvecklingsländer med längre 
kredittider kan det bli nödvändigt att kombinera flera alternativ. 
EKN kan t ex försäkra risken på en del av affären, medan banker 
och/eller försäkringsbolag tar resten.

EKN har i samarbete med de större bankerna under de senaste 
åren tagit fram två huvudmodeller för riskdelning: horisontell 
respektive vertikal delning.

Vid horisontell eller beloppsmässig riskdelning kan t ex av ett 
kreditbelopp på 100 MSEK med åtta års löptid 50 MSEK täckas 
av EKN och 50 MSEK av bankerna, dvs de täcker hälften var av 
samtliga betalningsrater, som förfaller under kreditens löptid.

Vid vertikal eller tidsmässig riskdelning av samma kredit kan 
bankerna täcka de belopp som förfaller under de första fyra åren 
av kreditens löptid, medan EKN täcker enbart de belopp som 
förfaller under de sista fyra åren. Man säger att EKN då täcker 
»svansen» på krediten.

Eftersom bankerna oftast inte vill täcka risker längre än fem år 
är vertikal delning vanligare än horisontell. Givetvis kan 
försäkringsbolag inträda i bankernas ställe. Det förekommer 
också lösningar, där såväl banker, försäkringsbolag som EKN 
medverkar.

Ibland kan de här beskrivna lösningarna kombineras med att 
exportören själv står risken för t ex de två sista åren av kreditti
den, vilket kan medföra avsevärt lägre riskprovisioner. Exportö
ren gör bedömningen att om han nuvärdesdiskonterar denna 
långt fram i tiden belägna risk är den inte särskilt stor. Exportö
ren kan dessutom hoppas på att han kanske kan sälja bort risken, 
när de första fem åren av kredittiden gått.

En annan vanlig variant är att risken delas upp - syndikeras — 
mellan ett antal svenska och/eller utländska banker.



8. Det kan inte nog understrykas att exportören bör ta erforderliga 
kontakter med EKN, banker, försäkringsbolag etc på ett så tidigt 
stadium i en affär som möjligt. Adresser och telefonnummer fram
går nedan. För att dessa institutioner skall kunna täcka risker i 
samband med en affär har de nämligen vissa krav på utformning 
av betalningsvillkor mm, vilka ofta blir styrande för hur affären 
skall läggas upp. För exportören är det också värdefullt att på ett 
tidigt stadium få veta vilka kostnader en täckning av de olika 
riskerna kommer att medföra.

Exportkreditnämnden (EKN)
Box 7334, 103 90 Stockholm 
Norrlandsgatan 15. Tel. 08-23 5830

AB Max Mathiessen 
Strandvägen 5 A, 11451 Stockholm 
Tel. 08-635200

Försäkrings AB Sirius 
Nybrokajen 15, 11148 Stockholm 
Tel. 08-7234400

Försäkrings AB Skandia 
Sveavägen 44, 103 50 Stockholm 
Tel. 08-7881000

Svenska Kreditförsäkrings AB 
Box 7435, 103 91 Stockholm 
Norrmalmstorg 4. Tel. 08-221060

Trygg-Hansa AB
Fleminggatan 18, 10626 Stockholm 
Tel. 08-7851000

J Åkerman AB
Arsenalsgatan 8C, 11147 Stockholm 
Tel. 08-247785 * i

Vad innebär politisk respektive kommersiell risk

Som redan nämnts är det politiska och kommersiella risker som kan 
täckas genom en exportkreditförsäkring. För att tillgodose export
företagens stigande behov av risktäckning pågår det ett ständigt 
utvecklingsarbete hos såväl EKN, de privata försäkringsbolagen som 
bankerna. Inte minst har det under de senaste åren kommit fram 
åtskilliga alternativ till de försäkringar som EKN erbjuder.

De olika institutioner som tillhandahåller dessa tjänster till ex
portörerna presenteras nedan. Först skall dock de två centrala be
greppen politisk och kommersiell risk beskrivas:

Med politisk risk avses främst risken att belopp som köparen erlagt
i köparlandets valuta inte transfereras (överförs) i avtalad valuta till 
säljaren oftast beroende på att köparlandet lider brist på utländsk 
valuta. De flesta skadefall avseende politisk risk orsakas sålunda av 
att köparlandet har råkat in i en mer eller mindre allvarlig ekono
misk kris.

Till politisk risk hänförs emellertid också förluster på grund av 
krig, revolution och liknande händelser i köparlandet, som hindrat 
köparen att ta emot varan och/eller att fullgöra sina betalningsför-



pliktelser. På liknande sätt bedöms hinder genom opåräknade im
port- eller valutareglerande åtgärder i köparlandet.

Med kommersiell risk avses främst risken att köparen kommer på 
obestånd eller går i konkurs och därför inte kan fullgöra sina betal
ningar till exportören. Även i fall då obestånd inte föreligger men viss 
tid (normalt sex månader) förflutit från förfallodagen och köparen 
trots krav inte har betalt en klar fordran uppkommer s k protracted 
default som EKN skadereglerar såsom förlust på grund av kommer
siell risk. Sådana fall har blivit vanligare under de senaste åren.

Exportkreditnämnden

Risktäckning och garantiprocentsatser

Exportkreditnämnden (EKN) är en statlig institution som inrättades 
år 1933 för att främja sysselsättningen och stödja den svenska expor
ten. EKN:s verksamhet skall vara grundad på affärsmässighet och 
inte innebära någon subvention av exporten. EKN tar därför ut 
premier som i princip skall täcka såväl administrationskostnaderna 
som skadeersättningarna.

Trots sitt namn lämnar EKN inte några krediter utan enbart 
försäkringar för att skydda exportörerna och bankerna mot förluster i 
samband med exportaffärer. Dessa försäkringar kallas dock av 
nämnden garantier, vilken term används i den följande beskrivning
en av EKN:s verksamhet.

EKNrs garantigivning sker inom de beloppsramar som har fast
ställts av regering och riksdag. Det finns fyra olika ramar för
- normalgarantier (n-garantier), ram i december 1986 48 miljarder 

svenska kronor.
- s/u-garantier. Garantigivning under s/u-garantiramen kan ske på 

grund av att affären är betydelsefull med hänsyn till den svenska 
industripolitiska målsättningen eller med hänsyn till sysselsätt
ningseffekterna i Sverige och/eller att affären - vid export till u- 
land - främjar köparlandets ekonomiska utveckling enligt de prin
ciper som gäller för svensk biståndspolitik. I praktiken har EKN 
dock inte tillämpat det s k u-kriteriet under de senaste åren. Inom 
EKN pågår också en utredning om vilka s-kriterier som i fortsätt
ningen skall användas. Den väntas bli klar under 1987. S/u-ramen 
var i februari 1987 29 000 miljoner kronor.

- investeringsgarantier, ram i december 1986 400 miljoner kronor.
- kursgarantier, ram i december 1986 2 000 miljoner kronor.
De totala utestående garantiförbindelserna var i december 1986 28 
miljarder svenska kronor och utfästelserna 29 miljarder kronor. 
(Utfästelserna avräknas mot ovannämnda ramar till endast 40 %.)

Förutom rollen som garantiinstitut har EKN också till uppgift att 
se till att man från svensk sida iakttar de internationella överenskom
melser som på regeringsnivå har träffats om en begränsning av den 
statsstödda kreditkonkurrensen vid exportaffärer. Viktigast av dessa 
är den sk Consensus-överenskommelsen som närmare beskrivs i 
kapitel 18.



Den av EKN tillämpade praxisen skall också i tillämpliga delar 
användas vid beviljandet av u-krediter - vanligen kallade blandade 
krediter. De beskrivs närmare i kapitel 21.

EKN:s garantier är inte utformade som borgensåtaganden utan är 
snarare en försäkring vid exportaffärer mot förluster, som kan uppstå 
genom att köparen inte fullgör sina skyldigheter enligt ingånget 
kontrakt med exportören. Förluster som uppkommer på grund av 
försummelse från exportörens sida täcks normalt inte av EKN utom i 
två speciella fall, som beskrivs nedan: FinG- och motgarantier.

Vid export till privat köpare lämnar EKN garanti för politiska 
risker eller för både politiska och kommersiella risker.

Garanti för enbart kommersiella risker lämnas endast vid export till 
köpare i OECD-länder, placerade i premieklass 1 (se sid 256) och 
enbart för affärer med högst ett års kredittid.

Vid export till offentlig gäldenär, dvs gäldenär som har offent
ligrättslig status och alltså inte kan försättas i konkurs, omfattar 
täckningen alltid såväl politiska som kommersiella risker. För flerta
let länder med statshandelssystem gäller i princip att samtliga 
gäldenärer betraktas som offentliga. Beträffande länder, där kon
kursinstitutet inte förekommer, kan den omständigheten att 
gäldenärens löpande utgifter finansieras över statlig eller kommunal 
budget medföra att gäldenären betecknas som offentlig. EKN avgör 
vid behandlingen av garantiansökan om gäldenären skall anses vara 
ett offentligt rättssubjekt. I de sk allmänna villkoren för de olika 
garantityperna anges vad de olika slagen av risktäckning innebär.

Nämnden införde 1 juli 1982 nya allmänna villkor för de flesta 
garantityper som bl a innebar en avsevärd utvidgning av begreppet 
politisk risk. Gällande villkor kan rekvireras från EKN och en ex
portör bör alltid ta del av dem innan han börjar utnyttja EKN:s 
garantier.

I villkoren finns nämligen åtskilliga föreskrifter om vad en 
försäkringstagare skall iaktta för garantins giltighet, t ex vid fara för 
skadefall, såsom betalningsdröjsmål. Om han inte följer dessa 
bestämmelser kan i värsta fall garantin förklaras ogiltig av EKN.

Liksom vid t ex bilförsäkring kräver EKN alltid att försäkringsta
garen skall stå en viss självrisk. När det gäller politiska och OK- 
risker ger EKN:s garantier normalt täckning för 90% av uppkom
mande förlust, dvs exportörens självrisk är 10 %.

Vid affärer med högst ett års kredittid - sk korta affärer - är 
täckningen endast undantagsvis lägre än 90 %. Långivargarantier för 
bank-till-bank krediter ger normalt täckning med 95 % för politiska 
risker.

På ett fåtal länder som bedöms som synnerligen riskfyllda lämnar 
EKN överhuvudtaget inga garantier, medan nämnden på en del 
andra länder funnit sig nödsakad att endast garantera affärer med 
högst ett års kredittid.

Det finns också åtskilliga länder där EKN sänkt täckningen under 
90%, vanligen till 80 eller 75%. Detta beror på att länderna anses 
riskabla och/eller att nämnden redan har ett stort engagemang på 
dem.

Särskilt vid större affärer förekommer det även att EKN, efter 
prövning från fall till fall, tillämpar sänkt täckning - eventuellt



också förhöjd premie, se nedan — även på länder där den normala 
täckningen är 90 %. Vid större affärer kan det också inträffa att EKN 
begränsar sin ersättningsskyldighet till endast en del av det totala 
riskbeloppet. Risken på återstoden får då täckas av en eller flera 
svenska/utländska banker och/eller försäkringsbolag. Vid garanti 
som avser offentlig gäldenär är garantiprocentsatsen densamma för 
politiska och kommersiella risker dvs normalt 90%.

För kommersiella risker är EKN:s normala täckning 85%. Om den 
utländske köparen av EKN bedöms som mindre stark kan EKN 
vägra att överhuvudtaget täcka den kommersiella risken. EKN kan 
också markera sin tveksamhet till köparen genom att sänka täck
ningen, vanligen till 60% - sk B-köpare.

Om köparen tillhandahåller betalningsgaranti från av EKN godta
gen statlig institution eller affärsbank i köparlandet eller om ex
portören har tecknat s k globalgarantiavtal med EKN kan täckning
en för kommersiell risk höjas till 90%. Det bör observeras att 
täckningen för kommersiell risk aldrig kan bli högre än den procent
sats som tillämpas för politisk risk pä det aktuella köparlandet.

För tilläggsgaranti för finansiär, se nedan - FinG-garanti - kan 
EKN medge täckning upp till 100%.

EKN:s olika garantityper

Som framgår av den följande uppställningen försäkrar EKN inte 
enbart krediter - dvs betalningar som inflyter viss tid efter verkställd 
leverans - utan även andra betalningsåtaganden som köparen har 
gjort gentemot exportören, t ex betalningar som skall erläggas viss 
tid före leverans eller i samband med leverans. Däremot täcker EKN- 
garantin normalt inte betalningar som redan på annat sätt är säker
ställda gentemot exportören, t ex betalning genom remburs som är 
bekräftad av svensk bank.

Sedan 1978 täcker EKN också vissa risker som en exportör står i 
samband med att han ställer «bonds». Detta är särskilda säkerheter, 
vanligen i form av en garanti från en bank eller ett försäkringsbolag, 
som en exportör ställer för sina åtaganden enligt ett kontrakt och för 
vissa av köparens betalningar, t ex förskott.

Normalt bör säkerheter av detta slag - ofta kallade kontraktsga
rantier, på engelska »bonds» - vara så utformade att köparen har rätt 
att ta dem i anspråk endast om exportören inte fullgjort sina förplik
telser enligt lämnat anbud eller kontrakt.

Under senare år har det dock blivit mycket vanligt att särskilt 
offentliga köpare i vissa u-länder kräver och även erhåller ovillkor
liga säkerheter, »on demand bonds», som köparen kan ta i anspråk 
utan att behöva visa något giltigt skäl härför.

För att få till stånd enhetliga principer vid användandet av kon
traktsgarantier och om möjligt en begränsning av bruket av ovillkor
liga garantier har Internationella handelskammaren (ICC) utformat 
allmänna regler för kontraktsgarantier jämte exempel på hur garan
tierna bör utformas. Dessa regler kan erhållas från ICC:s Svenska 
Nationalkommitté, Box 16050, 10322 Stockholm.

EKN:s säkerhetsgaranti täcker risken för obehörigt utnyttjande av



bla följande slag av kontraktsgarantier: anbuds-, förskotts- och 
fullgörandegarantier (»Bid, Advance Payment and Performance 
Bonds»).

Garantier direkt till exportören
Garantityp Kommentarer

Garanti för fordringsförlust (F) Täcker exportörs risker för fordringsförlust för 
tiden efter skeppning vid enstaka exportaffär 
men ger inget skydd under tillverkningstiden

Ramgaranti (ES-ram) Täcker risker för fordringsförlust upp till ett 
visst belopp per köpare/land. Högst 12 månaders 
kredit från skeppning

Garanti för tillverknings- och 
fordringsförlust (T+F)

Täcker exportörs risker för tillverknings- och 
fordringsförlust vid enstaka exportaffar. 
Lämnas normalt endast för specialtillverkade
varor

Lagergaranti (Lag-A) Täcker risken för att exportörs lager i utlandet 
beslagtas, förstörs eller skadas pga politiska 
händelser

Säkerhetsgaranti (Sä) Täcker risken för obehörigt utnyttjande av 
säkerhet (»bond») som ställs i samband med ex
portaffär. Lämnas endast för vissa marknader.

Kursgaranti (KG) Täcker kursrisk för USD vid avtal med längre 
löptid än 24 månader

Garantier till finansiär av svensk export
Garantityp Kommentarer

Långivargaranti Täcker långivares risker för fordringsförlust vid 
lån till utländsk importör eller dennes bank i 
samband med svensk exportaffar

Kombinerad garanti 
(T+F komb)

Innebär garanti till exportör avseende tillverk- 
ningsförlust och i förekommande fall ford
ringsförlust samt garanti till långivare avseende 
fordringsförlust för risker vid en och samma 
affär

Tilläggsgaianti till förmån 
för finansiar (FinG)

Täcker risken för att utländsk köpare inte beta
lar med motivering att exportören inte har full
gjort sina avtalsenliga förpliktelser

Rembursi; iranti (RG) Täcker risken för bank vid bekräftelse av rem
burs

Motgaravj ti (MG) Täcker utställares risk vid garanti (»bond») som 
utfärdas för exportörs räkning till förmån för 
utländsk köpare

Av de i faktarutan kortfattat beskrivna garanti typerna är F-garantin 
vanligast. Globalgarantiavtal kan erhållas av företag med rimlig 
riskspridning för i princip alla dess exportaffärer. Företaget kan då få 
en viss premierabatt och i vissa fall högre garantiprocentsats, bl a 
90 % för kommersiell risk.



Ansökan om garanti

Ansökan bör göras så tidigt som möjligt och i vaije fall innan EKN 
inträder i risken. Vid F-garanti måste därför ansökan ske före 
skeppning och vid T+F-garanti före den tidpunkt då kontraktet 
träder i kraft.

Särskilt vid stora affärer bör garantifrågan tas upp med EKN 
redan då affären är på ett förberedande stadium. Det kan nämligen 
vara av avgörande betydelse för en exportör att redan när han utfor
mar sin offert veta i vilken utsträckning han kan påräkna att få 
EKN:s garanti och villkoren härför.

Då en ansökan om garanti har bifallits utfärdar EKN utan kostnad 
för exportören en utfästelse om garanti, dvs ett löfte från EKN om att 
täcka affären. Utfästelsen har normalt en giltighetstid om tre må
nader. För förlängning av utfästelser avseende affärer med kredit
tider över ett år utgår viss avgift, om utfästelsens giltighetstid efter 
förlängningen överstiger sex månader. Utfästelsen, som kan återkal
las av EKN endast om EKN anser att risken för förlust avsevärt ökat, 
gör det möjligt för exportören att föra förhandlingar i visshet om att 
garantin kan erhållas om affären kommer till stånd.

Vid större affärer är det ofta inte möjligt för en exportör att på ett 
tidigt stadium lämna alla de uppgifter som fordras för en garan
tiansökan. Exportören kan då i stället i ett vanligt brev kort beskriva 
den aktuella affären och begära att från EKN få ett förhandsbesked 
om nämnden i princip är villig att täcka affären. Sådana förhands
besked är inte lika bindande för nämnden som de vanliga utfästel
serna.

Garantiförbindelse utfärdas av EKN och premie skall erläggas då 
de av garantin omfattade riskerna inträder, dvs i princip vid avtals
tecknandet, skeppningen eller motsvarande.

Det finns inget krav på minsta storlek för att en affär skall kunna 
försäkras hos EKN, men minimipremien per affär är 250 kronor. Den 
hittills största premien för en affär är drygt 90 miljoner svenska 
kronor (MSEK). Huvuddelen av EKN:s försäkringar avser mindre 
affärer på 1000-500000 kronor och av de garantiförbindelser som 
EKN lämnade under verksamhetsåret 1985/86 avsåg 85 procent 
affärer med högst ett års kredittid, vilka främst görs av mindre och 
medelstora företag. Av det garanterade totalbeloppet, 9 miljarder 
SEK, avsåg 43 procent sådana korta krediter.

Under senare år har EKN:s utbetalda skadeersättningar ökat kraf
tigt. De uppgick 1983/84 till 872 MSEK, 1984/85 till 804 MSEK och 
1985/86 till 761 MSEK.

Premier

I garantiutfästelsen anger EKN vilken premie nämnden kommer att 
ta ut för den aktuella affären. Premien beräknas på garantins högsta 
förlustbelopp i vilket EKN inkluderar samtliga räntebetalningar 
från köparen avseende exportkrediten - förutsatt att exportören 
önskar försäkra räntorna, vilket är det normala - och påverkas av 
premietidens längd. Denna räknas från dagen för garantins ikraftträ
dande - t ex skeppningsdagen - till förfallodagen för det sist förfal



lande belopp som skall omfattas av garantin. - Premiens storlek är 
dessutom beroende av vilka risker som garantin täcker och av im
portlandets premieklass.

EKN arbetar för närvarande med fyra premieklasser. I den första 
klassen - klass 1 - är de flesta industriländer placerade, i den andra 
vissa mindre utvecklade industriländer samt en del statshandels- och 
OPEC-länder, i den tredje framförallt u-länder, i den fjärde klassen 
slutligen vissa statshandelsländer och ett stort antal u-länder. Pre
miesatserna är lägst för klass 1 och stiger sedan successivt för att bli 
högst i klass 4. Några exempel på aktuella premiesatser ges i de 
inledande affärsexemplen.

För vissa s/u-garantier tillämpas en särskild tilläggspremie som 
utgår med 10 % av den normala premien.

Under senare år har det blivit rätt vanligt att EKN vid täckning av 
större affärer på riskabla marknader efter prövning från fall till fall 
tar ut en förhöjd premie med t ex 25%.

Normalt skall exportören erlägga hela premiebeloppet till EKN 
redan då nämnden utfärdar garantiförbindelsen. Om premiebeloppet 
överstiger 100000 kronor kan EKN dock medge att premien betalas i 
rater under viss tid. Hela beloppet måste dock vara erlagt senast då 
kredittiden börjar löpa.

EKN.s krav på betalningsvillkorens utformning

Som nämnts ovan är det en av EKN:s uppgifter att övervaka betal
ningsvillkorens utformning vid exportaffärer. Detta sker genom att 
EKN före utfärdandet av en garantiutfästelse granskar att betal
ningsvillkoren är normala för det aktuella varuslaget och med 
hänsyn tagen till affärens storlek och köparlandets ställning.

Enligt EKN:s praxis bör vid export av råvaror, halvfabrikat och 
egentliga konsumtionsvaror kredittiden inte överstiga 6 månader. 
För varaktiga konsumtionsvaror accepterar nämnden i allmänhet en 
kredittid om 1 år, i vissa fall även något längre.

Vid export av lättare kapitalvaror kräver EKN för att medge 2 års 
kredittid att kontraktsbeloppet skall vara minst 100000 kronor, för 3 
års kredit 300000 kronor, för 4 års kredit 750000 och för 5 års 
kredittid 1,5 MSEK.

När det gäller större leveranser av anläggningar - på minst 15—20 
MSEK - eller entreprenader - på minst 40-50 MSEK - kan EKN 
godtaga en kredittid på 7-8 år. För mycket stora kontraktsbelopp på 
u-länder kan upp till 10 års kredittid förekomma.

EKN kan även i vissa andra fall godtaga kredittider över 5 år om 
bevis föreligger att en utländsk konkurrent erbjuder längre kredittid 
och erhåller statligt stöd härför - sk matching - vilket är relativt 
vanligt. En exportör bör därför när det gäller affärer med längre 
kredittider än normalt redan i sin ansökan lämna EKN uppgift om 
vilken utländsk konkurrens han räknar med.

EKN definierar begreppet kredittid på följande sätt: Generellt sett 
räknas kredittidens början från skeppning av aktuell sändning. Vid 
försäljning av kapitalvaror i form av enheter som är användbara var 
för sig (t ex lastbilar) kan kredittiden räknas från medelleveransda- 
gen eller från var och en av de dagar då köparen skall ta varan i



besittning i importlandet. Vid försäljning av kompletta anläggningar 
räknas kredittiden normalt från den dag då köparen skall ta anlägg
ningen i besittning. Har leverantören ansvar för igångkörning 
räknas kredittiden dock från den dag då montage fullbordats eller då 
prov gjorts för att säkerställa att anläggningen är klar att tas i drift.

Allt som köparen betalar fram till kredittidens början räknas av 
EKN som förskott. För kredittider över 18 månader bör förskottet 
uppgå till minst 15 procent av försäljningsbeloppet. Även för affärer 
med kredittider mellan 12 och 18 månader kräver EKN att köparen 
skall erlägga ett förskott som dock inte behöver uppgå till 15 procent. 
I normala fall krävs inte förskott vid krediter på upp till 12 månader.

Vid garanti för tillverknings- och fordringsförlust kräver EKN 
normalt att en del av förskottet, vanligen 5%, skall erläggas när 
köpeavtalet sluts.

EKN:s krav på säkerheter för köparens åtaganden

EKN kräver ofta säkerheter för köparens åtaganden enligt kontrak
tet i form av t ex transfereringsgaranti från köparlandets centralbank 
och/eller betalningsgaranti från bank i köparlandet. Som huvudregel 
gäller att dessa skall föreligga i samband med att EKN-garantin 
utfärdas och träder i kraft samt att de i princip skall omfatta alla de 
betalningar som skall erläggas efter EKN-garantins ikraftträdande.

Exportören bör därför särskilt i samband med T+F-garantier ob
servera att de säkerheter EKN kräver skall erhållas i anslutning till 
köpeavtalet. Om t ex köparen skall låta ställa remburs träder nor
malt inte T+F-garantin i kraft förrän denna har öppnats.

Exportören bör i god tid ta kontakt med EKN, vilket inte behöver 
ske genom en formell ansökan, för att få besked om vilka krav på 
säkerheter EKN kan komma att ställa i det enskilda fallet.

Garanti för utländska underleveranser

EKN beviljar i princip garanti endast för svenska varor men undantag 
från denna regel förekommer i viss utsträckning. Speciellt vid export 
av kapitalvaror är det vanligt att den svenska exportören köper en 
del av utrustningen från utländska underleverantörer. Sådana un
derleveranser kan täckas av EKN om de kommer från ett land som 
har åtagit sig att ge svenska varor samma behandling. Täckningen 
begränsas dock till ett inköpsvärde för dessa utländska varor som 
inte överstiger 30 % av exportaffärens försäljningspris. EKN har hit
tills ingått s k 30 %-avtal med garantiinstituten i Belgien, Danmark, 
Finland, Frankrike, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Schweiz, 
Storbritannien, Västtyskland och Österrike. (40% i fråga om leve
ranser från Finland och Norge.)

Med hänvisning till att många av de utländska instituten tillläm- 
par 30 %-regeln mycket restriktivt har också EKN under det senaste 
året blivit mer återhållsam. Det är numera rätt vanligt att nämnden 
vid större affärer på riskfyllda länder vägrar att täcka de utländska 
underleveranserna.

Om 30 %-gränsen överskrids kan täckning för hela affären ibland 
ordnas så att garantiinstituten i berörda länder vardera täcker den



del av kontraktet som fullgörs från det egna landet (sk samordnad 
garanti). Det förutsätts härvid att huvudleverantören säljer i fast 
räkning till den slutlige köparen och att huvudleverantören enligt 
kontrakt med de utländska underleverantörerna har att betala till 
dessa endast om och när han får betalt från den slutlige köparen (s k 
if and when-avtal). De flesta utländska institut har hittills varit 
ovilliga att ingå avtal om samordnade garantier vid köparkrediter. 
Dessa garantier förekommer därför huvudsakligen vid leverantörs- 
krediter.

Skadereglering

Den vanligaste skaderegleringsorsaken under politisk risk är att det 
belopp som köparen på förfallodagen eller inom kort tid därefter har 
erlagt i köparlandets valuta, inte utan dröjsmål överförs (transfé
reras) till försäkringstagaren i avtalad valuta. För att skadan skall 
ersättas fordras normalt att transfereringsdröjsmålet varat i minst 4 
månader. Om betalningen av en fordran har senarelagts genom ett 
skuldkonsolideringsavtal mellan Sverige och köparlandet kommer 
skadereglering att ske utan någon karenstid alls. Sverige har för 
närvarande sådana avtal med bl a Brasilien, Cuba, Jugoslavien, Li
beria, Madagaskar, Malawi, Panama, Peru, Polen, Rumänien, Se
negal, Sudan, Togo, Turkiet, Zaire och Zambia.

Under kommersiell risk är den vanligaste skadeorsaken att 
köparen kommit på obestånd eller gått i konkurs. EKN utbetalar då 
ersättningen så snart som möjligt efter det att försäkringstagaren 
styrkt sin rätt till ersättning enligt garantin. Om viss tid (vanligen 
sex månader) förflutit från förfallodagen och köparen trots krav inte 
har erlagt betalning för klar fordran, skadereglerar EKN även om det 
inte har kunnat visas att köparen kommit på obestånd (protracted 
default).

Fram till årsskiftet 1986/87 utbetalade EKN vid skadereglering 
alltid ersättning i svenska kronor, även om köpekontraktet/låneavta
let var i utländsk valuta. Vid skadereglering av fordran, där exportö
ren fakturerat i utländsk valuta tillämpade EKN i princip kursen på 
den utländska valutan vid karenstidens slut. Detta gällde även då 
kursen på denna valuta stigit, dock med den begränsningen att EKN 
inte tillämpade högre kurs än 110% av den kurs, som gällde vid 
garantins utfärdande. Om t ex kursen på USD vid garantins utfär
dande var 8 kr, skadereglerade EKN efter en kurs av max 8:80 kr per 
dollar.

EKN har också erbjudit garantitagarna en extra kurssäkring upp 
till 200% av kursen vid garantins utfärdande mot tilläggspremie, 
men eftersom detta system tillämpats mycket restriktivt har det inte 
kunnat utnyttjas i någon större utsträckning av exportföretagen, som 
dessutom ansett att tilläggspremierna varit för höga. Företagen 
menar också att det är svårt för dem att bedöma, om de skall försäkra 
sig mot en kursstegring på 125, 150, 175 eller 200%. Risken är stor 
för att de under- eller överförsäkrar sig.

Det var därför en av de största förbättringarna på många år i 
EKN:s garantisystem att nämnden från årsskiftet 1986/87 böljade ge 
garantier i valuta. Det nya systemet skall åtminstone inledningsvis



tillämpas endast för de viktigaste exportvalutorna dvs USD, DEM, 
CHF, JPY och ECU. För dessa valutor gäller det för alla långivarga- 
rantier och garantier till exportör, som omfattar antingen enbart 
fordringsförlust eller såväl tillverknings- som fordringsförlust och 
som avser affärer med en kredittid över ett år. Alla garanterade 
fordringar under dessa affärer, även belopp förfallande före kreditti
dens böljan, täcks av systemet. Skadefall som avser tillverkningsför- 
lust skaderegleras dock alltjämt i kronor, eftersom exportörens kost
nader då huvudsakligen bör ha varit i kronor.

Även av BITS beviljade biståndsgarantier för u-krediter omfattas 
av det nya systemet, vilket är särskilt viktigt, eftersom sådana kre
diter i regel lämnas i utländsk valuta, hittills vanligen USD eller 
CHF.

För att EKN skall få en tillfredsställande riskspridning är syste
met med garantigivning i valuta obligatoriskt för de ovan angivna 
garantityperna och de fem nämnda valutorna. I det nya systemet 
anges i såväl garantiutfästelse som -förbindelse högsta förlustbelop
pet i den valuta i vilken de garanterade fordringarna löper. Vid 
eventuellt skadefall utbetalar EKN ersättning i denna valuta. Belopp 
som efter skadereglering i utländsk valuta återvinns i denna valuta 
fördelas utan föregående omräkning till kronor mellan EKN och 
garantitagaren, så att denne får vad som motsvarar hans självriskan
del, medan återstoden stannar hos EKN.

För garanti i utländsk valuta erläggs premie i denna valuta. Pre
mien beräknas efter en särskild tariff, som grundas bl a på den olika 
avkastning, som EKN kan påräkna på premiereserver i valuta 
jämfört med reserven i kronor. Detta medför att premier för garantier 
i valuta vanligen kommer att vara högre än för garanti i kronor, 
särskilt för lågräntevalutor som CHF, DEM och JPY. EKN tillämpar 
olika tariffer för de fem valutorna och avser att successivt justera 
premierna i den mån ränteutvecklingen motiverar detta.

Garantigivning i valuta tillämpas för garantiförbindelser som 
utfärdas from den 1 januari 1987. Det medför att det under en och 
samma garantiutfästelse kan komma att finnas förbindelser såväl i 
kronor som i den aktuella valutan. En garantitagare får, när han 
begär förbindelse på grundval av utfästelse lämnad före 1 januari 
1987, välja mellan att få garantin i kronor enligt de äldre reglerna 
eller i valuta.

Som nämnts ovan gäller dock för utfästelser, lämnade efter årsskif
tet 1986/87, att om affären är i någon av de fem valutor, som det nya 
systemet omfattar, måste affären försäkras i denna valuta. För 
affärer i övriga valutor tillämpar EKN de ovan på sid 258 beskrivna 
gamla reglerna.

Överlåtelse av EKN-garanti

En garantitagare kan överlåta sin rätt enligt garantin och detta sker 
ofta vid refinansiering av en exportkredit hos t ex en bank. En garan
titagare får emellertid inte överföra sin självriskandel i en garan
terad exportfordran till annan.

Vid långivargarantier kan banken, som ju själv är garantitagare, 
antingen själv stå för självrisken eller också skaffa sig säkerhet för



denna genom pant eller borgen från exportören. Det är numera rätt 
vanligt att banken står för åtminstone en del av självrisken mot att 
exportören betalar en riskprovision härför.

Särskilt vid större affärer försöker därför de flesta exportörer att 
arrangera sk köparkrediter från bank direkt till den utländska 
köparen eller dennes bank, eftersom exportören då har möjlighet att 
bli av med självrisken under affärens kredittid.

Investeringsgaranti

EKN kan också bevilja garanti för svenska företags investeringar i 
vissa u-länder. Denna garanti som infördes redan år 1968 har emel
lertid hittills inte utnyttjats. Regeringen har därför uppdragit åt 
EKN att utreda vilka förändringar som bör göras i investeringsga
rantisystemet. Ett avsevärt förbättrat investeringsgarantisystem 
avses träda i kraft vid årsskiftet 1987/88. Under 1987 väntas Sverige 
också bli medlem i det av Världsbanken initierade Multinational 
Investment Guarantee Agency, MIGA.

Investeringsgarantin avser enbart politisk risk (nationaliserings- 
risk, kalamitetsrisk och transfereringsrisk) och lämnas enbart för 
direkta investeringar som skall ha en utvecklingsfrämjande effekt.

Investeringsgaranti kan i första hand ges för projekt i u-länder med 
vilka Sverige bedriver ett långsiktigt utvecklingssamarbete men 
även andra u-länder kan komma ifråga under förutsättning att deras 
utvecklingsplanering är förenlig med målsättningen för svensk bi
ståndspolitik.

Riskerna i samband med investeringar utomlands kan numera 
också i stor utsträckning täckas på den internationella försäkrings- 
marknaden. I motsats till hos EKN kan försäkringar erhållas för i 
princip alla länder och även för redan gjorda investeringar. Det 
ledande företaget på området är Investment Insurance International 
(Managers) Ltd, Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street, London El 
8DF, tel 00944-1-480 4000, telex 884633.

Svenska Kreditförsäkrings AB

Svenska Kreditförsäkrings AB, dvs Svenska Kredit, bildades 1928 
och ägs till lika delar av Skandia och Trygg-Hansa. I motsats till 
EKN täcker Svenska Kredit inte politiska risker utan enbart kom
mersiella risker, huvudsakligen på köpare i industriländer. Det är 
det enda svenska försäkringsbolag som bedriver exportkreditförsäk
ring. Med hjälp av den riskspridningsteknik som används inom 
försäkringsvärlden - återförsäkring - fördelas riskerna på ett stort 
antal försäkringsbolag världen över, vilka i sin tur överlåter en del av 
sina kommersiella risker till Svenska Kredit. På detta sätt kan 
bolaget täcka betydande belopp: vid 1980 års utgång en beräknad 
årlig exportvolym av ca 10000 MSEK.

Internationellt samarbetar Svenska Kredit genom International 
Credit Insurance Association (ICIA) med ett fyrtiotal utländska kre
ditförsäkringsbolag. Samarbetet omfattar förutom återförsäkring ett 
fortlöpande idé-, erfarenhets- och informationsutbyte.



En exportkreditförsäkring hos Svenska Kredit innebär att en ex
portör får ersättning för den förlust som uppstår om en köpare går i 
konkurs, begär ackord eller på liknande sätt blir insolvent under 
försäkringstiden. I motsats till EKN täcker Svenska Kredits 
försäkring dock inte sk protracted default. Liksom EKN tillämpar 
Svenska Kredit en viss självrisk för exportören, normalt 25 %.

Svenska Kredit försäkrar normalt inte enstaka affärer utan har 
som huvudprincip att en exportörs samtliga större köpare i i-länder 
med kreditbehov överstigande en överenskommen minimigräns skall 
försäkras. Det är också möjligt för en exportör att försäkra endast 
vissa kategorier av fordringar, t ex fordringar hos köpare i ett visst 
land eller vissa länder, fordringar avseende vissa produkter eller 
vissa koparkategorier etc.

Avtalet mellan Svenska Kredit och exportören omfattar vanligen ett 
år. Försäkringsbrevet innehåller förutom villkorstext även en 
förteckning över de försäkrade utländska köparna. Denna kundför
teckning utfärdas då Svenska Kredit gjort en individuell kredit
bedömning av samtliga köpare. I förteckningen anges köparnas namn 
och adress samt försäkrat belopp. Nya kunder kan inkluderas vid 
behov. Försäkringssummorna för de olika köparna kan höjas eller 
sänkas under året. Om köpares kreditvärdighet kraftigt försämras 
kan han uteslutas men dittills gjorda leveranser är självfallet 
försäkrade inom ramen för den före uteslutningen gällande 
försäkringssumman.

Premier

Svenska Kredit arbetar inte med fasta premiesatser som EKN utan 
premienivån bestäms individuellt och påverkas av faktorer som ex
portörens försäkrade volym, köparkretsens kvalitet, branschtillhö
righet, betalningsvillkor mm. Som en grov indikation på premien 
kan anges ca 0,2 % på totalt utestående fordringar vid vaije månads 
slut men betydande avvikelser härifrån förekommer.

Exportören betalar premien månadsvis i efterskott på grundval av 
ett dataframställt redovisningsunderlag, som han vaije månad er
håller från Svenska Kredit.

Skadereglering

Efter inträffat försäkringsfall sker skadereglering med överenskom
men procentsats (normalt 75%) av exportörens nettoförlust på insol
vent köpare, dvs den förlust som kvarstår, när eventuell utdelning 
eller realisation av i förekommande fall ställda säkerheter skett. 
Slutreglering av ersättningen till exportören sker sedan slutredovis
ning från konkursbo ägt rum eller då ett ackord blivit fastställt. 
Innan dess kan exportören dock erhålla à kontoersättning enligt 
särskilda regler.

Det bör påpekas att Svenska Kredits försäkring inte är en betal- 
ningsgaranti utan att den skyddar exportörens fordringar mot inträf
fad insolvens under försäkringstiden.



Bankerna

Som framgår av avsnittet om längre exportkrediter är det numera 
vanligt att en svensk eller utländsk bank själv står såväl den poli
tiska som den kommersiella risken vid en exportkredit. Detta kan ske 
genom att banken själv lämnar krediten (sk köparkredit) till den 
utländske köparen eller dennes bank, men inte försäkrar den hos 
EKN eller på annat sätt. Alternativt kan banken utan regress överta 
exportörens fordran på den utländske köparen.

För exportören är det ofta fördelaktigt att låta en bank stå risken 
vid en exportaffär, eftersom banken i regel då tar på sig hela risken 
och inte som EKN och försäkringsbolagen kräver, att exportören 
skall stå en viss självrisk. Vid ett eventuellt skadefall slipper exportö
ren också ifrån den ränteförlust som han vanligen drabbas av på 
grund av EKN:s regler om viss karenstid.

Självfallet betingar sig bankerna en riskprovision av exportören 
som i regel tas ut per år. Dessa provisioner varierar beroende på 
köpare, köparland mm men torde inte så sällan vara lägre än EKN:s 
motsvarande premier.

Finansieringsföretagen

Såväl svenska som utländska finansieringsforetag övertar mot viss 
ersättning exportfordringar utan regress. Detta gäller främst ford
ringar med kredittider om högst 12 månader där den av factoringfore
tagen bedrivna exportfactoringen blivit allt vanligare, särskilt vid 
export till industriländer. Exportören kommer då ifrån större delen 
av såväl den politiska som den kommersiella risken.

På den sk à forfait-marknaden kan också fordringar med längre 
kredittider försäljas.

Utländska försäkringsbolag

Tidigare i detta kapitel har beskrivits de möjligheter som en exportör 
har att täcka politiska och kommersiella risker vid exportaffärer 
genom att utnyttja Exportkreditnämnden, Svenska Kreditförsäk
rings AB, bankerna etc. Numera finns det dessutom goda möjligheter 
att på den internationella försäkringsmarknaden täcka politiska ris
ker och i viss utsträckning även kommersiella risker.

På den internationella marknaden kan man ofta konstruera 
skräddarsydda försäkringslösningar för olika typer av affärer t ex
- den internationella marknaden erbjuder ett direkt alternativ till 

EKN
- som ett komplement till EKN för risktyper som inte täcks av 

EKN:s garantier
- i stället för EKN-garanti då nämnden inte anser sig kunna ta en 

viss risk eller endast en del av denna.
Den internationella marknaden erbjuder bl a följande försäkringar, 
varvid man bör observera att den terminologi som marknaden 
använder inte överensstämmer med EKN:s, vilket kan orsaka 
missförstånd:



R atificeringsgaranti

Denna försäkringstyp täcker de kostnader som en exportör har ådra
git sig före kontraktets ratificering i de fall då kontraktet inte träder 
i kraft vid undertecknandet utan först då vissa på förhand uppgjorda 
villkor - t ex att köparen skall öppna en remburs eller erlägga ett 
visst förskott - uppfyllts och kontraktet sedermera inte ratificeras 
utan exportörens förskyllan.

Denna risk för förluster på grund av att ett undertecknat kontrakt 
aldrig träder i kraft täcks inte av EKN.

Uppsägningsgaranti

Denna garantityp - som närmast motsvarar EKN:s efteravtalsga- 
ranti - ger exportören ersättning då ett kontraktsförhållande avbryts 
t ex på grund av
- förkastande, dvs kontraktet bryts ensidigt av köparen trots att 

exportören har fullgjort alla sina kontraktsenliga förpliktelser
- import- eller exportförbud, dvs då införandet av importrestrik

tioner i köparlandet - eller exportrestriktioner i Sverige - medför 
att kontraktsåtagandet inte kan uppfyllas av exportören. EKN 
täcker inte risken för förluster på grund av exportrestriktioner i 
Sverige.

- force majeure, dvs andra händelser utanför kontraktsparternas 
påverkan vilka medför att kontraktet inte kan fullföljas, t ex krig.

Garanti mot otillbörligt utnyttjande av ovillkorliga kontraktsgarantier

Denna garanti typ täcker risken för att köparen otillbörligt utnyttjar 
en ovillkorlig kontraktsgaranti (»on demand bond») och motsvarar 
sålunda direkt EKN:s säkerhetsgaranti.

Transfereringsgaranti

Denna garantityp får inte förväxlas med de transfereringsgarantier 
från myndighet i köparlandet som EKN ofta kräver. Garantin täcker 
risken för att köparen på grund av införandet av valutarestriktioner i 
köparlandet inte kan överföra betalningen till utlandet. Denna risk 
täcks av EKN under begreppet politisk risk.

Konfiskationsförsäkring

Denna garantityp ger en entreprenör ersättning för värdet av den 
utrustning som han vid ett kontrakts avslutande kan tvingas 
kvarlämna i köparlandet på grund av konfiskation, expropriation 
eller uteblivet reexporttillstånd. Denna risk täcks också av EKN.

Premier

På den internationella försäkringsmarknaden arbetar man inte som 
EKN med på förhand bestämda premiesatser utan premiens storlek



fastställs för varje affär. Detta medför att premien för en enskild affär 
kan avvika betydligt från EKN:s. Vid en jämförelse med EKN:s 
premier måste också beaktas de skillnader i risktäckning som ofta 
föreligger mellan EKN:s garantier och garantier erhållna på den 
internationella marknaden.

Sammanfattande råd om exportkreditförsäkring

1. Skaffa alltid kreditupplysningar på den utländske köparen genom 
Upplysningscentralen och/eller kreditupplysningsbyrå. Observera 
dock att upplysningar kan vara ofullständiga och svårtolkade. Det 
som inte står i en upplysning kan vara lika viktigt som det som 
står. Få utländska banker säger t ex något negativt om egna 
kunder.

2. Samråd alltid med er svenska bankforbindelse om lämpliga betal
ningsvillkor när ni skall exportera till en ny kund.

3. Om en exportör avser att försäkra en affär hos Exportkreditnämn
den eller på den privata försäkringsmarknaden bör han redan på 
offertstadiet ta kontakt med EKN eller försäkringsbolaget för att 
höra vilka krav man kan ha på betalningsvillkor etc och för att få 
veta premiens storlek.

4. Om en exportör avser att utnyttja SEK-systemet för att finansiera 
en exportkredit bör han själv eller hans bank från SEK begära en 
bindande förhandsutfästelse om kredit till fast ränta, innan offert 
tillställs den utländske kunden.

5. Fråga banken eller Exportrådet vad ett visst betalningsvillkor 
innebär i praktiken på t ex Frankrike. 30 dagar efter varans 
ankomst blir kanske i själva verket 90 dagar, vilket medför en 
ränteförlust.

6. Betalningsvillkoret »kontant mot dokument» (»cash against docu
ments») låter betryggande men en exportör bör räkna med att i 
vissa öst- samt utvecklingsländer kan köparna få tillgång till 
varan utan att först ha löst dokumenten i den lokala banken.

7. Vissa u-länder har nästan ständigt brist på utländsk valuta vilket 
medför betalningsdröjsmål på 3-12 månader, ibland betydligt 
längre. Exportörens ränteförlust kan i sådana fall bli avsevärd om 
han inte försäkrat affären mot politisk risk eller lyckats lägga in 
kompensation i priset för den eventuella ränteförlusten.

8. Den utfästelse om garanti som en exportör får från EKN om hans 
ansökan bifalles är endast en offert, inte en garanti. Om exportö
ren önskar garanti måste han anmäla leveransen för garanti se
nast 30 dagar från leveransdagen eller vid efteravtalsgaranti sen
ast 30 dagar efter den tidpunkt då kontraktet trätt i kraft.
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Formaliteter vid export
av Rune Henäng, Sveriges Exportråd

Den som är van att sälja sina varor inom landet men plötsligt får en 
order på export möter en helt ny situation. Så snart varorna skall 
passera en gräns ställer myndigheterna på båda sidor om gränsen 
bestämda krav. Dessa gäller i hög grad dokument som skall följa med 
varan men kan också gälla varan själv. Redan här bör påpekas att 
man inte behöver rygga tillbaka för sådana formalitetskrav. Som 
framgår av det följande är det emellertid utomordentligt nyttigt att 
känna till vilka krav som kan förekomma för att man skall kunna 
kalkylera med de kostnader som uppstår och det arbete som måste 
nerläggas för att uppfylla de krav som ställs.

Varans art och givetvis också de länder som är berörda av transak
tionen avgör hur pass omfattande kraven är och hur svåra och kost
samma de kan vara att uppfylla. Formalitetsbestämmelserna varierar 
nämligen oerhört mycket från vara till vara och från land till land. 
Det är naturligtvis av största betydelse att, redan innan ett avtal med 
en köpare i utlandet kommer till stånd, känna till vilka eventuella 
problem som gällande bestämmelser kan komma att medföra.

Exportrestriktioner

Redan de svenska myndigheterna ställer vissa krav i samband med 
exporten även om dessa inte är alltför svåra att uppfylla. Sedan 
många år tillbaka råder ett allmänt exportförbud i Sverige. De allra 
flesta varor är på vissa villkor undantagna från detta förbud. Detta 
innebär att de allra flesta varor kan exporteras till vilket land som 
helst utan några inskränkningar. De villkor som i första hand måste 
uppfyllas är dock att full betalning skall erhållas för varan och att 
denna betalning skall gå till på det sätt som Riksbanken föreskriver. 
Den huvudsakliga innebörden av detta är att betalningen måste gå 
via valutabank, i praktiken någon av affärsbankerna eller de större 
sparbankerna. Det finns ändå vissa varor för vilka man måste ha ett 
speciellt tillstånd från de svenska myndigheterna för att få exportera. 
De varor det gäller är bl a skrot och avfall av järn och stål samt av 
andra metaller, betalningsmedel, krigsmaterial och vissa andra varor 
av strategisk betydelse, t ex flygfotografier och kartor, guld, narko
tika och uran samt vissa andra liknande metaller, vallväxtfröer och 
slutligen antikviteter.

Myndigheter som beviljar sådana tillstånd är Kommerskollegium 
för industriprodukter, Jordbruksnämnden för jordbruksprodukter, 
Riksbanken för betalningsmedel, Riksantikvarieämbetet för antikvi
teter samt Handelsdepartmentet för krigsmateriel.



Exportanmälan

De svenska myndigheterna kräver också att praktiskt taget all ex
port av någon betydelse anmäls till tullverket. Detta sker genom att 
exportören eller hans ombud lämnar en exportanmälan i två exem
plar till tullmyndigheterna vid exporttillfället. Särskilt fastställda 
blanketter måste användas för detta ändamål. Prov på ifylld expor
tanmälan, se nedan. Det finns i huvudsak två skäl till att man kräver

' Exportor inamn postadressi

Svensk Export AB 
Kungsgatan 111

TULLVERKET 1 12 27 STOCKHOLM
2 Ombud > uttorselorten

EXPORTANMÄLAN
Datum

1982-01-11

3 Organisationsnr/Personnr

556456-7893
Antal tiliaggsbiad

4 Mottagare Inamn, postadressi KONTROLLATTEST Uppgifterna i tall 13-15 har kontrollerats

□ (ssaar** □ sar**1 □ ku,
Tulltjänstemans underskritt

i retur av annan orsak (anges)

7 Utförsellägenhet

M/S North Star Gothenburg

8 Bestämmelseort utrikes

Hul 1

m utförsel än reguljär export

i för utställning

I I retur tör I I I retur efter
__ I reparation |__ | reparation

□
na

6 Bestammelseland

Storbritannien
10 Förmån pä grund av utförsel

Godsnummer (för otörtullad vara)

12 Temp tullfrihet har åtnjutits enl

I 40 § 1 TK

Gränskod Trptkod

I 13 Godsmärkning

B S 

HULL 

1821/40 

1759/60

I Kollis antal och slag. varuslag

20 cases Ball Bearings 

2 cases Steel Balls

84 ! 62| 100 

34 62 901

15 Kvantitet enligt 
stat varuförteckn

2 130

6 Stat värde 
(fob) SEK

91 800

17 Särskilda upplysningar
EXPORTATTEST av utförseltullanstalt

Stämpel

Utforseldatum Kollital (motsvi Utrönt genom

1K n !Hä
Underskrift

18 Referens och telefon (riktnr - abonnentnn

19 namnteckning

Tv 72« 1
Utgåva 10______________________________________

ANVISNINGAR - Se omstående sida

G S 08-73 84 96_ 

SVENSRj EXPORT AB

(mmtøC
Gösta Svensson

Prov på ifylld exportanmälan



dessa uppgifter. Detta är tullmyndigheternas sätt att kontrollera att 
de svenska bestämmelserna för export efterföljs. Dessutom utgör 
exportanmälan våra myndigheters enda underlag för den svenska 
exportstatistiken. Om de villkor som ovan redovisats har uppfyllts 
kan varan i princip utföras ur landet. Det finns dock för vissa varor 
ytterligare bestämmelser som det skulle gå alltför långt att redovisa 
här. Slutsatsen skulle då vara att svårare än så här är det inte att 
exportera från Sverige. Detta påstående gäller dock med vissa in
skränkningar. Det visar sig nämligen att importlandets myndigheter 
i de flesta fall tillämpar föreskrifter för importen som ofta kan vara 
svåra att uppfylla för importören om man inte får exportörens hjälp. 
Det är viktigt att exportören förser sin kund med de dokument som 
kunden behöver för importen och även hjälper till med att uppfylla de 
krav som kan gälla för själva varan. Om detta inte sker torde exportö
ren knappast kunna förvänta sig någon ytterligare order. Om expor
tören å andra sidan söker medverka till att importen i kundens land 
går så smidigt som möjligt är förutsättningarna goda för att kunden 
skall finna att det inte är särskilt mycket svårare att köpa varan från 
Sverige än att köpa den i det egna landet. Att lämna en god service på 
detta område är en investering som normalt ger god återbäring.

Importrestriktioner

I praktiskt taget alla länder finns någon form av föreskrifter avsedda 
att begränsa importen, sk importrestriktioner. Föreskrifterna kan 
gälla alla varor eller kanske bara ett fåtal och kan också variera 
beroende på varifrån varorna köps. - I de flesta i-länder är importen 
av industriprodukter tämligen fri. Däremot kan man finna ganska 
omfattande restriktioner för importen av jordbruksprodukter. I vissa 
u-länder kan importen vara mycket starkt beskuren genom omfat
tande restriktioner. I vissa länder kräver man importtillstånd för 
praktiskt taget alla varor av rent formella skäl. Även ett sådant krav 
kan ibland tillämpas på ett besvärande sätt. - Det är givetvis mycket 
viktigt att man tar reda på vilka bestämmelser som gäller för import 
i kundens land eftersom eventuella restriktioner kan vara mycket 
svåra att komma till rätta med. Om exempelvis ett visst land medger 
import av en vara upp till ett visst värde gäller, när denna kvot är 
fylld, i praktiken importförbud. Ett sådant kan givetvis inte kringgås 
på legal väg. Det borde vara en av de första åtgärderna vid en 
marknadsundersökning att ta reda på vilka eventuella importrestrik
tioner som gäller i respektive land.

Faktura
De allra flesta länder håller sig med någon form av, mer eller mindre 
utpräglade, ekonomiska hinder för importen dvs man belägger impor
terade varor med tullar eller importavgifter. I de allra flesta fall 
beräknas dessa avgifter på varans värde. Detta medför i sin tur att 
importlandets myndigheter behöver någon form av underlag för att 
kunna fastställa det värde på vilket tullar och andra avgifter skall 
beräknas. Ett sådant dokument är i regel den vanliga handelsfak-



turan men för att denna skall duga som underlag för tullberäkning 
ställer importlandets myndigheter ofta krav på innehåll och/eller 
utformning. I många fall kräver man exportörens underskrift och 
ibland även att denna underskrift skall föregås av en deklaration om 
att värdet är korrekt och att varans ursprung är svenskt etc. I vissa 
länder går man ännu längre och kräver att fakturan skall utfärdas på 
en fastställd blankett, en sk tullfaktura, som då alltid skall vara 
undertecknad av exportören. Bakgrunden till ett sådant krav är i 
regel komplicerade tullvärdebestämmelser i importlandet, men även 
andra skäl kan finnas. Som exempel på länder som kräver sådana 
specialfakturor kan nämnas Canada och Nigeria. Prov på ifylld tull
faktura, se nästa sida. Omfattande kommentarer och instruktioner 
rörande tullfakturor och innehållet i dessa finns i den av Sveriges 
Exportråd utgivna Skeppningshandboken.

Konsulatformaliteter

Vissa u-länder, som till antalet minskar, driver kravet på faktura 
ytterligare ett steg och föreskriver då att en speciell sk konsulatfak
tura skall utfärdas. Principen är densamma som för tullfakturorna. 
En speciell blankett måste anskaffas och skall ifyllas och underteck
nas av exportören. När det gäller konsulatfakturan är det emellertid 
inte tillräckligt att exportören skriver under den. Fakturan måste 
sedan också legaliseras av importlandets konsulat i Sverige. Konsu- 
latfakturornas format och innehåll vållar ibland stora svårigheter 
inte minst av det skälet att språket kan vara exempelvis spanska och 
att instruktionerna för ifyllandet är bristfälliga. De s k konsulatfor
maliteterna, som innefattar en hel del krav förutom konsulatfak
turan, tillämpas av ett fåtal länder i Latinamerika samt i en något 
annorlunda form av de allra flesta arabländer. Polen och i vissa fall 
Portugal tillämpar också konsulatformaliteter även om dessa är av 
enklare slag.

Som nyss nämnts innefattar konsulatformaliteterna också en del 
andra krav än vad gäller den speciella fakturan. Ofta skall nämligen 
också andra handlingar, t ex konossement eller andra frakthandling
ar, handelsfaktura, ursprungscertifikat företes för importlandets 
konsulat i Sverige för att legalisering skall kunna ske. Legalisering
en tillgår så att konsulatet förser de handlingar som berörs med 
erforderliga stämplar och debiterar också ofta en avgift för detta. 
Avgiften kan ibland vålla svårigheter. I vissa fall är den inkluderad i 
priset på de blanketter som måste anskaffas för konsulatfakturan. 
Eftersom både konsulaten och importlandets myndigheter är mycket 
noga med att blanketten är rätt ifylld och inga ändringar eller rade
ringar finns i den måste man iaktta viss noggrannhet för att inte 
kostnaden skall bli för stor. Man får nämligen aldrig tillbaka det 
belopp som erlagts för en makulerad konsulatfaktura.

Skälet för konsulatformaliteterna kan vara av ekonomisk natur. I 
vissa fall kan nämligen avgifterna vara betydande. Aven andra skäl 
till konsulatformaliteter kan förekomma. Som exempel kan nämnas 
arabländerna där deras bojkott mot Israel är anledningen till att man 
önskar en kontroll utförd av det egna landets konsulat i exportlandet.

Lyckligtvis har under senare år antalet länder som tillämpar kon-



sulatformaliteter minskat. Detta är ett resultat dels av de aktioner 
som har företagits inom ramen för det allmänna tull- och handelsav
talet, GATT. I många fall har också bilaterala, aktioner vidtagits, i 
huvudsak från USA:s sida, för att få ett avskaffande av konsulatfor
maliteter till stånd. USA har, i varje fall i en del av dessa länder, ett 
större inflytande än GATT. I vissa fall har de åtgärder som vidtagits 
verkat mycket långsamt och i några fall inte alls. Ett totalt avskaf-

RC CE 49'5/2/?9 REVENUE CANADA REVENU CANADA
CUSTOMS AND EXCISE DOUANES ET ACCISE
' l Vendo« (Name & Addressi

Svensk Export AB 
Kungsgatan 111 
S-112 27 STOCKHOLM

5 Consignee (Name & Addressi

W. Smith & Co. Ltd. 
570 Granville Street 
VANCOUVER, B.S.

8 Importer (Name & Addressi

i Same as Consignee

: 10 Transportation (give mode and place oi direct shipment to Canada)

i M/S Santos, Gothenburg

CANADA CUSTOMS INVOICE

' 2 Date ol direct shipment to Canada 3 Invoice No and Date 4 Other references

July 12, 19xx R 4711 July 10, 19xx

6 Purchaser lit Other than consignee and/or importer!

7 Country ol Origin ol Goods

Sweden

CIF Vancouver (Incoterms 1953) 
Net 30 days

11 Currency ot settlement

U.S.
i Box 15 - see undi
I Selling Price

I 12 Marks 8 Numoers 13 No & Kind of Packages 18 Specification ol Commodities 17 Ouantity istate un

I WS 25 crates containing each
R 4711 one Electric Cooking Stove,
1-25 Type MRS 15

Extra costs for export packing

j Selling Price to Purchaser in Canada lit anyi | 

18 Fan Market Value/Amounl 1 19 Unit Price [ 20 Amount

Sw. Crowns 
18.125

Each
193.-

! 4,875.-

CHARGES : SPECIFY CURRENCY ' STATE 1 F INCL IN 18 ! STATE IF INCl IN 19 AMOUNT 1 29 H continuation sheets are used enter total ligures here

22 Export Packing Sw. Crs. No No 220.- Fan Market Value Selling Puce

23 Freight trom place 
ol direct shipment to U.S. No Yes 588.- j 15 Total Weight

24 Freight and insu
rance to place ol direct Sw. Crs. No Yes 304.-

* Net Gross
1,250 kg 2,000 kg

25 insurance trom

meni lo Canada

26 Royalties

Sw. Crs. No Yes 189.-
nil

f 2t We certily this invoice to be true ande correct and to the best ot 
knowledge >n conformity with Canadian Customs laws

Place and date o' issue title name and signature

. Stockholm, July 10, 19xx
Other charges 
(Specify!

27 Exporter s name and address nt other than vendo" ' 28 Valuation Ruling - 
and date id applicable!

Departmental tile reference 0. fWc«4V<—
0. Andersson

See reversp side tm geneiai mfo-mation on Rules ot Ongin ano Fan Market Value For r

Chief Clerk
ie detailed instructions loi completing this invoice reter in Canada Customs Memorandum D43

Prov på ifylld kanadensisk tullfaktura



fande av konsulatformaliteterna torde, om det någonsin kommer till 
stånd, dröja ganska länge.

Ursprungsbevisning

I handeln över gränserna krävs mycket ofta någon form av bevis på 
varans ursprung. Skälet för ett sådant krav kan vara rent ekono
miskt, dvs en vara kan införtullas till en lägre tullsats om varan kan 
bevisas ha ett ursprung i ett visst land eller ett visst länderområde. 
Detta gäller exempelvis i USA och Canada och i en rad andra länder. 
Samma ekonomiska funktion har de s k varucertifikaten i EG/EFTA- 
handeln liksom motsvarande intyg inom EG. En annan anledning till 
kravet på ursprungsbevisning kan vara importrestriktioner som då 
riktas mot import från vissa speciella länder. Ett bevis om varans 
ursprung kan här vara avgörande för om varan får importeras eller 
ej. Slutligen kan skälet för krav på ursprungsbevisning ha en rent 
statistisk bakgrund. Man vill försäkra sig om att de uppgifter som 
lämnas i importstatistiken verifieras genom någon form av bevis om 
varans ursprung.

Kravet på ursprungsbevisningens form varierar i stor utsträck
ning. I vissa länder kan man nöja sig med att exportören själv 
deklarerar varans ursprung i fakturan. Detta gäller exempelvis i de 
länder som kräver en speciell tullfaktura. I blanketterna för dessa 
fakturor ingår alltid en deklaration om varans ursprung.

I många fall kräver importländernas myndigheter att en deklara
tion om varans ursprung verifieras av någon utomstående instans. 
Det vanligaste är då att man kräver ett ursprungscertifikat utfärdat 
av en lokal handelskammare i exportlandet. I vissa fall kan det vara 
tillräckligt att handelskammaren bestyrker exportörens uppgift i den 
vanliga fakturan. Som alternativ till handelskamrarnas ursprungs
certifikat kan ibland också användas tullmyndigheternas. De sven
ska tullmyndigheterna brukar dock i regel inte utfärda ursprungs
certifikat på sådana orter där en lokal handelskammare finns.

Som tidigare i förbigående nämnts krävs också i handeln mellan 
EFTA-länderna och mellan EG och EFTA speciell ursprungsbevis
ning för att de tullförmåner som avtalen innebär skall tillämpas. 
Intygen är här av två typer, dels det sk varucertifikatet EUR.l, dels 
ursprungsintyget EUR.2. Det sistnämnda enklare intyget kan använ
das för varusändningar som innehåller enbart ursprungsvaror med 
ett värde icke överstigande en fastställd gräns, för närvarande 16 500 
kronor. I alla andra fall skall varucertifikat EUR.l användas. Detta 
dokument skall i princip utfärdas av svensk tullmyndighet, men 
tullmyndigheterna har i stor utsträckning bemyndigat exportörerna 
att själva utfärda certifikaten enligt en i avtalen mellan EFTA och 
EG överenskommen förenklad procedur.

Inom EG används även en form av »ursprungsbevis». Dessa sk 
»Warenverkehrsbescheinigungen» skall i princip utfärdas av tull
myndighet i utförselorten inom ett EG-land. Vissa möjligheter till 
lättnader i detta avseende föreligger dock. Intygen har i stort sett 
samma funktion som varucertifikaten har i EG-EFTA-handeln. De 
skall nämligen utvisa att varan ifråga har EG-status, dvs är tullfria i 
handeln mellan EG-länderna. Ett ursprungscertifikat i egentlig me



ning utgör inte detta dokument. En vara får nämligen EG-status i 
och med att den är införtullad i ett EG-land. - I handeln mellan EG 
och de många i huvudsak u-länder med vilka EG har associations
eller handelsavtal kräver man ursprungscertifikat i egentlig bemär
kelse. Dessa ofta tämligen komplicerade intyg är fastställda i de avtal 
som gäller mellan EG och landet i fråga. I många av dessa avtal 
används emellertid numera ett dokument som har beteckningen 
EUR.l och som är nästan identiskt med det varucertifikat som an
vänds i EG-EFTA-handeln.

Särskilda intyg

För många varor erfordras i den internationella handeln speciella 
intyg av sanitär art. Vanligtvis är de varor som berörs av sådana 
krav av typen levande djur, växter och växtdelar, matvaror, läkeme
del etc. För sådana produkter krävs praktiskt taget alltid »sanitetsin- 
tyg» som i Sverige utfärdas i huvudsak av hälsovårds- och växt- 
skyddsmyndighet.

Kontroll

I vissa sammanhang kan en köpare känna sig osäker på att han 
verkligen får den kvantitet och den kvalitet av varan som han har 
beställt. Köparen vill då ha ett intyg från utomstående instans på att 
leveransen i alla avseenden stämmer med köpeavtalet. För att få en 
sådan kontroll som vanligen avser kvantitet och kvalitet på varan 
anlitas speciella kontrollföretag, i regel med internationell anknyt
ning. För att ett sådant intyg skall kunna utfärdas måste varorna 
besiktigas vilket givetvis måste ske innan varan packas för export. - 
I ett antal huvudsakligen afrikanska länder har man infört ett all
mänt krav på kontroll av kvantitet, kvalitet och dessutom lagt till en 
priskontroll, som ibland kan vara besvärande för både säljare och 
köpare. Det är viktigt att man uppmärksammar ett sådant krav för 
att dels ställa exportvaran till förfogande för kontroll, dels få priset 
godkänt av den kontrollerande instansen. Först sedan inspektionen 
skett och priskontrollen genomförts utfärdas ett intyg, vanligen be
nämnt »Clean Report of Findings», som är en förutsättning för att 
betalning för varan skall kunna erhållas. I sistnämnda fall utförs 
kontrollen av Skandinaviska Kontroll AB, som är dotterföretag till 
ett internationellt kontrollföretag, General Superintendence Com
pany med huvudsäte i Schweiz.

Det krav på dokument av olika slag som redovisas här är inte på 
något sätt uttömmande. En komplett redovisning av de krav som 
varje lands myndigheter ställer för importen återfinns i den av Ex
portrådet utgivna Skeppningshandboken.

Produktkrav

För att handel över gränserna skall få äga rum ställs också i vissa fall 
krav på själva varan. Detta gäller i huvudsak märkning av varan 
men också ibland konstruktion, sammansättning etc. För ett begrän
sat antal varor ställer de svenska myndigheterna krav på kvalitets



kontroll för att varorna skall få exporteras. Detta gäller för fisk och 
fiskkonserver, kött, levande djur, margarin och vissa fettprodukter, 
potatis, smör, ägg etc. En komplett förteckning finns i Skeppnings- 
handboken.

Ursprungsmärkning mm

I respektive importländer finns ofta långtgående föreskrifter beträf
fande märkning av varor. I praktiskt taget alla länder finns ett 
förbud mot oriktig ursprungsbeteckning. Avsikten med detta är att 
förhindra att varor märks på ett vilseledande eller oriktigt sätt. I 
många länder har en utveckling av dessa föreskrifter skett såtillvida 
att ett krav på ursprungsmärkning införts. Som exempel kan nämnas 
USA. Till detta land är det förbjudet att införa varor som inte på en 
framträdande plats och på ett så tydligt och varaktigt sätt som 
möjligt är märkta med ursprungslandets namn. Detta innebär att en 
svensk vara, och här gäller det själva produkten, inte förpackningen, 
som exporteras till USA praktiskt taget alltid måste vara märkt med 
ordet »Sweden». Ofta kan det vara lämpligt att använda uttrycket 
»Made in Sweden» eftersom krav på en sådan märkning förekommer 
i vissa fall där enbart »Sweden» inte anses tillräckligt för att beteck
na varans ursprung. Det kan också vara en fördel att använda det 
längre uttrycket eftersom detta är acceptabelt också i många andra 
länder som har krav på ursprungsmärkning. Sådana krav gäller i de 
flesta fall inte alla utan bara ett visst antal utvalda produkter. I 
sådana fall har man ibland föreskrivit exakt hur och var respektive 
vara skall vara märkt för att märkningen skall accepteras. Slutligen 
finns också i vissa länder föreskrifter, som innebär att en vara som är 
märkt på ett sådant sätt att märkningen kan ge varan sken av att ha 
ursprung i importlandet, också måste förses med ursprungsmärk
ning. - Vilket blir resultatet om man skulle råka leverera en vara 
som inte är märkt enligt gällande föreskrifter? I princip får en sådan 
vara inte införas i importlandet. I vissa fall finns möjligheter att 
märka varan under tullkontroll eller föra ut varan till frihamn eller 
motsvarande för märkning. Detta är dock oftast en mycket besvärlig 
och kostsam procedur som givetvis bör undvikas genom att erforder
lig märkning utförs innan exporten verkställs.

Det finns på många andra områden föreskrifter om märkning av 
varor som inte direkt har med varans ursprung att göra. Sådana krav 
ställs exempelvis ofta på elektrisk utrustning men även på andra 
produkter där särskilda anvisningar kan behövas för hanteringen. 
Särskilt besvärliga och omfattande bestämmelser gäller för livsmedel 
och läkemedel där skilda länder har de mest skiftande bestämmelser. 
Exporterar man varor av detta slag måste man vara mycket noga 
med att ta reda på vilka krav som ställs i importlandet. Detta bör ske 
på ett tidigt stadium eftersom, i värsta fall, själva varans samman
sättning måste ändras för att kraven skall kunna uppfyllas. En 
sammanfattning av de bestämmelser som gäller redovisas i Skepp- 
ningshandboken för respektive land. Föreskrifterna är dock i regel så 
omfattande att de inte till fullo kan redovisas där. Detaljerade före
skrifter kan i de flesta fall erhållas från Exportrådets Skeppningssek- 
tion.



Märkning av emballage

De föreskrifter som hittills har redovisats beträffande märkning av 
varor gäller själva produkterna. Bara i undantagsfall finns bestäm
melser om hur emballaget skall märkas. Bland annat gäller detta 
Uruguay, där man föreskrivit exakt hur märkningen skall utföras för 
att varan skall få importeras. I sammanhanget kan nämnas att det 
numera finns en internationell rekommendation utgiven av FN:s 
ekonomiska kommission för Europa (ECE) och som gäller godsmärk
ningen. Den har beteckningen »Simpler Shipping Marks» och inne
håller rekommendation om hur godsmärkningen kan utföras på ett 
enkelt och tydligt sätt.

Konsumentlagstiftning - märkning

En allt vanligare form av märkningskrav gäller sk konsumentför- 
packade varor, dvs varor som införs i sådan förpackning som direkt 
skall säljas till konsument i importlandet. För sådana förpackningar 
krävs ofta speciella uppgifter om innehåll, kvalitet, kvantitet, tillver
kare etc. Ett exempel på sådan lagstiftning finns i »Fair Packaging 
and Labeling Act» i USA men denna är ingalunda unik. Motsvarande 
lagar har införts i en lång rad andra länder. På vissa håll kombineras 
bestämmelser av detta slag med föreskrifter om standardiserade för
packningsstorlekar, dvs endast förpackningar av vissa föreskrivna 
storlekar tillåts. Lagstiftning av detta slag förekommer bl a inom EG 
och i Sydafrika.

Emballageföreskrifter

I vissa länder har man infört speciella bestämmelser beträffande 
träemballage. Skälet härtill är att man befarar att träemballaget 
skall innehålla insekter etc som kan skada skogsbeståndet i import
landet. Föreskrifterna innebär ofta att det inte får förekomma kvar- 
sittande bark på träet och/eller att detta inte heller för förete synliga 
insektsangrepp. Länder som tillämpar sådana bestämmelser på ett 
strikt sätt är i synnerhet Australien och Nya Zeeland. Det förekom
mer emellertid också att myndigheterna i bl a USA och Sydafrika 
ingriper mot emballage som företer insektsangrepp. Risken med att 
använda ett undermåligt träemballage är att detta stoppas vid grän
sen och en omemballering måste ske, vilket naturligtvis är både 
kostsamt och besvärligt för importören. - Speciellt besvärande före
skrifter gäller i Australien för träemballage som inkommer i contai
ners som är avsedda att gå direkt till mottagaren. Avsikten med 
dessa bestämmelser är att myndigheterna skall få en slags garanti 
för att skadeinsekter inte införs utan att behöva öppna containers för 
att besiktiga träet.

Skeppningshandboken - nödvändig informationskälla

Den redogörelse som här mycket kortfattat lämnats för formaliteter 
av olika slag är givetvis inte avsedd att avskräcka någon från att 
sälja sina produkter till främmande länder. Ibland kan formalite-



terna vara svåra och kostsamma att hantera men i de allra flesta fall 
kan detta ske utan alltför stora olägenheter. Vad som är viktigt här 
är att man på ett mycket tidigt stadium skaffar sig en noggrann 
kännedom om de formaliteter som gäller. Redan tidigare har hänvi
sats till Skeppningshandboken som utges av Sveriges Exportråd.

I viss utsträckning kan exportören lämpa över en del formaliteter i 
samband med själva leveransen till en välrenommerad speditör. I 
många avseenden är det dock för sent att få reda på de krav import
landets myndigheter ställer vid leveranstillfället. I synnerhet gäller 
detta krav på varans sammansättning, utförande etc och på ev märk
ning. Formaliteterna ger ofta upphov till betydande kostnader, som 
kommer som en mycket obehaglig överraskning. Därför torde 
Skeppningshandboken vara ett oumbärligt hjälpmedel i all export
verksamhet. Handboken innehåller, så långt detta är möjligt, en 
komplett redogörelse för de formaliteter som måste iakttas vid export 
till respektive land och har materialet upplagt i form av en redogörel
se för varje land eller i förekommande fall ländergrupp. Förutom 
uppgifter om i landet tillämpad valuta, mått och vikt anges de före
skrifter som gäller beträffande konossement, handels- och konsulat
fakturor, ursprungsbevis, andra speciella intyg, legaliseringsavgift, 
importrestriktioner, tullförhållanden, märknings- och förpacknings- 
bestämmelser, varuprover etc. I de fall där konsulatformaliteter til
lämpas ges också en utförlig redogörelse för dessa. I många fall 
lämnas en detaljerad redogörelse för hur olika blanketter skall fyllas 
i och det förekommer även prov på ifyllda dokument. I ett särskilt 
avsnitt rubricerat »Allmänt» har också föreskrifter för export från 
Sverige redovisats. Där finns också kortfattade uppsatser rörande 
godsbefordran med fartyg järnväg, lastbil, flyg och post samt bestäm
melser för varuprovscarneter och ursprungsbevis. Handboken inne
håller också ett kortfattat avsnitt om de speciella regler som gäller i 
handeln med EG och EFTA. Slutligen har under rubriken »Formali
teter inom EG» intagits en redogörelse för de formaliteter som tilläm
pas i handeln inom EG och mellan EG och de stater med vilka 
associations- eller handelsavtal slutits.



Handelstermer och deras 
tolkning
av Rune Henäng, Sveriges Exportråd

Allmänt om leveransvillkor

I praktiskt taget varje avtal mellan säljare och köpare ingår någon 
form av leveransklausul (handelsterm). En sådan utgör i de flesta fall 
en förkortning som parterna åtminstone tror sig känna till den ver
bala betydelsen och den praktiska innebörden av. Det ämne som här 
skall behandlas är emellertid betydligt mera vittomfattande än de 
flesta föreställer sig. I varje fall får man den uppfattningen när 
problemkomplexet närmare presenteras på kurser eller i andra sam
manhang. Den normala reaktionen låter ungefär så här: »Detta inne
bär ju en revolution!». Det är sålunda ingen tvekan om att man ute i 
företagen tar alltför lätt på dessa problem.

Säljarkåren, som ju i många fall sluter avtal med köpare utom
lands, är tyvärr ofta mycket okunnig i dessa frågor. Det är tveksamt 
om motparten kan mera. Detta resulterar ofelbart i att man skapar 
problem som på något sätt men till viss kostnad måste lösas, om inte 
förr så vid leveranstillfället. Då råder ofta tidsnöd, vilket innebär att 
man tvingas ta på sig (onödiga) kostnader, eller konstruera en för 
säljaren fördelaktig tolkning och hoppas att köparen inte reagerar 
negativt. Många gånger är man då, med rätta, rädd om relationerna 
till köparen och betalar hellre än tvistar. Att handla på detta sätt är 
vanligt, det är möjligt men obekvämt, kostsamt och föga rationellt. 
Det är därför viktigt att säljarkåren i företaget lär sig sakfrågan 
(givetvis är det lika viktigt att inköparen behärskar leveransvillkors- 
problematiken). Den enhet hos företaget som sköter utleveranserna 
måste givetvis väl behärska problematiken med leveransvillkor. Här 
skall ju de avtal, som slutits av säljarkåren, verkställas. Vanligtvis 
är kunskaperna hos här berörda personer bättre, men leveranserna 
kompliceras ofta av att man här måste tolka avtal som inte innehål
ler klara bestämmelser för hur leveransen skall ske. I praktiskt taget 
alla företag efterlyser man från leveranssidan korrekta och entydiga 
besked i dessa frågor på ett tidigt stadium. Om detta kunde åstad
kommas skulle leveranserna kunna ske snabbare och helt korrekt, 
vilket givetvis i hög grad skulle kunna bidra till fortsatta goda 
handelsförbindelser med kunder.

Avsikten med den följande framställningen är i första hand att 
rekommendera användningen av Incoterms som är en av Internatio
nella Handelskammaren auktoriserad tolkning av 14 olika handels
termer. De klausuler som nu föreligger bör vara helt tillräckliga för 
företagets behov. — Nedan redogörs för tillkomsten och utvecklingen 
av de handelstermer som nu har definierats.



Den svenska köplagen

Av de i vårt land mest brukade klausulerna är ett fåtal definierade i 
paragraferna 62—65 i 1905 års lag om köp och byte av lös egendom. 
Dessa är FOB, C&F (fraktfritt), CIF samt FRITT (franko). Enligt 
paragraf 1 i köplagen ... »skall emellertid ifrågavarande bestämmel
ser icke lända till efterrättelse, såvida annat uttryckligen överens- 
kommits mellan parterna eller eljest må anses avtalat eller ock följer 
av handelsbruk eller annan sedvänja». - I sådana fall anses den 
genom uttrycklig eller tyst överenskommelse avtalade tolkningen ha 
företräde framför vad lagen föreskriver rörande tolkningen av nyss
nämnda klausuler.

Olika handelsbruk

Inom en och samma bransch kan stundom råda olika handelsbruk på 
olika orter i Sverige. Om nu inom en sådan bransch ett köpeavtal 
ingås mellan parter på samma ort, men skall fullgöras på annan ort, 
uppstår en praktiskt betydelsefull fråga om vilken orts handelsbruk 
som bör läggas till grund för avgörandet. Köplagen innehåller inte 
någon lösning på denna fråga. Det förefaller dock som om sakkunniga 
på området skulle ha den uppfattningen, att handelsbruket på den ort 
där fullgörandet av avtalet skall äga rum skulle vara gällande. Detta 
kan innebära att man i praktiken skulle kunna tillämpa olika tolk
ning på samma avtal i de fall då parternas prestationer är förlagda 
till olika platser. Vid handel över gränserna uppkommer ibland frå
gan om vilkets lands lag som skall tillämpas vid en eventuell tvist. 
Vissa synpunkter i denna fråga lämnas nedan under avsnittet »Frå
gan om lagkonflikt».

Svårigheter med universell tolkning

Det kan förefalla relativt lätt att genom en internationell överens
kommelse reglera ett så pass begränsat område som tolkningen av 
vanliga handelstermer. Vid ett närmare studium finner man emeller
tid att tolkningarna varierar i mycket hög grad inte bara från land 
till land utan också i många fall från ort till ort i samma land. Det 
visar sig också att ett betydande mått av konservatism gäller i fråga 
om tolkningen av handelstermerna. Nyssnämnda båda ofrånkomliga 
fakta gör att man åtminstone hittills tvingats avstå från att söka 
reglera tolkningen av handelstermerna genom en internationell över
enskommelse.

Internationella handelskammarens utredningsarbete

I samband med att den internationella handeln ökade uppstod givet
vis ett allt större behov för handelns parter att känna till hur olika 
handelstermer tolkas i olika länder (inklusive hamnar). För den 
nationella handeln finns i de flesta fall bestämmelser intagna i de 
nationella lagarna, även om dessa många gånger är ofullständiga. 
För att bringa klarhet i förhållandena beslöt Internationella handels



kammaren i Paris vid sitt konstituerande möte i juni 1920 att kodi
fiera och i en handbok redovisa i olika länder använda handelster
mer. Detta arbete presenterades år 1923 i en broschyr »Trade Terms 
- Termes Commerciaux». I förordet till broschyren säger man sig ha 
försökt att redovisa endast de mest i bruk varande leverans
klausulerna och att definiera dessa enligt ett visst enhetsschema. 
Detta skulle göra det möjligt för handelns parter att inte bara komma 
till rätta med den exakta innebörden av en speciell klausul i ett visst 
land, utan även kunna avgöra i vilka punkter likformighet och i vilka 
olikhet finns beträffande tolkningen av en viss klausul i olika länder.

Broschyren »Trade Terms — Termes Commerciaux» utkom 1953 i 
en tredje reviderad upplaga, den senaste som hittills utkommit. I den 
finns följande leveransklausuler definierade: Ex works, FOR, Free 
delivered, FAS, FOB, C&F, CIF, Freight or carriage paid to, Ex ship 
samt Ex quay. Definitionerna berör följande 18 länder: Australien, 
Belgien, Canada, Danmark, Egypten, Frankrike, Italien, Jugoslavi
en, Marocko, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Sveri
ge, Sydafrika, Västtyskland, USA och Österrike. Publikationen 
»Trade Terms — Termes Commerciaux» är tyvärr utgången på förla
get och kan således inte längre köpas i handeln. Intresserade kan 
dock få ta del av materialet på Exportrådets Skeppningssektion.

Internationella handelskammarens internationella definitioner

Genom det viktiga arbete som utförts av Internationella handelskam
maren genom den studie som redovisades i nyssnämnda publikation 
»Trade Terms - Termes Commerciaux» kom behovet av internatio
nella definitioner av handelstermerna att framstå som mycket stort. 
Även om man inte lagstiftningsvägen ansåg sig kunna lösa problemen 
borde, ansåg man, Internationella handelskammaren genom en re
kommendation kunna påverka förhållandena väsentligt i positiv rikt
ning. Ett förslag med denna innebörd lämnades av den tyska natio
nalkommittén av Internationella handelskammaren i början på 1930- 
talet. Efter tre års arbete inom Internationella handelskammaren 
enades man om ett förslag som godkändes av kammarens styrelse den 
26 juni 1936 och som omedelbart utgavs i bokform. Samlingen av 
definitioner, som fick benämningen INCOTERMS (International 
commercial terms), utkom 1953 i en andra reviderad upplaga »Inco
terms 1953». Publikationen omfattade då nio klausuler, nämligen: Ex 
works, FOR-FOT, FAS, FOB, C&F, CIF, Freight or carriage paid to, 
Ex ship och Ex quay.

Sedan den reviderade »Incoterms 1953» utkom har tidvis ett i 
huvudsak kompletterande arbete utförts inom Internationella han
delskammaren. År 1967 utkom sålunda två nya handelstermer, näm
ligen dels »Delivered at frontier ... (named place of delivery at 
frontier)» samt »delivered ... (named place of destination in country 
of importation) duty paid». År 1976 enades man om att utge ännu en 
klausul, nämligen »FOB airport», avsedd att användas för den allt
mer ökande flygfrakten. Slutligen genomfördes i slutet av 1970-talet 
ett mera omfattande revisionsarbete vars resultat redovisades 1980. 
Resultatet har presenterats i form av två nya klausuler »Free carrier 
...» samt »Freight or carriage and insurance paid to ...». Dessutom



reviderades den tidigare i 1953 års upplaga intagna klausulen 
»Freight or carriage paid to ...» för att kunna användas oavsett vilket 
transportmedel som begagnas vid överföringen av varorna från sälja
re till köpare. 1980 års revision av Incoterms har i största utsträck
ning haft till syfte att komma tillrätta med de problem som uppstått i 
valet av leveransklausuler pga transportnäringens snabba utveck
ling. Genom den samling av leveransklausuler som Internationella 
handelskammaren intagit i sin rekommendation har möjligheter ska
pats för handelns parter att i varje särskilt fall begagna en klausul ur 
Incoterms för att därigenom säkerställa att båda parter är väl med
vetna om överenskommelsens innebörd.

Samtliga nu utarbetade klausuler har utgivits av Internationella 
handelskammaren i en broschyr på engelska och franska respektive 
engelska och tyska med titeln »Incoterms, 1980 edition». För svenska 
förhållanden har Exportrådet med Internationella handelskamma
rens tillstånd översatt och tryckt samtliga klausuler. Dessa är för 
närvarande utgivna i en publikation med parallelltext på svenska, 
engelska, franska och tyska benämnd »Incoterms, edition 1980». Bo
ken kan beställas från Sveriges Exportråd, Box 5513, 114 85 Stock
holm, tel 08-63 05 80 eller Internationella handelskammarens sven
ska nationalkommitté, Box 1650, 103 22 Stockholm, tel 08-24 3810.

Det bör i sammanhanget klart framhållas att Incoterms inte är 
internationell lag som tillämpas utan vidare. Inte heller är regelsam
lingen avsedd att tjäna som bas för en internationell konvention. 
Tolkningen av innebörden av berörda handelstermer är istället en 
rekommendation som är avsedd att vara handelns parter till hjälp vid 
slutande av köpavtal. Det är utomordentligt praktiskt för att inte 
säga nödvändigt för handelns parter att ha tillgång till rekommenda
tioner med en sådan status som Internationella handelskammaren 
har givit dem. En hänvisning till Incoterms i avtalet mellan säljare 
och köpare ger båda parter betryggande säkerhet i avtalets innebörd. 
Sådan hänvisning är därför nödvändig i en offert, en orderbekräftelse, 
ett kontrakt eller dylikt, för att tolkningen enligt Incoterms av använd 
klausul skall säkerställas. En ny utgåva av Incoterms med alla 
klausulerna på alla fyra språken samt med kortfattade kommentarer 
rörande användningen av varje klausul utkom, som ovan nämnts, i 
december 1981. Exportrådet tillhandahåller också en publikation, 
»Kritiska punkter i internationella transporter», som grafiskt i fyr
färg på ett enkelt sätt visar hur förpliktelserna övergår från säljare 
till köpare vid användande av de olika handelstermerna i 1980 års 
version av Incoterms. Härutöver föreligger en engelskspråkig utgåva 
av »Guide to Incoterms» som innefattar omfattande kommentarer och 
illustrationer. Sistnämnda publikation kan köpas från Internationel
la handelskammarens svenska nationalkommitté.

Behovet av definitioner på ett antal handelstermer har givit sig till 
känna också på andra håll i världen. Detta har resulterat i att det 
existerar ytterligare en regelsamling av samma slag som Incoterms. 
Denna har utarbetats av ett antal organisationer i USA och har 
namnet Revised American Foreign Trade Definitions, 1941. Denna 
regelsamling innehåller tolkning av 11 olika leveransklausuler. Ett 
närmare studium visar att åtminstone en del av dem avviker högst 
väsentligt från vad som anges i Incoterms. I synnerhet gäller detta



några av de sex FOB-klausuler som regelsamlingen innehåller. Re
vised American Foreign Trade Definitions har en avsevärd spridning 
inte bara på den amerikanska kontinenten utan också i en stor del av 
världen där handeln med USA dominerar. Detta tillsammans med de 
delvis stora avvikelserna från vad man är van vid i Europa gör att det 
är viktigt att känna till regelsamlingen. - I samband med att revi
sionen av Incoterms avslutades 1980 beslutade de amerikanska orga
nisationer som har utgivit Revised American Foreign Trade Defini
tions att frångå denna och istället rekommendera Incoterms. På sikt 
är detta ett mycket viktigt steg eftersom det innebär att det i princip 
kommer att finnas endast en regelsamling som har en mycket fast 
förankring i affärsvärlden. Emellertid måste man räkna med att 
Revised American Foreign Trade Definitions kommer att tillämpas 
under avsevärd tid i de områden där den fått fotfäste. Detta gör det än 
mer angeläget att i alla avtal så långt det är möjligt hänvisa till 
Incoterms. Under en avsevärd tid framåt kommer detta emellertid 
ofta att medföra svårigheter, eftersom motparten inte känner till 
Incoterms. Givetvis är det i sådana fall inget som hindrar att en 
svensk exportör sluter avtal som baseras på Revised American For
eign Trade Definitions. Detta förutsätter dock att exportören noga 
sätter sig in i betydelsen av den klausul som i ett sådant fall kan 
komma att tillämpas. Uppgift härom kan erhållas från Skeppnings- 
sektionen på Sveriges Exportråd.

Frågan om lagkonflikt

Frågan om vilket lands lag eller kutym som vid en tvist inför domstol 
skall tillämpas på avtalet har sedan länge varit ett problem. Frågan 
har emellertid fått sin lösning för ett antal länders del i det att en 
konvention härom antogs i Haag 1955. Detta medförde tillkomsten 
av den svenska lagen den 4 juni 1964 »Om tillämplig lag beträffande 
internationella köp av lösa saker» som trädde i kraft den 1 september 
1964. Konventionen har också, förutom av Sverige, ratificerats av 
bl a Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Norge och 
Schweiz. 1964 års lag gäller vid svensk domstol oavsett vilken natio
nalitet en utländsk part vid internationellt köp har.

Generellt kan sägas att konventionen föreskriver att lagen i det 
land skall tillämpas »där säljaren har sin hemvist då han mottager 
beställningen eller, om beställningen mottages vid ett säljaren till
hörigt fast driftställe, lagen i det land där detta är beläget. Lagen i 
det land där köparen har sin hemvist eller där han har fast drift
ställe, från vilket beställningen göres, skall dock tillämpas, såframt 
säljaren eller hans representant mottager beställningen i detta land» 
(se vidare »Exporträtt 4» Hilding Eek, Svensk eller utländsk lag, sid 
72, utgiven av Exportrådet).

I de länder som inte ratificerat konventionen är det inte säkert att 
regler enligt konventionen kommer att tillämpas. De regler som 
gäller i domstolslandet blir då avgörande. Vid avtal med dylika 
länder gäller det givetvis att, i än högre grad än annars, noggrant 
ange att använd leveransklausul skall tolkas enligt Incoterms. Det är 
sannolikt värt besväret att söka få till stånd en överenskommelse 
med motparten härom istället för att så småningom råka ut för en



tvist, som förutom kostsam rättegång också kan leda till förlust av 
kunden.

Tilläggen C, I, E och W till CIF-klausulen

Vid försäljning på avlägsna marknader brukar CIF-klausulen ofta 
åtföljas av en eller ett par av bokstäverna C, I och E. Då innebörden 
av dessa bokstäver är relativt obekant och då någon generell förkla
ring av deras betydelse inte lämnas i Internationella handelskamma
rens ovan nämnda Trade Terms eller Incoterms torde några ord om 
dem kunna fylla en uppgift.

C = Commission

Bokstaven C utgör förkortning av ordet »Commission». Meningen 
med ordet »Commission» har ofta tolkats olika inom affärsvärlden. I 
vissa fall anser man att därmed förstås provision åt bank, som köper 
säljarens på köparen dragna tratta, i andra fall att det är en ersätt
ning som inköpsagenten i Europa skall erhålla, och i andra fall 
ytterligare att det är en provision som exportörens eller fabrikantens 
agent i importlandet skall erhålla i den aktuella affären. En annan 
tolkning är att »Commission» representerar ombudets, avlastarens 
eller leverantörens i Europa, provision eller vinst. Med hänsyn till 
dessa skiftande tolkningar är det givetvis nödvändigt att, innan avtal 
slutes, säljare och köpare kommer överens om innebörden av ett 
eventuellt sådant tillägg.

I = Interest

Vid export på transoceana marknader förekommer ibland att köparen 
får betala räntan på det överenskomna priset till dess att betalning 
erlägges av köparen, ibland ända fram till den tidpunkt då betalning
en kommer säljaren tillhanda. Denna transaktion genomföres ofta på 
så sätt att en tratta dras på köparen på fakturabeloppet och att i 
denna tratta en ränteklasul införs av ungefär följande lydelse: With 
interest at ... percent per annum added thereto from date hereof to 
approximate due date of arrival of the remittance in London». Om nu 
säljaren önskar ange att den lämnade noteringen i sig innesluter 
ränta av detta slag sker detta genom tillägg av bokstaven I, förkort
ningen av ordet »Interest».

En CIF-notering som innehåller en sådan ränta anges alltså med 
klausulen CIF & I.

E = Exchange

Vid diskontering av den på köparen dragna trattan förekommer vid 
transoceana affärer ibland att säljaren uppför diskonto särskilt på 
fakturan. Detta gäller för växlar som inte innehåller ovannämnda 
ränteklausul. Om en säljare i sin notering vill ange att diskontot är 
inkluderat i försäljningspriset sker detta genom tillägg av bokstaven 
E, förkortning av ordet »Exchange». En CIF-notering som innehåller 
diskonto betecknas sålunda CIF & E. Kombinationer av ovan be



skrivna noteringar är inte sällsynta. En CIF-notering med både 
provision och ränta kan då tecknas CIFIC eller CIFCI. En CIF- 
notering som innehåller provision och diskonto betecknas CIFCE.

W = War risk

Det förekommer emellanåt att en köpare vill att krigsriskförsäk
ringspremien skall inkluderas i priset. I sådana fall används ofta 
noteringen CIF & W vilket då innebär att nämnda premie är inklude
rad i det avtalade priset.

Sammanfattande råd

Ovanstående redogörelse är avsedd att gälla som bakgrund för de 
övervägänden som behöver göras för att åstadkomma en riktig rela
tion till kunderna när det gäller leveransvillkoren. I första hand 
rekommenderas företagen att använda någon av de 14 handelster- 
merna som definieras i Incoterms. De bör vara tillräckliga för företa
gets behov men skulle en modifiering på någon punkt behövas bör en 
sådan ske först efter konsultation av expertis och givetvis efter över
enskommelse med kunden för att båda parter skall vara införstådda 
med innebörden i det tillämpade leveransvillkoret. Om kunden insi
sterar på att använda en klausul med tolkning enligt »Revised Ameri
can Foreign Trade Definitions», kan detta givetvis ske, men först efter 
det att man är helt klar på vad klausulen innebär. Exportrådets 
Skeppningssektion står gärna till tjänst med detaljinformation i des
sa frågor. Använd gärna den praktiska illustration av Incoterms som 
»Kritiska punkter ...» innebär, men kom ihåg att illustrationen inte 
är tillräcklig för en korrekt tolkning. För detta ändamål måste Inco- 
terms-klausulerna studeras i detalj. Till slut - det är givetvis möjligt 
att använda vilka leveransvillkor som helst utan någon anknytning 
till vare sig Incoterms eller Revised American Foreign Trade Defini
tions. Förutsättning är dock att såväl säljare som köpare noga känner 
till innebörden av de använda leveransvillkoren. Skulle en tvist upp
stå torde det bli stora svårigheter att komma fram till en lösning om 
inte en skriftlig, överenskommen och detaljerad tolkning av leverans
villkoret föreligger. Det måste därför vara både praktiskt och ratio
nellt för företaget att använda handelstermer för vilka internatio
nellt gångbara definitioner har fastställts. Därför — studera Inco
terms, fastställ en policy för leveransvillkor i vilken en hänvisning 
till Incoterms ingår och försök att följa den så långt relationerna till 
kunderna medger detta.



Spedition
av Sven-Åke Ström, Sveriges Exportråd

Transporternas betydelse för företagen har under de senaste 10-15 
åren belysts på ett sätt som inte var vanligt tidigare. Väl fungerande 
transporter har visserligen alltid varit en förutsättning för att handel 
har kunnat bedrivas. Vad som har hänt under senare år är att 
kostnaderna för transporter och närbesläktade aktiviteter, som t ex 
lagring, har skärskådats på djupet.

Under många år var praktiskt taget allt intresse koncentrerat på 
att minska kostnaderna på produktionssidan. Genom bl a förfinade 
produktionsmetoder och en utveckling mot stordrift kunde stora kost
nadsbesparingar göras. Efter en tid i utvecklingen kom man emeller
tid till en punkt då rationaliseringarna nådde så långt att ytterligare 
åtgärder endast gav marginella kostnadsbesparingar.

En varas totalpris utgörs dock inte endast av produktionskost
nader. En stor del av priset består också av lagrings- och distribu
tionskostnader. Dessa sistnämnda kostnader tilläts under många år 
att växa så att de för vissa varuslag svarade för över hälften av 
varans totalpris. Genom att se sambanden mellan å ena sidan pro
duktion och å andra sidan lagring och distribution har man nu 
kunnat angripa kostnadsbilden på ett nytt sätt. I detta sammanhang 
spelar speditøren som transportförmedlare en stor roll. Det är emel
lertid av utomordentlig vikt att också det producerande eller säljande 
företaget känner till transporternas »spelregler» för att inte bli helt 
utlämnade åt speditörerna utan själva kunna lägga upp transportru
tinerna i det egna företaget. I detta kapitel skall speditörens, trans
portörens och transporthandläggarens roll behandlas.

Enhetslastens inbrytande och speditörens roll

När den oinitierade hör uttryck som spedition och speditionsarbete 
leder tankarna i regel till förtullningsarbete och transportgöromål i 
hamnar. Speditøren uppfattas av en del som en mångsidig »fixare» av 
transporter. I och för sig är denna beskrivning inte felaktig, men 
utgör knappast den totala bilden av speditörens arbetsområden idag. 
Förr förekom mycket täta kontakter mellan speditörerna och trans
portörerna. Speditøren var här länken mellan transportör och kund 
och kunde med sitt rika kontaktnät improvisera fram lösningar från 
gång till gång. Dessa kontakter låg ofta på ett mycket personligt plan 
och hade etablerats under en lång följd av år. Förtullningsuppdrag



var en av huvuduppgifterna. Med den komplexa transportstruktur 
som har vuxit fram på senare år har den forna speditørens arbetsupp
gifter starkt förändrats. Många verksamhetsområden har fallit bort 
och ännu fler tillkommit. Speditörens huvuduppgift är fortfarande att 
fungera som en förmedlande länk mellan transportör och kund. Ge
nom nya transportsystem och det stora utbud av transporttjänster 
som finns idag ställs dock helt andra krav på speditøren.

Det är främst enhetslastens inbrytande på transportområdet som 
möjliggjort helt nya integrerade system för flöden av gods. De nya 
godsflödessystemen arbetar främst med att försöka sammanställa en 
enhetslast så tidigt som möjligt i distributionskedjan. Lasten skall 
dessutom bevaras obruten så långt det är möjligt. Slutligen gäller att 
utnyttja befintliga transportmedel på de relationer där de har sin 
speciella styrka. Speditøren får här likt spindeln i nätet försöka 
knyta ihop olika möjligheter till en totallösning för transportköparen.

Speditör/transportör

Vi har berört de två begreppen speditör och transportör och det kan 
vara lämpligt att här reda ut skillnaderna dem emellan.

Transportörerna är de som rent fysiskt utför själva godsförflytt
ningen, dvs åkerier, järnvägsbolag, rederier och flygbolag. Speditör- 
erna är de som förmedlar de förras tjänster och samordnar transpor
terna, t ex om mer än ett transportmedel är inblandat. Just i samband 
med kombinationer av olika transportsätt, för att därigenom ta det 
bästa ur resp transportmedel, har speditøren under senare år kommit 
att spela en allt större roll. Dessa ibland väldigt långtgående 
speditionsuppdrag har fått till följd att exportören alltmer sällan 
kommer i direkt kontakt med de som verkställer själva transporten, 
dvs transportörerna. Genom denna inbrytning av speditörerna har 
transportföretagen i många fall lämnat över marknadsföringen av 
sina transporter till speditionsforetagen.

Denna utveckling kan ses som både av ondo och godo. Risken finns 
att vissa transportörers tjänster helt kommer bort i mängden trans
portutbud. Mindre åkerier kan ibland bli bortrationaliserade eller 
»glömda» trots att de kanske fyller en stor funktion när det gäller att 
upprätthålla transportservice i glesbygder. En del transportörer å 
andra sidan ser speditörernas medverkan som enda chansen att över
leva på en hård marknad.

Det kan ibland vara svårt att bestämma om ett företag skall 
klassas som speditionsforetag eller transportföretag. Dessutom är 
ofta speditör och transportör samma person, vilket kan öka förvir
ringen ytterligare. En del kanske tycker att det inte spelar så stor roll 
vilken benämning man använder, huvudsaken är att man kan få råd 
i transportfrågor av någon och att sedan transporten sker till en 
rimlig kostnad. Detta synsätt är tyvärr vanligt men leder i många 
fall till en fördyring av transporten.

Det är viktigt som transportköpare att känna till vilka regler 
speditörerna har att rätta sig efter. Främst för att kontakterna skall 
fungera smidigt och missförstånd i möjligaste mån kunna undvikas.



Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmelser för Trans
port, Spedition och Lagring

De rättsliga förhållandena mellan speditörerna och deras uppdragsgi
vare regleras genom »Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestäm
melser för Transport, Spedition och Lagring», som gäller from den 1 
januari 1975, utgivna av Nordiskt Speditörförbund. I dessa bestäm
melser finns bl a upptaget vilka speditörens uppgifter är. Paragraf 2 
lyder som följer:

Uppdraget till speditören kan innefatta:
1. Att med fraktföraransvar ombesörja transport av gods
2. Att utan fraktföraransvar ombesörja transport av gods
3. Att ombesörja lagring av gods
4. Att med eller utan samband med de i punkt 1-3 angivna funktio

nerna utföra andra uppdrag såsom
a) att motta gods för uppdragsgivarens räkning
b) att ombesörja förtullning av gods eller biträda uppdragsgivaren 

i samband därmed
c) att ombesörja godshantering i anslutning till efterföljande eller 

föregående transport samt i samband därmed förpacka, under
söka och bevaka godset

d) att teckna varuförsäkring för uppdragsgivarens räkning
e) att biträda uppdragsgivaren med erforderlig export- och import

dokumentation
f) att verkställa inkassering samt biträda uppdragsgivaren i sam

band med betalning av varuförsändelser
g) att lämna uppdragsgivaren råd i transport- och distributionsfrå

gor * I

Fraktförare

I punkt 1 och 2 omnämns uttrycket fraktföraransvar. Om något 
händer under transporten, godsskada, försening etc är det ju viktigt 
att veta vem som juridiskt bär ansvaret. Begreppet fraktföraransvar 
kräver därför sin förklaring: Speditören fungerar ju i första hand som 
förmedlare och samordnare av olika transportsätt och verkar som 
mellanhand gentemot exportören (transportköparen) och transpor
tören. Vid en ren förmedling av transportörernas tjänster arbetar 
speditörerna utan fraktföraransvar. Här är det transportören i egen
skap av fraktförare som har ansvaret.

Transportförmedlingen kan emellertid tillgå på ett annat sätt: Låt 
säga att en speditör har en stor fast kundkrets till vilka han regel
bundet förmedlar transporttjänster. Han kanske då tycker att det 
vore mer praktiskt och lönsamt om han som speditör kunde köpa 
lastutrymme på t ex fem järnvägsvagnar av järnvägsföretaget. Dessa 
fem vagnar går en gång i veckan på t ex linjen Stockholm-Düsseldorf. 
Genom att hos järnvägsföretaget boka dessa bestämda vagnar varje 
vecka året runt kan speditören få detta lastutrymme till ett, som vi 
får förmoda, förmånligt pris. Här har nu speditören fem »egna»



vagnar på en bestämd linje för vilka han i eget namn kan upprätta en 
prislista för styckegods. De kunder med styckegods som är intressera
de av denna bestämda transportlinje vänder sig då inte till järnvägs
företaget utan till speditören som har kontrakt på vagnarna. Det är 
naturligtvis inget som hindrar att kunderna kan få fraktnoteringar 
även av järnvägsföretaget, men erfarenheten säger att transportkö
paren åtminstone till en del kommer i åtnjutande av den fraktrabatt 
speditören erhåller av järnvägsföretaget.

Speditördokument

I samband med att speditören åtar sig ett transportuppdrag för en 
kunds räkning kan en del olika typer av speditördokument utfärdas. 
Av dessa dokument framgår om speditören arbetar under fraktförar- 
ansvar eller inte.
- FIATA FCT (Forwarders Certificate of Transport)
- FIATA FBL (Combined Transport Bill of Lading)
- FIATA FCR (Forwarders Certificate of Receipt)
- FIATA FWR (Warehouse Receipt)
Dessa fyra olika typer av speditördokument har utarbetats av spedi- 
törernas internationella organisation, FIATA (Fédération Interna
tionale des Associations des Transitaires et Assimilés).

Det är endast när speditören utfärdar dokumentet FIATA FBL som 
ett fraktföraransvar uppstår för honom. Denna frakthandling utfär
das, som namnet antyder, vid kombinerade transporter, dvs flera 
transportsätt är inblandade i godsets förflyttning från avsändnings- 
orten till slutdestinationen.

FIATA FCR dokumentet är en bekräftelse på att speditören har 
mottagit varor för transport och att leverans skall ske till den namn
givna mottagaren. Endast den som innehar originalet av detta doku
ment kan ändra transportuppdraget till speditören.

FIATA FCT dokumentet har en starkare ställning än de övriga 
speditördokumenten då det i vissa lägen kan få karaktären av en 
omsättningsbar handling i likhet med det traditionella sjökonosse- 
mentet. Detta innebär att dokumentet inte behöver ha en namngiven 
mottagare utan det ställs till, som man säger, avlastarens order. 
Dokumentet kan då byta ägare flera gånger och godset lämnas endast 
ut till den som innehar FCT-originalet.

FIATA FWR dokumentet utfärdas ibland när gods omhändertagits 
för lagring av en speditör. Dokumentet utgör då ett kvitto på omhän
dertagandet och kan överlåtas på annan person. Mer vanligt är 
emellertid att de svenska speditörerna vid lagring av gods använder 
antingen dokumentet lagerbevis eller dokumentet mottagningsbevis 
vid lagring av gods. Det sista utgör endast kvitto på mottaget gods, 
medan lagerbeviset kan överlåtas på annan person.

Speditörernas rådgivning

Vi har tidigare kortfattat berört speditörens kontra transportörens 
roll i samband med godstransporter. Vi konstaterade då att gräns
dragningen mellan speditörerna och transportörerna under senare år 
till stor del kommit att suddas ut.



Detta förhållande kan sägas gälla allmänt i industrialiserade delar 
av världen. I utvecklingsländer där godshanteringsrutiner och en- 
hetslasttänkande ännu ej slagit igenom finner man ofta den traditio
nella uppdelningen av speditörernas respektive transportörernas gö- 
romål.

Som transportköpare bör man alltid vara uppmärksam och noga 
granska de förslag på transportlösningar som speditörerna lämnar.

I paragraf 2 punkt g av speditörbestämmelserna står att speditören 
skall lämna uppdragsgivaren råd i transport- och speditionsfrågor. 
Hur ser då dessa råd ut?

De flesta av de stora sk märkesspeditörerna har ett så vittför
grenat kontaktnät bland transportörer och närbesläktade näringar 
att en bra transportlosning i de flesta fall kan presenteras för trans
portköparen. Detta hindrar dock inte att man som köpare av trans
porttjänster bör vara medveten om vilka relationer speditören har till 
transportörerna.

Vi har sett hur en speditör kan boka utrymme på ett antal järn
vägsvagnar på en bestämd linje. Speditören upprättar då en egen 
prislista för denna trafik som han går ut och erbjuder sina kunder.

Låt säga att speditören en viss vecka har svårt att fylla vagnarna 
som han tidigare tänkt sig. Vid förfrågan från en kund om transport 
till en ort som sammanfaller med speditörens linjetrafik kommer 
speditören naturligtvis att göra allt för att få detta gods till sina 
halvfyllda vagnar. Det är möjligt att en lastbilstransport i detta läge 
skulle varit en bättre lösning för kunden. Speditören befinner sig 
dock i något av en »tvångssituation» och pläderar naturligtvis för 
sina järnvägsvagnar. Trots att speditören i detta läge sannolikt kan 
ge en bra fraktnotering på sin järnvägslinje spelar fler faktorer in 
som kanske gör andra transportlösningar till bättre alternativ för 
kunden.

Ovan beskrivna förfarande är förvisso inte ovanligt i branschen. 
Det väsentliga för fraktköparen är här att vara medveten om att 
speditörens förslag på lösningar inte alltid innebär det bästa för 
kunden. Detta trots speditörernas förklaring om »obundenhet» till 
olika transportmedel.

Transporthandläggaren i företaget

Det är i det närmaste omöjligt för andra än speditörer att ha kontroll 
över den mångfald av transportlösningar som står till buds idag. 
Detta gör att många ovana exportörer kommer till korta i diskussio
ner med speditörer. Som väl är finns ju konkurrens på området varför 
man alltid kan resonera med flera speditörer i lägen av osäkerhet.

I många företag ägnas transportfrågorna endast ett marginellt 
intresse därför att distributionskostnaderna är relativt sett små i 
förhållande till tillverkningskostnaderna. Många företag tror också 
att transportkostnaderna är svåra att göra något åt. I andra företag 
kan man däremot finna att transporthandläggarna har något av 
nyckelroller i verksamheten därför att distributionskostnaderna är 
relativt sett höga. Men det är ingen tvekan om att även i olika 
exportföretag med lika andel distributionskostnader så betyder det 
ofta att det företag som har synsättet att transporthandläggaren är



en nyckelfigur, ofta kan visa avsevärt lägre distributionskostnader 
totalt än de andra.

Nu handlar transport och distribution inte endast om huruvida 
kontakterna mellan speditör och kund fungerar väl utan ett flertal 
faktorer bidrar till bättre lönsamhet i företaget. Intransport av rå
varor, interndistribution, emballering, lagring, uttransport mm. Det 
intressanta är här att se hur dessa aktiviteter påverkar varandra. 
Huvuduppgiften blir naturligtvis att knyta samman allt detta till en 
välfungerande helhet och detta till lägsta möjliga kostnad.

I mindre exportföretag är man dock i regel tvingad att i högre 
utsträckning än i större företag väga kostnaderna för de egna insat
serna på transportområdet mot köp av speditionstjänster. Man har 
helt enkelt inte råd att ha flera heltidsanställda, om ens någon, 
transporthandläggare. Detta innebär emellertid inte att allt ansvar 
för företagets transporter får läggas över på speditören. Det är då lätt 
att förlora kontrollen över vad som sker och därmed veta om trans
portkostnadsutvecklingen sker till företagets bästa eller inte.

Det är viktigt att vid köp av transporter ha klart för sig vilka 
moment i speditionsarbetet man själv kan utföra och vad man skall 
uppdra åt speditören att göra. Är man villig att betala kan i stort sett 
allt överlåtas på speditören. Detta är dock mindre vanligt. Den stora 
mängd dokument som krävs vid export till vissa länder kan de flesta 
klara att själv utfärda. Här är den av Sveriges Exportråd utgivna 
Skeppningshandboken till ovärderlig hjälp för många företag. För 
varje land finns uppgifter om vilken dokumentation som krävs (ofta 
med illustrationer), märkningsbestämmelser, emballageföreskrifter 
mm.

Det väsentliga är naturligtvis inte huruvida speditören eller trans
portköparen gör det ena eller det andra, utan om det sker på ett för 
företaget bra sätt till lägsta möjliga kostnad. Börjar man titta på 
dessa frågor och ta itu med dem, upptäcker man snart att åtskilligt 
finns att göra.

Leveransvillkorens inverkan på transportkostnaderna

Transportkostnaderna kan ofta påverkas om man väljer leveransvill
kor med omsorg. Vi kan jämföra de två Incotermsvillkoren FOB (Free 
on Board) och CIF (Cost, Insurance, Freight). Mycket förenklat kan 
man säga att vid FOB betalar den svenska exportören frakt fram till 
fartyget vid den svenska lastningshamnen. Sjöfrakten till loss
ningshamnen samt inrikesfrakten i mottagarlandet betalas av köpa
ren. Vid CIF däremot betalar den svenska exportören alla fraktkost
nader fram till lossningshamnen i mottagarlandet. Om man konse
kvent försöker välja leveransvillkor där frakt fram till mottagarlan
det ingår, har man stora möjligheter att styra transporterna efter sitt 
eget företags önskemål. Möjligheterna att erhålla bra fraktavtal ökar 
också om så mycket som möjligt av företagets godsflöde kan reser
veras åt den egna speditören/transportören. Ytterligare en fördel kan 
vara att det av köparen ofta uppfattas som god kundservice att få 
offerter där varans pris inkluderar så mycket som möjligt av frakten. 
Naturligtvis kan här uppstå diskussion då köparen hävdar att hans 
fraktavtal är så bra att han själv vill ordna med transporten.



Att välja speditör

Det lönar sig definitivt att vara uppmärksam vid valet av lämplig 
speditör. Många tycker att det stora utbud av speditörer som finns 
försvårar valet. Det är riktigt att ju fler valmöjligheter som finns 
desto svårare kan det vara att hitta rätt. Å andra sidan är konkurren
sen mellan speditörerna så stor att man som transportköpare vet att 
de flesta rimligen anstränger sig till det yttersta för att få uppdrag. 
Det är i huvudsak service speditörerna får konkurrera med eftersom 
prisnivån i regel är ganska pressad.

Ett stort problem transportköparna har att brottas med är om de 
utlovade tjänsterna verkligen blir utförda såsom speditörerna säger. 
Knappast någon speditör avslöjar ju i förväg eventuella brister i 
kompetens. Många har tyvärr i efterhand kommit underfund med att 
valet av speditör var mindre lyckat.

Speditörkåren som helhet har under senare år helt rättvist fått 
rykte om sig att kunna gå in i mycket omfattande uppdrag. De flesta 
av de stora speditörerna kan åta sig att bygga upp fullständigt 
integrerade system för rationell distribution, som innefattar hela 
kedjan av aktiviteter från avsändare till mottagare. Det är dock inte 
alla speditörer som har de resurser som krävs för detta.

Uppgiften för transportköparen blir här att försöka »sålla agnarna 
från vetet» och detta naturligtvis helst innan avtalet med speditören 
tecknas. Det har för många blivit en dyrköpt erfarenhet att i efter
hand korrigera ett felaktigt val.

Innan större avtal tecknas med en speditör kan det därför vara 
tillrådligt att pröva honom för något begränsat transportuppdrag.

Referenser

Som exportör kan man i regel ta god hjälp av köparen. Fråga honom 
om hans erfarenhet av den tilltänkta speditören eller dennes agent i 
mottagarlandet. Att en speditör är stor och har en väl fungerande 
organisation i Sverige är ingalunda någon garanti för att så är fallet i 
destinationslandet. Den speditör som är stor i Sverige kanske i en del 
länder har misslyckats med fältarbetet eller haft otur i valet av 
agent. Att fråga kunderna till råds om valet av speditör uppfattas av 
de flesta som god kundservice. Att man är intresserad av och mån om 
att leveranserna skall fungera väl måste vara angeläget för alla 
parter.

Det kan också vara en god idé att höra med andra exportörer till 
det aktuella landet om deras erfarenheter av olika speditörer. Om det 
inte rör sig om direkt konkurrerande företag är de flesta större 
företag villiga att dela med sig till de mindre av sina erfarenheter. 
Alla exportföretag harju åtminstone som ett gemensamt mål att öka 
den svenska exporten.

Stora och små speditörer

Storleken på speditionsforetagen varierar kraftigt. Vissa har endast 
ett fåtal medarbetare medan andra har flera tusen anställda. Det går
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naturligtvis inte att generellt säga att de större speditionsforetagen 
är bättre än de mindre eller tvärtom. Här skall i stället tas upp några 
aspekter som kan vara bra att tänka på.

Helt klart är att de större speditionsforetagen har resurser av ett 
helt annat slag än de mindre i branschen. De kan erbjuda mer 
långtgående åtaganden än vad de mindre förmår, t ex lagerservice i 
egna terminaler och med egen personal, komplett dörr-till-dörr-ser- 
vice i egen regi osv. Det är högst sannolikt att ett uppdrag som 
lämnas till någon av de stora märkesspeditörerna blir utfört på ett för 
kunden tillfredsställande sätt.

Då det inom större speditionsforetag är vanligt med en strikt 
fackindelning har de enskilda handläggarna i de mindre företagen i 
regel ett bredare kunnande. På ett stort speditionsforetag kan man 
finna en handläggare på t ex järnvägssamlastning Sverige-Västtysk- 
land, en på bil Spanien, en på sjöfart Sydamerika osv. De mindre 
speditörerna satsar i stället ofta på vissa nischer inom speditionen.

Som exempel kan nämnas speditörer som enbart arbetar med bil
trafik på vissa udda eller högfrekventa destinationer på kontinenten. 
Andra kan ha tunga transporter som specialitet. Dessa specialiserade 
speditörer har i regel inte samma heltäckande service som »all 
round »-speditörerna men utgör ett viktigt komplement.

För transportköparen gäller här att välja bland utbudet och fram
förallt göra klart för sig vilka speditionstjänster som behövs.

Det är ingen hemlighet att de olika verksamhetsgrenarna i ett 
stort speditionsforetag ger olika resultat. En viss trafik kan vara mer 
lönsam än en annan. Ofta får de mer lönsamma grenarna bidra med 
finansieringen av de mindre lönsamma. Vid en jämförelse mellan 
olika speditionsforetag kan därför märkliga skillnader i fraktpris
sättning ibland iakttas. För det större speditionsforetaget är det inte 
helt lätt att avveckla en viss trafik även om lönsamheten är dålig. 
Som fullservicespeditör kan man vara tvingad att ha kvar även 
mindre lönsam trafik för att kundernas eventuella missnöje med 
brister inte skall smitta av sig på annan trafik.

Genom att de mindre speditörerna ofta har specialiserat sig på en 
viss trafik kan man hos dem ibland finna intressanta fraktalternativ. 
Det är också mycket värdefullt för transporthandläggaren i företaget 
att, som vid kontakterna med de mindre speditörerna, ha att göra 
med ett begränsat antal personer. Förutsättningarna är i regel myc
ket goda att samarbetet skall fungera tillfredsställande när man kan 
prata med en och samma person om flera olika ärenden.

Att teckna avtal med speditören

Det som har sagts tidigare i samband med val av speditör leder i 
många fall fram till att ett avtal tecknas mellan transportköparen 
och speditören. I detta läge har man förmodligen begränsat sitt urval 
till ett par stycken speditörer där en eller flera väljs ut.

Vad som är väsentligt med speditionsavtalet är att det får en 
bestämd giltighetstid. Här brukar ett år vara vanligt. Kortare avtals
tid ger inte tillräckligt handlingsutrymme för den som har att lägga 
upp transportprocedurerna i företaget. Han måste kunna ha fasta 
priser att kalkylera med för längre tid än några månader i taget.



Prissättning på transporttjänster kan variera kraftigt från en spe
ditor till en annan. Vilka beräkningar som kan ligga bakom en 
speditörs offert kan ofta vara svårt att få grepp. om. Icke desto mindre 
kan man förstå de transportköpare som förundrar sig över hur priser
na från en offert till en annan, för samma transporttjänst, ibland kan 
skilja ett par hundra procent! Om mycket stora skillnader i 
speditionsofferterna uppvisas finns det anledning att undersöka för
hållandena närmare. Ar transportsätten lika? Vilken leveransservice 
döljer sig bakom priserna?

I avtalet bör man sträva efter att prisangivelserna blir så enkla 
som möjligt. Be att få samtliga priser inkluderade i ett totalpris för de 
aktuella uppdragen. Detta bör man begära redan på offertstadiet 
vilket underlättar jämförelser mellan olika offerter. Det är mycket 
otillfredsställande att från ett tillfälle till ett annat inte vara helt 
säker på om något tillägg kommer att göras som inte var känt.

Man bör i god tid innan avtalet löper ut begära nya offerter från 
andra speditörer. Dessa nya förfrågningar kan med fördel tillställas 
dem som före förra avtalsperioden låg bra till, men inte kunde vara 
med och konkurrera i slutförhandlingarna. Utgångsläget denna gång 
måste rimligen vara bättre. När förslag på justering av det aktuella 
avtalet kommer från speditören är det bra att vara förberedd med 
färska offerter från annat håll. Nu kan man snabbt och smidigt 
bemöta de förslag som kommer. Detta förhandlingsläge är mycket 
behagligt för transportköparen eftersom han nu »ligger ett steg före».

Sammanfattning - 10 punkter att ha i minnet

1. Vem förhandlar jag som transportköpare med? Undersök om 
motparten är speditör eller transportör eller kanske bägge de
larna.

2. Vad innebär »Nordiskt Speditörförbunds Allmänna Bestämmel
ser för Transport, Spedition och Lagring» för mitt förhållande 
gentemot speditören?

3. Vem är fraktförare för transporten som utförs för min räkning?
4. Hur stor del av speditionsarbetet har vi inom företaget själva 

kapacitet att klara av? Vilket speditionsarbete bör vi överlämna 
åt speditören?

5. Behöver jag en stor »fullservice-speditör» eller finns någon min
dre att tillgå som är specialiserad på just mina behov?

6. Pröva en ny speditör för ett begränsat uppdrag innan större avtal 
tecknas.

7. Se till att få speditionsofferten så enkelt uppbyggd och med så få 
kostnadsposter som möjligt. (Lättare att jämföra med andra of
ferter.)

8. Skaffa referenser. Försök få tips från andra exportörer och hör 
med importören om hans erfarenheter av en tilltänkt speditör 
eller dennes agent.

9. Var noga med att speditionsavtalet får en bestämd giltighetstid. 
(Vanlig giltighetstid brukar vara ca 1 år.)

10. Begär in nya offerter från andra speditörer i god tid innan det 
aktuella speditionsavtalet löper ut.



Exportemballage
av Ronni Elfsö, Kungsholms Express & Speditions AB 
och Jan Erik Fedévicz, Firma Emballagekonsult

Vi skiljer här i princip mellan emballage för varor vilka framställs 
som standardiserad massprodukt, där förpackningen är en given slut
station vid t ex ett löpande band och det vi kallar för skräddarsytt 
emballage för udda produkter.

I det första fallet är målsättningen att få fram en standardför
packning som bäst täcker behovet avseende produktens skydd, dess 
hanterbarhet, exponering, reklamvärde mm. Denna sorts emballage 
utgör den ojämförligt största delen av allt emballage som framställs, 
varför det finns många foretag som specialiserat sig på sådant för- 
packningsarbete. Dessa företag förfogar över stora ekonomiska, ma
skinella och ej sällan vetenskapliga resurser för att ta fram rätt 
emballage för rätt produkt. Eftersom emballaget ska tjäna många 
olika syften är planering och hänsyn till den slutliga kostnaden för 
förpackningen av yttersta betydelse.

Det skräddarsydda emballaget är en förpackning som konstrueras 
för specifika, udda produkter och kanske främst hela fabriksanlägg
ningar: telefon och radaranläggningar, ställverk, skogsbearbetnings- 
anläggningar mm. Dessa produkter består ofta av olika delar, vilket 
innebär att den ena sändningen inte är den andra lik och att egenska
per som anpassning till köparens krav, transportsätt, skilda bestäm
melser beträffande kollins storlek, vikt, hanterbarheten med hänsyn 
till olika omständigheter, sammanställningen av detaljer i respektive 
kolli med tanke på i vilken ordning dessa ska monteras vid framkom
sten och liknande är av betydligt större vikt än t ex hur varan 
exponeras eller emballagets reklamvärde. I sådana här fall är det 
också mycket svårare att få experthjälp. Antalet leveranser av denna 
typ har ökat markant, inte minst beroende på att Sverige idag i större 
utsträckning säljer kompletta anläggningar.

I detta kapitel vill vi nämna de grundläggande faktorer man måste 
ta hänsyn till vid planering för export och med några exempel ur 
»levande livet» försöka belysa de skilda hänsyn som måste tas och 
den stora roll erfarenhet och kunnande spelar.

Exempel 1: Anlita expert eller lära av egna misstag
Ett företag har specialiserat sig på elektroniska styrningspaneler som levereras till 
industriföretag inom landet. Transporten sker med lastbil. Företaget får en beställning 
på ett antal paneler som skall ingå i en komplett anläggning för vidare befordran till 
Japan. Detta är företagets första exportaffär. Då panelerna skall samlastas med övriga 
komponenter vid kaj i Göteborg förutsätter köparen att panelerna är exportemballe- 
rade, märkta och klara för skeppning.



Vilka nya och ev för leverantören okända problem uppkommer och vilka kunskaper 
måste man skaffa sig beträffande emballaget?

a) Kommer godset att lastas i container eller går det som styckegods och vilka ev 
föreskrifter finns beträffande kollinas maximala dimensioner och bruttovikt?

b) Slutlig destinationsplats?
c) Förvaringsplats, -tid samt klimatförhållanden?
d) Märkningsföreskrifter?
Alternativt gäller att beställaren i samband med order lämnar en specificerad för- 
packningsinstruktion.

Inneremballaget. Man kan använda oceanpapp, peripac, oljepapper, plastfolie ed. För 
att bestämma materialtypen måste man ha uppgift om lagringsplats och -tid, klimat
förhållanden, solstrålning mm.

Hur skall chockabsorbering utformas och vilket material bör användas? Träull, 
cellplast, chips eller annat. Kan kondens uppstå? Skall man olja in korrosionskänsliga 
detaljer? Skall man använda olje- eller VPI-papper? Måste man svetsa in hela panelen 
i plastfolie och använda kiselgel eller liknande torkmedel och i så fall i vilka propor
tioner? I sällsynta fall måste man kanske löda in känsliga delar i plåtbehållare.

Märkning. Normalt kan förutsättas att köparen givit klara instruktioner beträffan
de adressmärkning, men man bör ändå ta reda på eventuella föreskrifter angående 
storleken på texten. Det är också viktigt att märka godset med erforderliga symboler 
såsom: tyngdpunkt, farligt gods, bräckligt. Har allt detta gjorts gäller det att få 
kontakt med företag som specialiserat sig på just sk »skräddarsydd» exportförpack
ning och som har erforderliga kunskaper för att tyda olika länders ofta svårtolkade 
instruktioner. I annat fall måste följande iakttagas.

Ytteremballage. Skall panelerna skeppas i container och den slutliga destinationsor
ten är densamma som tömningsplatsen räcker det i regel att emballaget skyddar för 
samma sorts hantering som vid inrikestransport med bil. Är detta inte fallet utan 
panelerna skall vidare efter tömningen från containern, måste emballaget tåla större 
påfrestningar och eventuellt vara mera inbrotts- och stöldsäkert. Skall panelerna gå 
som styckegods måste ytterligare hänsyn tas till att lådorna kan hamna under en 
mängd tungt gods, kan behöva skyddas för vatten, ej får lyftas med krokar m m. Man 
måste också iakttaga bestämmelser om t ex bandning, hörnskoning, skoning för 
lyftwirar, som föreskrivs på vissa destinationsorter.

Har man tagit hänsyn till allt detta bör finnas förutsättningar för att godset an
länder i helt skick och att vid eventuell skada försäkringsbolaget ej kan åberopa 
klausulen om »bristfälligt emballage».

Rekommendationen är därför att företaget i första hand tar kontakt med ett, som 
förut nämnts, företag som är specialiserat på exportförpackning och vid kontinuerligt 
återkommande leveranser exportören själv skaffar sig sådana kunskaper att ett stan
dardiserat emballage konstruerats.

Emballagets funktion, kostnader, skadeorsaker och skadekost
nader

Det är inte alltid den billigaste förpackningen som är mest ekonomisk. 
Man kan tillåta sig att se mindre på detalj kostnaden vid enstaka 
sändningar än vid seriesändningar. Vid enstaka sändningar är em
ballagestyrkan viktigare än vid seriesändningar då en viss skadenivå 
ekonomiskt kan tillåtas för att inte fördyra den totala transportkost
naden.

Per år drabbas vi i Sverige av ca 2 miljarder kronor i skador på gods 
»under transport». I möbelindustrin kräver skadorna t ex en överpro
duktion av 10% för att kompensera detta bortfall. Skador uppkom
mer inom alla industrigrenar och inom alla faser av transportarbetet, 
exempelvis lastning, lossning och den direkta varuförflyttningen. Det 
finns stor anledning för alla industrigrenar att noga granska embal
lerings- och transportsätt för att nedbringa skadorna eftersom det rör



sig om mycket stora belopp. Vissa skador kan man inte gardera sig 
mot hur väl man än planerat en förpackning, exempelvis vid totalha
verier, såsom förlisning, brand o dyl. Mycket kan man dock påverka, 
t ex sådana skador som kan betraktas som onödiga på grund av 
ovarsam hantering eller för att man inte förutsett vissa påfrestning
ar, som godset kommer att utsättas för under transporten. Man 
beräknar att godsskador, som kan påverkas genom utformningen av 
emballaget, uppgår till ca 80 % av alla skador.

Med utgångspunkt från uppgifter om produktens tålighet och de 
transportpåfrestningar, som produkten kan förväntas utsättas för, 
kan sedan en lämplig förpackning konstrueras. Genom att samordna 
produkt, emballage och transport har man möjlighet att bättre opti- 
mera de olika funktionerna.

Förpackningens funktion varierar mellan branscher, transportsätt, 
destinationer osv. Man kan avse att förhindra skador på produkten 
och att förhindra skador på omgivningen. Förpackningsfunktionen 
skall också underlätta hantering, märkning och förvaring, informera 
om innehåll och skydda mot vassa kanter och läckage från gods eller 
läckage till gods.

För att välja rätt exportförpackning krävs kunskap om produkten, 
mottagar miljön och transportpåfrestningar av mekanisk, klimatolo
gisk och biologisk natur.

Aven emballagekostnaden är en viktig faktor som kan påverkas och 
variera med valet av förpackningens utformning, förpackningsmate
rial, hantering, lagring, transport och produktvärde samt den skade- 
risk man är beredd att ta.

Totalkostnaden får man genom dels en transportanalys i vilken 
hänsyn skall tas till hela transportkedjan, produkternas kostnad för 
hantering i samband med uppsamling, mellanlagring och slutlagring 
och dels själva emballagekostnaden. Förutom emballagets material
kostnad måste även inpackningsarbetet liksom hanteringen av em
ballagematerialet inkluderas i den totala kostnaden. Om emballage
kostnaden sänks genom val av ett annat material, måste man samti
digt komma ihåg att andra kostnader kan öka, t ex för godsskador, 
transport och lagring. Man kan säga att emballaget skall ha en 
ekonomisk, men också en funktionell »tjänstestyrka».

Att utveckla ett rätt anpassat emballage innebär en utvecklings
kostnad. Många produkter kan inte förpackas ekonomiskt för att man 
inte har tänkt på förpackningen i samband med produktens tillverk
ning. Ofta är det ganska små tillverkningsändringar som behöver 
göras för att godset skall bli lättare att anpassa till den slutliga 
emballeringen och transporten. Produkten kan därmed nå sin motta
gare till ett lägre pris än om slumpen får avgöra.

Exempel 2: »Emballeringskostnader»
En internationell hjälporganisation har bland sina verksamheter att etablera yrkes- 
och verkstadsskolor för ungdomar i Afrika.

I detta fall vände man sig till en etablerad exportförpackare. Av erfarenhet visste 
man att kollin inte fick vara för stora och fick väga högst 80 kilo då man lastade i olika 
typer av flygplan med mycket varierande lastprofiler och kapacitet. Vidare skulle 
kollina fraktas på åsnerygg och skyddas för stöld eftersom varorna var mycket åtrå
värda.



Det gällde nu för expertisen att dels utföra ett emballage som motsvarade ovan
nämnda fordringar, dels göra förpackningen så billig som möjligt med tanke på 
ändamålet.

Lösningen blev mycket enkel och i detta fall spelade erfarenheten en viktig roll. Man 
skaffade helt enkelt tomma begagnade fat med lock. Varorna packades i plastsäckar, 
stuvades i faten och lockringarna punktsvetsades.

Klimatologiska och biologiska påfrestningar på gods och olika 
synpunkter på inneremballage

Som inneremballage kan man som nämnts använda kartonger, ocean
papp, peripac, wellpapp, oljepapper, plastfolie. Man måste ha kun
skap om lagringsplats och lagringstid, klimatförhållande såsom 
solstrålning, kyla, luftfuktighet mm. Vidare skall man mellan pro
dukten och ytteremballaget ha någon form av chockabsorbering. Vil
ket material som bör användas kan bero på olika transportförhållan
den, men också tillgången till chockabsorberande material såsom 
träull, cellplast sk chips, skumplast, bubbelplast mm. I en del länder 
används halm eller ris, men när det gäller växtmaterial gäller olika 
bestämmelser i importlandet.

Man måste också tänka på om kondens kan uppstå. Korrosion är 
nämligen en av de vanligaste orsakerna till skador. Om godset är 
oljigt kan inte plast användas, eftersom oljan angriper plast. I en del 
fall skall produkten svetsas in i plastfolie eller lödas in i plåtpaket. 
Vid vissa klimatförhållanden måste tjärpapp användas samt godset 
sys in i säckväv. Exempel på detta är områden med stark kyla där 
plast spricker. Plast och tjärpapp får inte heller utsättas för starkt 
solljus. Då måste man använda något vävburet inneremballage eller 
kartonger med vävremsor.

När det gäller kartonger finns det en stor mängd olika typer. Det 
finns enkelwell, tvåwell och trewell och wellen kan dessutom vara 
plastbehandlad, oljebehandlad eller tjärbehandlad. Ett bra förpack
ningsmaterial till ökenområden är sk solidpapplådor och solidpapp- 
behållare i form av tunnor och kärl. Olika former av säckförpack
ningar används ofta för bulkvaror, men även för styckegodsvaror. Det 
finns säckförpackningar av papper, plast och juteväv. Inom ökenom
råden föredras papperssäckar och jutesäckar och detta gäller även 
områden med mycket låg temperatur. Fat och kärl är ofta ett utmärkt 
förpackningsval även för styckegods.

Ett gods utsätts ofta för sk biologiska angrepp, dvs angrepp av 
insekter, microorganismer och gnagare. Detta kan förekomma i både 
tempererade och tropiska länder. Risken är dock betydligt större i 
tropikerna där fuktighet och temperatur är väsentligt högre. Detta är 
risker som ofta förbises. Träemballage, som skall stå ute länge an
grips av insekter som äter upp träet. Därför kan det vara bra att 
impregnera träet om man känner till att lagringstiden skall bli lång. 
Råttor äter vissa plastmaterial med förtjusning. Detta gäller embal
lagematerial, men även isoleringsmaterial på kablar o dyl.

Beträffande korrosion och fuktskador finns det många anvisningar 
och synpunkter, eftersom det här rör sig om den allra svåraste delen 
av en emballering. Så gott som allt material utsätts för korrosion och 
fuktskador.

De klimatologiska påfrestningarna uppträder vid lagring och vid



transport under inverkan av nederbörd, luftens temperatur, luftens 
fukthalt och halt av föroreningar.

Det räcker här inte att endast skydda mot röstbenägenhet hos 
varor. Man måste också vidtaga åtgärder för att klara av själva 
luftfuktigheten, speciellt då man packar elektronik eller kemiska 
produkter. Man skiljer mellan olika skador, som kan ske till följd av 
fukt och vatten nämligen korrosion, vattenskador, fuktskador och 
temperaturskador.

Korrosion är ett elektrokemiskt fenomen som uppstår i närvaro av 
vatten och syre. Även andra metaller än järn och stål kan korrodera. 
Koppar missfärgas eller ärgar, aluminium mattas och zink vitnar. 
Kan man hålla den relativa luftfuktigheten under 60% så är korro
sionen ganska liten. Men kombinationen luftfuktighet och förore
ningar i luften ökar korrosionsrisken t ex svavelhaltiga rökgaser, sot- 
och saltpartiklar. En del metaller får besvärliga angrepp av hand
svett och fingeravtryck. Man måste vara speciellt uppmärksam mot 
korrosion när godset skall lagras och då komma ihåg att lokalens 
temperaturväxlingar förorsakar »svettningsfukt». Även innerembal- 
laget och emballagestöd kan innehålla fukt som frisläpps under vissa 
betingelser. Vid längre transporter och lagringar med många tempe
raturväxlingar kan stora mängder vatten anrikas i en oventilerad 
förpackning.

Olika typer av fuktbarriärer kan komma till användning exempelvis 
papper belagt med asfalt, vax, plast eller laminat av metallfolier. 
Kombinationen av dessa material kan ge bra vattenångtäthet och för 
att ta upp den luftfuktighet som finns innesluten i ett kolli kan man 
använda sig av någon typ av kemiskt torkmedel, exempelvis kiselgel.

Man kan också anbringa rostskyddsmedel direkt på produkten ex
empelvis olika slag av oljor eller plaster. Det finns olika slag av 
papper, som man fäster eller omsluter godset med och som i sin tur 
avger en korrosionsskyddande gas, sk VPI-papper. Man måste tänka 
på att inte bara anbringa ett rostskyddsmedel utan också på att det 
skall kunna avlägsnas innan produkten skall användas på mottagar- 
orten.

Exempel 3: »Om långa lagringstider»
Ett etablerat industriföretag som i decennier med framgång producerat och exporterat 
ett antal produkter har även beträffande dessa produkters förpackning en absolut 
kunskap. Av marknadspolitiska orsaker går man in för att även sälja sitt know-how.

Bland annat förhandlar man om leverans av en komplett industrianläggning till 
Sovjetunionen.

Vilka frågor måste man ställa sig och vilka kunskaper anskaffas med anledning av 
leveransen?

Den tilltänkta fabrikslokalen ligger långt inne i Sovjetunionen. Kommer lokalerna 
att bli tillgängliga på så sätt att ankommande delar monteras omedelbart? Erfarenhe
ten talar för motsatsen. Har man, trots detta, bestämt att transport skall ske med 
direktbil och att godset förpackas med hänsyn till detta bör man reservera sig för ev 
merkostnad bl a för emballage om vilkoren ej uppfylles.

Det kan hända att byggnationen fördröjs på grund av t ex klimatet, markförhållan
dena eller dylikt. Det kan då hända att godset under en längre tid mäste lagras i svåra 
klimatförhållanden och att emballaget behöver ändras med hänsyn till stöldkäns
lighet, hantering m m.

Förutom detta måste man ha god kännedom om vilka speciella bestämmelser det 
finns i landet för resp transportsätt och om köparen utöver detta har speciella fordring
ar på t ex virkeskvalitet, utformning, märkning mm.



Vi har här velat i korthet belysa att även ett företag som har långvarig erfarenhet av 
export kan komma i en situation där frågorna blir sä många och erfarenheten så 
nödvändig att man bör anlita extern hjälp som har erfarenhet av sk skräddarsytt 
emballage dvs specialiserat sig på udda problemlösningar.'

Olika transportsätt, ytteremballagets utformning, lagring och 
stapling av gods samt yttre påfrestningar

Emballagets hållfasthetsegenskaper skall ta hänsyn till en produkts 
förmåga att motstå stötar, tryck, vibrationer, temperatur och fukt. 
Dåligt sammanfogade, spikade eller limmade emballagedelar är en 
viktig orsak till skador. Emballaget måste anpassas till transportsät
tet, antalet omlastningar, mottagarort, transporttid och lagringstid. 
Det gäller att fastställa vad kollit skall tåla från tillverkningsort till 
användningsort och detta i sammanhang med produktens samt em
ballagets kostnader. Det betyder att det gäller att finna den ekono
miskt försvarbara gränsen för emballagets kostnad i förhållande till 
godsets värde, då godset blir utsatt för påfrestningar som kan ge 
upphov till reklamationer med ev ersättningsleveranser till följd.

Emballaget skall också vara anpassat till om godset går i container 
eller som styckegods. Även om godset går i container måste man veta 
om containern kommer att tömmas innan godset nått den slutliga 
destinationsorten. Skall godset vidare efter tömning från containern 
måste emballaget tåla större påfrestningar och eventuellt vara mera 
inbrotts- och stöldsäkert. Skall godset gå som styckegods måste man 
ta hänsyn till att det kanske stuvas tillsammans med annat gods och 
därmed kan hamna under en mängd tungt gods.

Transportpåfrestningen kan härröra från godsets stapelhöjd, vibra
tioner och stötar, beroende på vilket transportsätt man använder. 
Stapelhöjden på bil eller tåg överstiger sällan 2 meter mot stapelhöj
den på båt som kan vara ända upp till 9-10 meter, vartill kommer 
båtens rullningar.

En produkts transporttålighet mot vibrationer är lika med dess 
resonansmottaglighet. För att skydda produkten mot vibrationspå- 
frestningar, måste svängande och resonanskänsliga detaljer dämpas 
genom förstyvning. Detta måste ske i samråd med produkttillver
karen. Ett emballage skall också ha en sammanhållande förmåga av 
flera enheter som ingår i ett kolli och man kan inte räkna med 
godsets egen bärighet utan tvärtom ökar brottkraften, varför embal
laget måste förstärkas. Härvid måste man räkna med emballagekon
struktionens elasticitet kontra dess hållfasthet. Man måste också 
tänka på att produkten i ett emballage under rörelse kan komma att 
komprimeras och därmed skadas. Det är därför viktigt att välja rätt 
sorts avskiljande packningsmaterial mellan produkterna. Hänsyn 
skall tas till att vibrationer kan förorsaka utmattning i delar av ett 
emballage. Det är viktigt att välja ett emballage som i görligaste mån 
återgår till ursprunglig form efter en yttre påfrestning och inte 
förblir deformerat.

Man måste räkna med att ytteremballaget kan bli utsatt för regn 
eller överspolning och vidtaga skydd mot detta antingen genom täck
ning av produkten inuti emballaget, täckning av emballaget eller 
märkning av emballaget, som visar att det inte får utsättas för vatten.



Vatten från regnskurar eller överspolning tränger lätt ner mellan en 
trälådas brädor och blöter upp oceanpapperet så att detta brister. För 
att förhindra detta måste speciella åtgärder vidtagas som t ex in- 
klädning av locket med ett betydligt kraftigare oceanpapper, asfalt
papp eller masonitskivor. För att hindra inträngande vatten att rinna 
ned på godset kan en huv av plastfolie placeras över produkterna, 
men man måste då sörja för ventilationen innanför plasthöljet eller 
innesluta fuktupptagande torkmedel.

Ett emballage måste också skydda godset mot inträngande damm 
och sand eller sot. Fat och plåtkärl är ett användbart emballage inte 
bara för flytande gods, pulver och granulat utan även för styckegods, 
eftersom det är stöttåligt, damm- och vattentätt, men också lätt kan 
säkras mot inbrott. Annat utmärkt ytteremballage är godsbehållare 
av varierande slag, som ofta tillhandahålles av de olika 
transportföretagen. När man tillverkar ett träemballage får bräderna 
inte ha några skadade ställen, röta eller genomgående sprickor, utfal
lande kvistar eller »vankanter» med bark. Man bör inte heller använ
da gammalt virke, eftersom en del länder är känsliga mot detta och 
godset kan stoppas i tullen. Trälådor skall ha ordentliga förstyvnin- 
gar i såväl höjdläge som diagonalt. Förstärkningar skall ovillkorligen 
göras i samband med tungt gods. Emballaget skall vara så tillverkat 
att det är tillräckligt starkt för att tåla att staplas högt. Maskiner och 
maskinutrustningar skall sättas fast med bultar och trästöttor för att 
förhindra att godset förskjuts i lådorna. På rör och öppningar i maski
ner skall in- och utlopp vara täckta med trä- eller plastlock.

Det är också viktigt att påpeka att lådor skall hålla sig inom de för 
varje land gällande lastprofilerna för bil- och järnvägstransporter. I de 
fall gods skall transporteras genom ett annat land måste man även ta 
hänsyn till där gällande bestämmelser. Om ett gods har sådana 
dimensioner att lastprofilen måste överskridas skall man göra sär
skild ansökan till berörd myndighet om tillstånd att få transportera 
godset. Ett sådant tillstånd tar ofta lång tid att få.

Lagringspåfrestningar är i huvudsak stapeltryck, men godset kan 
också bli utsatt för väta och stora temperaturskillnader. Små kollien- 
heter får ofta ta mera stötar i samband med omlastningar än stora 
kollin.

Exempel 4: Felaktigt emballage kan åsamka stora kostnader
Ett företag är specialiserat på att planera och konstruera anläggningar för bearbetning 
och mekanisk transport av flis för massafabriker.

Företaget fick uppdraget att ta fram en komplett anläggning och se till att den 
levereras emballerad enligt speciella föreskrifter till fartyg i Göteborg fvb till Irak. 
Bland förutsättningarna för emballaget var att utländska representanter skulle besik
tiga och godkänna det vid förpackningsställena samt i hamnen i Rotterdam. Bestäm
melserna angav bl a att tunga kollin skulle emballeras i 2 tums plank, att anläggning
en skulle skyddas mot klimat- och tropiska påfrestningar, t ex sandstormar, och tåla 
transport per järnvägsvagn till Göteborg, omlastning i Rotterdam, sjötransport samt 
vidare hantering i Irak.

Företaget beställde tillverkning av anläggningen hos diverse underleverantörer och 
mekaniska verkstäder på olika håll i landet. Färdigemballerat bestod partiet av 13 
fullastade järnvägsvagnar. Vid besiktningen i bl a Göteborg dit en del gods anlände 
upptäckte man att lådor av 2 tums plank med en vikt på 8-10 ton inte tålde att lyftas 
med wires utan antog formen av ett ägg. Lådor med rör från en annan leverantör tålde 
ej vagnsväxlingar utan for ut genom gavlarna på lådorna. Detta skede var kritiskt



beroende på de enorma kostnaderna i hamnen samt den uppgjorda leveranstiden. Man 
vände sig därför till ett etablerat företag med exportemballage som specialitet som pä 
kort tid avhjälpte alla fel sä att anläggningen kunde levereras. Understrykas bör dock 
att detta var förenat med en del extra kostnader och att en sådan räddning inte alltid 
finns att tillgä. Det är därför mycket viktigt att planera och skaffa sig kunskaper eller 
experthjälp redan vid orderns tecknande.

Märkningsföreskrifter, packnotor, förpackningsinstruktioner 
och farligt gods

En viktig del i exportemballering är godsets märkning. Härmed avses 
tre olika saker.

Den märkning, som man gör på produkten för att vid uppackning 
kunna identifiera de olika delarna, brukar benämnas item-nummer 
eller positionsnummer. Denna märkning måste överensstämma med 
packnotor och skeppningshandlingar både för mottagaren och för de 
tullar som passeras. Det är viktigt att man överför dessa nummer till 
den packlista som avser specifikation av de speciella kollin i vilka 
man lägger de olika produktdelarna. Identifieringsmärkningen skall 
vara utförd i överensstämmelse med mottagarens ritningar och an
visningar så att inte förväxlingar kan ske vid uppackning och monte
ring. Reservdelar och verktyg märkes med detaljnummer och typ
nummer i överensstämmelse med reservdelsförpackningen. Märk
ning kan ske dels med självhäftande etiketter, dels genom att man 
skriver med oförstörbar färg direkt på godset. Även andra slag av 
färgmärkningar förekommer.

En annan del av märkningar sker utanpå det emballerade godset i 
form av symboler, som anger olika försiktighetsmått, som skall vidta
gas, men också anvisningar om förskjuten vikt, skydd mot tempera
turer och hur godset skall hanteras.

Adressmärkningar är en annan viktig märkning som ofta försum
mas. Den bör vara outplånlig, enkel och tydlig så den inte kan 
missförstås. I vissa fall skall den dessutom vara kompletterad med 
symboler med tanke på att en del lossningshamnar har folk som är 
analfabeter. Märkningen bör vara kort och överensstämma med 
frakthandlingarna. Den bör i text ange vem som skall ta emot och på 
vilken plats. Därtill kan läggas olika identifieringsnummer, mellan- 
adresser osv. Sändningens antal kolli bör vara numrerade dels med 
kollinummerordningen dels med det sammanlagda antalet kolli t ex 
5/8. Kollit bör också förses med såväl brutto- som nettovikt. På stora 
kollin skall även dimensioner anges, eftersom godset kanske skall 
passera trånga passager. Ofta medföljer märkningsbestämmelser 
godsets order. Adressmärkningen bör göras på två olika sidor av 
kollit och symbolmärkningen på kollits alla sidor.

Om kollit innehåller s k farligt gods är det nödvändigt att detta är 
klart markerat med angivande av vilket slag av fara som avses. Dess
utom gäller här särskilda och rigorösa bestämmelser, som bör kon
trolleras för var gång.

När ett kolli har blivit färdigpackat och dess produktmärkning 
överförts på packlistorna skall dessa dels läggas i kollit, dels fästas 
under plåtskydd på utsidan av kollit och märkas »Packing list». 
Ytterligare kopia av packlistan skall medfölja frakthandlingarna. 
Det finns gods som blivit stoppat i tullen i flera månader - ja ända



upp till år - på grund av att packningshandlingarna inte överens
stämmer med godsmärkningen.

Många beställare, speciellt i statshandelsländerna, ger mycket 
noggranna förpackningsinstruktioner när upphandling sker. Det är 
då viktigt att kunna tolka vad beställaren avser, eftersom beskriv
ningen ofta är överarbetad och kanske också en översättning från 
annat språk.

För farligt gods gäller särskilda packningsbestämmelser, men ock
så särskilda märkningsbestämmelser och vartefter myndigheterna 
upptäcker olika farlighetsgrader hos gods så förändras dessa bestäm
melser. Därför bör man hålla sig à jour med bestämmelsernas förän
dringar och läsa dessa varje gång man förpackar sk farligt gods. Man 
får inte förlita sig på att man tidigare har läst bestämmelserna ty på 
den här punkten är myndigheter och försäkringsbolag mycket nog
granna, eftersom stora skador kan ske om packningen är felaktigt 
utförd eller märkningen inte överensstämmer med sitt innehåll.

Förutom symbolmärkning av olika slag på farligt gods finns också 
en sifferkod av svarta siffror på orange botten, som anger vilken sorts 
fara man skall vara försiktig mot och om skada ändå sker, anger hur 
skadan skall bekämpas. Denna sifferkod hänvisar till en handbok 
med internationella bestämmelser och anvisningar som finns hos de 
flesta transportföretag i hela världen.

Exempel 5: »Märkning är viktigt»
Ett företag specialiserat på elektronisk utrustning, i detta fall telefon och telexväxlar, 
får en order på en större leverans till Etiopien. I detta fall finns ej några anvisningar 
betr emballaget men godset, som är mycket känsligt för stötar och korrosion, skall tåla 
tropiskt klimat. Dessutom skall vid ankomsten lådorna, som väger upp till 450 kg, 
rullas flera kilometer fram till installationsplatsen. Märkningen måste kunna tydas av 
analfabeter när partiet efter ankomsten skulle fördelas på sex olika destinationer.

Företaget har ett mångårigt samarbete med en emballageexpert som löste pro
blemen på följande sätt.

Växlarna säkras så att rörliga delar mm ej lossnar vid den extremt påfrestande 
hanteringen. Vidare svetsas de in i plast med en torkmedelskvantitet som förhindrar 
bildandet av kondens. Växlarna packas i plywoodlådor vilka i sin tur placeras i 
kraftiga ytterlådor med chockabsorberande material emellan. Märkningen består av 4 
tum breda diagonalband målade med märkningsfärg, en färg för var och en av de sex 
destinationerna. I detta fall är säkringen av de rörliga delarna av särskild vikt vilket 
kanske inte är det man i första hand tänker på när man konstruerar emballage.

Slutord
Förhoppningsvis kan den tekniska genomgången och de praktiska 
exemplen tjäna som handledning för en presumptiv exportör om vilka 
grundläggande krav han måste ställa på utformning och kvalitet på 
exportemballaget.

Företag med kontinuerlig export kan med fördel anlita expertis till 
att bölja med, men bör med tiden få erforderlig praktisk erfarenhet 
att hantera emballeringen som en slutlänk i sin produktion.

Företag med »skräddarsydda» exportaffärer av skiftande utform
ning gör enligt vår uppfattning bäst i att anlita expertis, antingen i 
form av konsult eller etablerade emballagetillverkare.



Vid en exportförsäljning liksom vid ett importköp är säljare och 
köpare noga med att ange kvalitet, pris, leveranstid och annat som 
direkt hör till den kommersiella sidan. Detta är ju saker som båda 
parter känner väl till. Däremot kan det vara litet besvärligare att i 
köpeavtalet få in riktiga bestämmelser om sådana förhållanden som 
rör tekniken i utrikeshandeln, t ex hur skall kostnaderna för trans
porten fördelas mellan säljare och köpare, vid vilken tidpunkt skall 
risken för godset övergå från säljare till köpare, vem skall transport- 
försäkra godset mm. Den som har några få exportaffärer per år kan 
överlåta dessa frågor till sin speditör som ombesörjer hela transpor
ten och även kan försäkra godset för exportörens räkning.

När exportaffärerna börjar ta fart - och detta gäller självfallet även 
importaffärer - är det viktigt för exportören att han sätter sig in i 
tekniken i utrikeshandeln. Han får då ett direkt intresse av att själv 
ombesörja transportförsäkring av godset och vaka över att leverans
klausuler, betalningsbestämmelser och transportförsäkring hänger 
ihop på rätt sätt.

Handläggning

Den praktiska handläggningen av transportförsäkringen är mycket 
enkel. Exportören kan visserligen anmäla vaije sändning för sig så 
snart den är färdig för skeppning. Detta blir dock onödigt arbetskrä- 
vande och det finns risk för att han glömmer bort någon enstaka 
sändning. Det vanliga är att försäkringsbolaget med exportören upp
rättar ett transportförsäkringskontrakt, generalpolis, som automa
tiskt ger exportören ett skydd för varje sändning så snart den lämnar 
hans lager. Han rapporterar i efterhand sändningarna till försäk
ringsbolaget. Detta sker som regel på en särskild rapportlista som 
skickas in antingen kontinuerligt eller med jämna mellanrum, exem
pelvis vaije månad. För rapporteringen kan man ofta använda sig av 
exportörens egna exportrutiner, antingen han sköter dessa själv eller 
överlämnat dem till en speditör. Om försäkringsbrev, försäkringspo- 
lis, skall utfärdas för varje sändning, vilket är det normala vid t ex 
rembursaffärer, vid betalning mot dokument, när relationen med 
köparen är ny, så kan försäkringsbrevet läggas in i samskrivningsru- 
tin för alla exportdokument. I Sverige är alla exportdokument inklu
sive försäkringspolisen standardiserade så att vaije uppgift förekom
mer på samma plats i de olika dokumenten. En kopia av försäkrings
polisen kan sedan skickas till försäkringsbolaget och tjänstgör då som 
anmälan av sändningen.



Skador

Som framgår av det följande gäller försäkringen när en skada inträf
far till förmån för den som då hade intresse i godset. Detta kan vara 
säljaren eller köparen eller en bank som förskotterat betalning, ex
empelvis genom remburs. Eftersom transporten ofta sker på köparens 
risk är det han som skall ha ersättningen, förutsatt givetvis att han 
betalt godset. För regleringen av skador använder försäkringsbola
gen haveriagenter, som är professionellt verksamma företag, vilka 
finns i alla större hamnar och som ofta representerar ett stort antal 
försäkringsbolag från olika länder. Haveriagenten besiktigar skadan 
och upprättar en haverirapport som skickas för godkännande till 
försäkringsbolaget. I samråd med exportören kan försäkringsbolaget 
ge haveriagenten fullmakt att reglera skadan direkt med köparen 
och betala ut ersättningen till honom. Detta förutsätter som regel att 
det finns en väl etablerad förbindelse mellan säljare och köpare. Vid 
omfattande skador eller vid mer komplicerade leveranser, som t ex av 
nyckelfärdiga industrier, kan försäkringsbolaget skicka ut sin egen 
inspektör för att besiktiga skador eller lägga upp rutiner för hur gods 
som skadats skall behandlas och hur ersättning skall betalas ut.

Transportförsäkringens betydelse

Transportförsäkringen spelar en viktig roll i internationell handel. 
Dess syfte är att kompensera säljare och köpare för skador och förlus
ter som drabbar godset under transporten. Dess betydelse kan illu
streras av att vaije dag året runt, i genomsnitt, totalförliser ett 
lastfartyg på över 500 bruttoton med totalförlust av godset som följd. I 
sådana fall utgår inte någon ersättning från redaren för det gods som 
förloras eller skadas, eftersom de ansvarsregler som gäller för sjöfar
ten undantar från redarens ansvar alla skador som beror av nautiskt 
fel eller brand ombord på fartyget. Som framgår av det följande har 
emellertid redaren liksom andra transportörer ett visst ansvar för det 
gods han transporterar. Detta ansvar är dock begränsat till vissa 
belopp per kilo eller kolli och ansvaret är försett med en rad undantag 
för sådana händelser som transportören inte kunde råda över. Trans
portförsäkringen har självfallet inte några sådana undantag. — Ett 
exempel kan belysa vad som nu sagts. Ett företag i Holland som 
regelbundet skickade gods med lastbil till en köpare i England vägra
de trots påstötning från sitt försäkringsbolag att transportförsäkra 
godset. Han litade på lastbilstransportörens ansvar. Vad han glömde 
bort var att när den lastade bilen stod på färjan över Engelska 
kanalen så gällde Sjölagens regler för sådana skador som kunde 
inträffa endast till sjöss. När färjan därför vid ett tillfälle förliste vid 
Dovers vita klippor och godset totalförlorades fick varuägaren inte 
någon ersättning av redaren. Eftersom han inte heller hade någon 
transportförsäkring fick han bära förlusten själv.

När transportören säger att han har försäkring innebär detta som 
regel att han har en försäkring som täcker hans ansvar med de 
begränsningar som gäller för detta. Varuägaren har då ingen rätt att 
vända sig direkt till transportörens försäkringsbolag. Endast om en



speditör eller transportör klart säger att han försäkrat godset för ex
portörens räkning kan man lita på att godset blivit transportfor säkrat.

Det finns också situationer där det är viktigt för exportören att 
själv ha transportförsäkringen i sin hand. Detta gäller särskilt när 
godset skall betalas vid framkomsten även om transporten enligt 
leveransklausulen sker på köparens risk. I det följande kommer dessa 
och ovan nämnda problem att belysas mer i detalj.

Leveransklausuler

Vid ett internationellt köp måste säljare och köpare komma överens om 
hur kostnaderna för transporten av godset skall fördelas dem emellan 
samt vid vilken tidpunkt risken för att godset skadas eller förloras 
skall övergå från säljare till köpare. Tidpunkten när risken övergår, 
eller som köplagen uttrycker det, faran för godset övergår från säljare 
till köpare är viktig eftersom den sammanhänger med frågan om 
vilkendera part som skall försäkra godset. Det är här alltså frågan 
om vilkendera av säljare eller lastägare som skall bära de ekonomi
ska följderna av en transportskada. Som framgår av vad som sagts 
ovan får detta inte förväxlas med det förhållandet att transportörer 
och mellanhänder som hanterar godset under dess väg alla har ett 
ansvar för det omhändertagna godset, ett ansvar som är begränsat på 
olika sätt och försett med undantag för sådana händelser som tran
sportören eller någon av mellanhänderna inte kunde råda över. 
Transportförsäkringen vilar på godset och följer detta från magasin 
till magasin samt täcker fulla beloppet plus viss handelsvinst som vi 
senare skall se. Transportförsäkringen har mycket få undantag.

Frågan om riskövergången bestäms av den leveransklausul som 
parterna kommit överens om. Godset kan säljas »ex works», dvs från 
tillverkarens fabrik. I sådant fall skall köparen stå för kostnaderna 
för hela transporten och risken för godset övergår på köparen så snart 
godset lämnat säljarens lager. Här blir det alltså köparen som skall 
försäkra godset. Den motsatta ytterligheten är att godset säljs »free 
delivered», ej att förväxla med »fraktfritt», som endast är en kost- 
nadsfördelningsklausul. »Free delivered» innebär att säljaren leve
rerar godset på köparens ort och att det därmed är säljaren som står 
för fraktkostnaderna samt risken för godset och därmed försäkrings
plikten fram till bestämmelseorten.

Vanligen sker riskövergången och fördelas kostnaderna vid någon 
punkt under resan. Vid FOB- och CIF-klausulerna övergår risken för 
godset när det passerar fartygets reling i lastningshamnen. Observe
ra att detta gäller även vid CIF. Skillnaden mellan FOB och CIF är 
att kostnaderna fördelas på olika sätt. Vid FOB upphör säljarens 
kostnader när risken övergår, medan vid CIF säljaren har att betala 
frakt och försäkring. Här skall omedelbart sägas ifrån att internatio
nellt sett är tolkningarna av när risken övergår vid FOB- och CIF- 
klausulerna ingalunda enhetliga. De kan variera mellan olika ham
nar och även för olika varuslag. Sålunda betraktas FOB-leverans av 
trävaror i Stockholms hamn som en leverans, FAS, dvs risken över
går när godset lagts upp vid fartygets sida. I Storbritannien finns ett 
tiotal olika tolkningar av riskövergången vid FOB- och CIF-klausu- 
lerna. I USA är det vanligt att risken övergår från säljaren till



köparen redan när godset anländer till lossningshamnen. För att 
säljare och köpare skall vara på det klara med vad som överenskom- 
mits bör de hänvisa till Internationella handelskammarens standard
tolkningar av leveransklausulerna, Incoterms 1953 och 1980. I den 
senare versionen har man tagit hänsyn till den särskilda problemati
ken vid containertransporter. Där kan man ju knappast konstatera 
godsets tillstånd eller hur många kolli en sändning innehåller när 
godset passerar fartygets reling. Därmed kan redaren inte utfärda ett 
konossement utan att reservera sig mot godsets tillstånd och antalet 
kolli. I Incoterms har därför införts ett par nya klausuler, »Freight 
Carriage paid to» eller »Freight Carriage and Insurance paid to». 
Dessa bestämmer att riskövergången skall ske när godset avlämnas 
för transport, exempelvis till en containeroperatör.

När parterna bestämmer vem som skall transportförsäkra finns det 
ett par frågor som måste hållas i minnet. Vid en FOB-försäljning eller 
motsvarande term för containertrafiken är det köparen som skall 
försäkra. Därvid måste observeras att transporten fram till fartygets 
reling, eller den punkt där risken övergår från säljare till köpare, 
förblir oförsäkrad. I försäkringsvillkoren finns visserligen en bestäm
melse om att försäkringen gäller från magasin till magasin, men 
köparens försäkringsavtal träder inte i kraft förrän vid det tillfälle då 
han får ett försäkringsbart intresse i godset. Därför finns inte något 
försäkringsavtal gällande för sträckan fram till riskövergången. Säl
jaren bör alltså, för att vara skyddad, teckna egen försäkring för den 
sträckan.

Vem skall försäkra?

Ett annat problem som ofta förbises är det inbördes förhållandet 
mellan leveransklausul, betalningsklausul och försäkringsplikt. Ett 
exempel kan illustrera detta. En svensk exportör säljer papper FOB 
med betalning mot dokument i destinationshamnen. Under en trans
port råkar fartyget ut för ett haveri och får bogseras till nödhamn. 
Samtidigt skadas godset av saltvatten. Köparen vägrar ta emot sänd
ningen och löser alltså inte dokumenten. Godset ställs då till avsän
darens förfogande. Köparens försäkringsgivare betalar inte eftersom 
köparen ej trätt in i avtalet. Exportören får inte någon ersättning och 
får dessutom betala bidrag i gemensamt haveri. Det senare innebär 
att fartyg och last skall dela, i förhållande till resp värden, på de 
kostnader som uppstått när de räddats ur en gemensam fara. Dessa 
kostnader, bidrag i gemensamt haveri, ersätts under transportförsäk
ringen. Om en FOB-försäljning således är kombinerad med en betal
ningsklausul, som innebär att godset betalas vid framkomsten till 
destinationshamnen, kan säljaren råka ut för en mycket besvärlig 
situation om godset skadas eller förloras under transporten och köpa
ren vägrar att betala. Säljaren får då bära förlusten själv eller stäm
ma köparen på betalning, vilket kan bli nog så kostsamt. Om däremot 
försäljningen i ett sådant fall sker CIF innebär detta att säljaren har 
försäkringen i sin hand. När godset ställs skadat till hans förfogande 
så kan han få ersättning för skadan ur sin egen försäkring. Om 
godset kommer fram till mottagaren och han erlagt betalning så 
gäller försäkringen givetvis till förmån för köparen och ersättning



utgår till honom. Här skall särskilt framhållas att transportförsäk
ringen inte skyddar mot den uteblivna betalningen. I exemplet är det 
fråga om ersättningen för skadan på godset. Utebliven betalning kan 
exportören skydda sig mot endast genom exportkreditförsäkring.

Ytterligare en synpunkt måste beaktas i detta sammanhang. Vid 
en CIF-försäljning skall försäkringen utställas så att den gäller fram 
till den slutliga bestämmelseorten. Om försäkringen utställs att gälla 
CIF destinationshamnen och därefter följer en inlandstransport fram 
till den slutlige mottagaren kan det inträffa att skador som konstate
ras vid ankomsten inte ersätts av försäkringsbolaget eftersom dessa 
kan ha uppstått under den oförsäkrade delen av transporten från 
lossningshamnen fram till mottagaren.

1 handel med vissa länder kan exportör och importör inte avtala fritt 
om leveransklausuler och transportförsäkring. Importlandet fordrar 
att transportförsäkringen skall tecknas i det egna landet. I sådana 
fall kan exportören råka ut för situationer liknande den med pappers- 
sändningen. Här finns möjlighet för exportören att teckna en export
intresseförsäkring, som gäller till förmån för säljaren för det fall att 
ersättningen inte utgår under köparens försäkring.

Villkor

Transportförsäkringen är till sin natur en sakförsäkring, dvs det är 
godset som sådant som är försäkrat. Import till Sverige försäkras i 
allmänhet enligt de av Sjöassuradörernas Förening fastställda stan
dardvillkoren. Exporten försäkras i allmänhet på engelska villkor, 
»Institute Clauses». Anledningen till att man använder engelska 
villkor för exporten är att skadorna som regel inträffar utomlands och 
att de haveriagenter som de svenska bolagen anlitar är väl förtrogna 
med den stora londonmarknadens försäkringsvillkor, men knappast 
med villkor från olika mindre marknader runt om i världen. De 
svenska och engelska villkoren skiljer sig inte i praktiken så mycket 
från varandra. Efter en revidering som sker av de engelska villkoren 
under 1982 blir likheterna mycket stora. Den principiella skillnaden 
finns dock att enligt den svenska försäkringsavtalslagen allt som inte 
är undantaget skall anses vara täckt av försäkringen, medan engelsk 
lagstiftning har motsatt princip, dvs endast det som finns angivet i 
försäkringen anses vara täckt. Engelsmännen kommer nu emellertid 
att i de nya villkoren ange såväl omfattning som undantag.

Det vanligaste villkoret när det gäller styckegods är det svenska 
»mot alla transportskador», motsvarande det engelska »all risks». 
Enligt dessa villkor täcks alla transportskador som drabbar godset 
under dess gång från säljare till köpare. Här tillämpas en av de 
grundläggande principerna för all sakförsäkring, nämligen att ska
dan skall ha orsakats av en utifrån kommande händelse. Det skall 
alltså vara fråga om en skada som kunde inträffa, inte en skada som 
måste inträffa. Med denna princip sammanhänger de undantag som 
finns från försäkringens giltighet. Dit hör principen att godset skall 
vara transportvärdigt på samma sätt som ett fartyg skall vara sjövär- 
digt. För godsets del innebär detta att det skall vara i sådan kondition 
och förpackat på sådant sätt att det tål en normal resa. Skadan får 
heller inte bero på godsets inneboende egenskap, »inherent vice», att



skadas eller förloras. Exempel på inherent vice är livsmedel som 
redan vid skeppningen är infekterat av bakterier, vilka under resans 
gång vid passage av varmare klimatzoner snabbt utvecklar sig och 
förstör godset. Denna typ av skador ersätts inte under transportför
säkringen.

Även när det gäller emballaget har försäkringsgivaren rätt att 
vägra ersättning om detta inte varit tillräckligt för att skydda godset. 
I de fall, vilket är det vanliga, när försäkringsbolaget har ett stående 
transportförsäkringskontrakt med sin kund, brukar bolaget ersätta 
även sådana skador och uppmana försäkringstagaren att snabbt rätta 
till emballaget.

Slutligen finns en viktig bestämmelse, nämligen de åtgärder och 
villkor som skall iakttagas av försäkringstagaren. På engelska kallas 
sådana bestämmelser för »warranties». Här finns en väsentlig skill
nad mellan svensk och engelsk rättsuppfattning. I försäkringsavtalet 
finns som regel en bestämmelse om att försäkringstagaren alltid 
skall använda fartyg av högsta klass för sjötransporten. Skulle så inte 
ske och en skada inträffar under en efterföljande landtransport, som 
är täckt av försäkringen, medan sjötransporten går utan anmärk
ning, så ersättes den efterföljande skadan under de svenska villkoren. 
Bolaget har dock rätt att begära en tilläggspremie för den extrarisk 
man stått under sjötransporten. Enligt engelsk rättsuppfattning 
bryts emellertid försäkringsavtalet (breach of warranty) genom att 
försäkringstagaren inte iakttar bestämmelsen att använda ett först
klassigt fartyg. Därmed finns inte längre något försäkringsavtal gäl
lande under den efterföljande landtransporten, och ersättning utgår 
inte. Warranties av detta slag är vanligt förekommande i avtal med 
anglosaxiska länder. En svensk säljare eller köpare gör klokt i att 
noga iaktta dessa warranties med risk för att avtalet i annat fall blir 
ogiltigt.

Försäkringen gäller normalt från det att godset lämnar säljarens 
lager till dess det anländer till köparens lager. Här skall då särskilt 
hänvisas till vad som sagts ovan om FOB-försäljning, där ju avtalet 
träder i kraft först när risken övergår till köparen. Med andra ord, 
något försäkringsavtal finns inte under förtransporten. Avtalet upp
hör att gälla även om godset anländer till ett lager, varifrån det skall 
delas upp i delsändningar för vidare distribution. Om inte någon av 
dessa regler tillämpas upphör försäkringsavtalet att gälla 15 dagar 
efter lossningen om mottagaren befinner sig i lossningshamnen, an
nars 30 dagar efter mottagandet.

Transportförsäkringen kan i olika avseenden skräddarsys efter för
säkringstagarens behov. Särskilt gäller detta giltighetstiden, som kan 
utsträckas att gälla även en efterföljande distribution fram till de 
slutliga mottagarna, vilka kan vara köparens kunder. Detta är sär
skilt viktigt om skadan på godset inte kan fastställas vid en mellan
lagring, t ex för sådant gods som packas i exportförpackning redan vid 
fabriken och går i denna förpackning fram till den slutlige köparen, 
ofta en detaljhandlare. Vid de stora entreprenader där en säljare åtar 
sig att för köparens räkning, leverera en nyckelfärdig anläggning 
utsträcks transportförsäkringen ofta att gälla längre mellanlagringar 
i mottagningslandet och den kompletteras dessutom ofta av en sär
skild montageförsäkring. Försäkringsskyddet gäller då efter särskild



överenskommelse mellan exportör och försäkringsbolag till dess hela 
anläggningen överlämnas till beställaren.

Transportfor säkringen kan tecknas också på mer begränsade vill
kor. På svenska kallas dessa »mot haveri och trafikolycka» medan 
den engelska beteckningen är F.P.A. (free of particular average). 
Dessa villkor innebär att försäkringsgivaren ersätter endast sådan 
skada som uppkommer i samband med olyckshändelse eller förlust 
som drabbar transportmedlet, exempelvis att ett fartyg kolliderar, 
sjunker, råkar ut för exceptionellt hårt väder, en lastbil kör i diket 
osv. Under detta villkor ersätts även förlust av helt kolli. Dessa be
gränsade villkor används huvudsakligen vid transport av bulklaster.

Båda nu nämnda försäkringsvillkor omfattar även ersättning i 
gemensamt haveri (G.H., på engelska G.A., General Average). Som 
framgått av exemplet med papperssändningen är detta ett viktigt 
moment i försäkringsskyddet, vilket ofta bortses från av försäkrings
tagaren. Om ett fartyg råkar i nöd och måste bärgas och bogseras till 
nödhamn skall fartyg och last dela på ersättningen för bärgningen, 
som ju skett i bådas intresse, i förhållande till respektive värde. 
Varuägaren kan alltså, utan att hans gods blivit skadat, få bidra till 
en sådan ersättning i gemensamt haveri om det fartyg som transpor
terar godset råkar ut för en olyckshändelse. Denna situation är 
betydligt vanligare än man föreställer sig.

Försäkringsbelopp
Det försäkringsvärde som täcks av transportförsäkringen kalkyleras 
på så sätt att man utgår från varans värde på den ort där försäkrings
givarens ansvar började samt lägger till detta transportkostnader i 
varuägarens risk, försäkringskostnad samt 10% handelsvinst beräk
nad på summan av ovan nämnda poster. Exportören kan med försäk
ringsbolaget komma överens om en annan beräkningsgrund och t ex 
en högre imaginär vinst. En sådan högre vinst som medförsäkras 
måste dock motsvaras av verkliga förhållanden. Enligt Försäkrings
avtalslagen får nämligen en försäkringstagare inte tjäna på försäk
ringen.

Försäkringsvärdet kan påverkas under transporten, exempelvis 
vid en leverans enligt klausulen »free delivered», där varans värde 
kan öka när den passerar en gräns och påförs tull och olika importav
gifter.

Vid försäkring av råvaror som noteras på någon av de internatio
nella varubörserna kan man åsätta varan ett preliminärt värde som 
slutjusteras efter den kurs som noteras, exempelvis när godset lossas 
på destinationsorten.

Premien
Premien för transportförsäkringen påverkas av varans transport
känslighet, transportens längd och farlighet, använda transportme
del och övriga omständigheter som kan påverka transportens lyckliga 
genomförande. Premien uttrycks i procent av försäkringsvärdet. I 
botten av försäkringspremien ligger alltid en grundpremie som avser 
att täcka katastrofskador och andra skador som försäkringstagaren 
inte kan påverka. Den totala premien påverkas emellertid av försäk-



ringstagarens skaderesultat. Om en exportör lägger ner stor möda på 
ett gott emballage och val av pålitliga transportörer, vilket leder till 
få skador, kommer försäkringspremien att successivt minska. Ett 
dåligt skaderesultat som hänförs till en rad enskilda skador av typ 
bräckage, stöld mm får motsatt effekt, dvs exportören kan vänta 
premiehöjningar.

Krig
Från den vanliga transportförsäkringen är krigsförsäkring undanta
gen. Försäkring mot krigsrisker tecknas separat genom ett särskilt 
krigsförsäkringsavtal. Krigsförsäkring som tecknas i Sverige och 
avser svenska intressen är förknippad med en särskild krigsutbrotts- 
klausul. Denna innebär att vid ett krigsutbrott övertas krigsrisken 
av Statens Krigsförsäkringsnämnd, som håller försäkringarna gäl
lande fram till dess varan anlänt till bestämmelseorten. Detta är en 
för svenska säljare och köpare synnerligen fördelaktig klausul. An
nars är krigsförsäkringar tecknade exempelvis på londonmarknaden 
försedda med en särskild uppsägningsklausul, vilken automatiskt 
träder i kraft ett fåtal dagar efter ett krigsutbrott.

Transportörens ansvar
Här skall slutligen sägas några ord om transportörens ansvar och hur 
detta är begränsat i olika avseenden. Först gäller för alla transpor
törer vissa begränsningar i beloppen. Dessa regleras i internationella 
konventioner på transportområdet. Begränsningsbeloppen har ur
sprungligen fastställts i guldfrancs, germinalfrancs eller poincaré- 
francs. I och med att guldet övergivits som värdemätare har man nu 
allmänt övergått till sk speciella dragningsrätter, S.D.R. (special
drawing rights). Detta är ett belopp som fastställs av Internationella 
valutafonden på basis av kursrelationerna mellan ett antal ledande 
valutor. I det följande kommer att anges beloppsbegränsningar om
räknade till svenska kronor. Dessa belopp är inte exakta, men anger 
väl storleksordning.

Redarens ansvar är begränsat enligt Haag-Visby-reglerna till an
tingen 3 770 SEK för varje kolli eller 11:30 SEK per kilo brutto av det 
förlorade godsets vikt. Dessutom är redaren fri från ansvar om godset 
förlorats eller skadats till följd av ett antal särskilt uppräknade 
händelser, bland vilka nautiskt fel och brand är de viktigaste. I 
praktiken innebär detta att redan inte behöver ersätta förlust eller 
skada på gods som uppkommer vid en kollision, grundstötning eller 
annan olycka till sjöss eller brand ombord i fartyget. Denna typ av 
skador ersätts självfallet under transportförsäkringen. Redaren sva
rar för godset från det ögonblick det förts fram till fartygets sida så 
att det kan nås av fartygets tackel intill dess godset blivit omhänder
taget eller på tillfredsställande sätt upplagt efter lossningen. Det 
föreligger förslag till en ny konvention avseende sjötransporter, Ham- 
burg-reglerna, som kommer att modifiera nu gällande bestämmelser 
på så sätt att undantagen för nautiskt fel och brand bortfaller samt 
tidpunkterna för mottagande och avlämnande något justeras. Det är 
emellertid ytterst osäkert när och om den nya konventionen kommer 
att ratificeras.



För järnvägens del är ansvaret begränsat internationellt till 94 
SEK per kilo av det förlorade godsets vikt, medan i inrikestrafik SJ 
ansvarar till det dubbla beloppet. Järnvägen är fri från ansvar om 
den kan visa att skadan eller förlusten föranleddes av »förhållande 
som järnvägen icke kunnat undvika och vars följder den icke kunnat 
förebygga». Ansvaret inträder när godset mottagits för befordran och 
upphör när det utlämnats till mottagaren. Här skall anmärkas att 
vid vagnslastgods, dvs när järnvägen mottar en av avsändaren lastad 
vagn, åberopar järnvägen den allmänna undantagsklausulen avseen
de så gott som alla enskilda skador som drabbar godset.

Vid biltransport svarar transportören internationellt för 47 SEK 
per kilo, medan i inrikestransport gäller 50 SEK per kilo. Vissa stora 
transportförmedlare påtar sig ett längre gående ansvar. Sålunda 
svarar ASG och Bilspedition för upp till 200 SEK per kilo.

Även vid biltrafik gäller att transportören kan frita sig från sådana 
förluster och skador som beror av »förhållande som biltransportören 
inte kunnat undvika och vars följder han inte kunnat förebygga» 
samt sådana skador som kan sammanhänga med att avsändaren 
själv lastat bilen. Chauffören har inte skyldighet att kontrollera 
lastningen. Det räcker om han konstaterar att lastningen till det 
yttre verkar vara tillfredsställande.

Aven om undantagen från ansvar är lika formulerade för järnvägs- 
och biltrafik blir regeln i tillämpningen strängare för järnvägen som ju 
behärskar inte bara vagnarna utan även spår- och signalsystem. 
Biltransportören har ju inte något inflytande över vägen eller över 
andra trafikanter. Frågan är om en biltransportör kan åberopa un
dantagsregeln vid en trafikolycka där han inte varit vållande. Här är 
praxis olika i skilda länder. I Sverige synes domstolarna vara benäg
na att betrakta trafikolycka som en normal risk i transportåtagandet, 
vilket innebär att biltransportören inte kan åberopa undantaget vid 
skada på godset även om han själv är helt utan skuld.

Vid flygtransport svarar flygbolaget för 96 SEK per kilo av det 
förlorade godsets vikt. Flygtransportören är fri från ansvar om han 
kan visa att han själv och hans anställda »vidtaget alla nödiga 
åtgärder för att undgå skadan eller att detta ej varit möjligt för dem».

Speditionsforetagen har ett i Nordiskt Speditörsförbunds allmänna 
bestämmelser fastställt ansvar. Speditören kan uppträda antingen i 
sin ursprungliga roll av förmedlare av godset. I det fallet är han 
ansvarig för godset endast så länge han har det i sin vård. Ansvaret 
är begränsat till 50 000 SEK per uppdrag, eller vid godsskada 50 SEK 
per kilo. Speditionsforetaget kan emellertid också uppträda som 
transportör, vilket innebär att företaget åtar sig ett transportörans
var under varans hela väg. De transportörer som utför transporten 
blir då underentreprenörer till speditionsforetaget. I sådant fall regle
ras ansvaret i enlighet med de regler som gäller för respektive tran
sportörer. Om en skada inträffar och den ej kan hänföras till ett visst 
transportavsnitt gäller ett ansvar av 50 SEK per kilo. När speditions
foretaget uppträder som transportör kan man utfärda ett transportdo
kument, F.B.L. (FIATA Bill of Lading), vilket närmast är att jämföra 
med ett konossement utställt av en redare. I sin roll som speditör kan 
företaget utfärda olika typer av dokument, i vilka ansvaret för själva 
transporten är uteslutet.



Farligt gods

Särskilda problem hänför sig till transport av farligt gods. Försäk
ringen mot skada och förlust av sådant gods sker på vanligt sätt 
genom transportförsäkring. Problemen på detta område hänför sig 
framför allt till sådan skada som kan drabba transportören eller 
tredje man till följd av att det farliga godset kommer loss. Här skall 
endast kort påpekas att varuägaren/avsändaren i första hand har att 
iaktta de bestämmelser för olika transportområden som gäller dels 
beträffande förpackning, dels beträffande märkning av sådant gods. 
Inom varje transportområde finns en särskild säkerhetskod för så
dant gods. Dessutom föreligger en upplysningsplikt från avsändarens 
sida gentemot transportören beträffande godsets farliga egenskaper. 
Om avsändaren uraktlåter att upplysa om godsets egenskaper eller 
att iaktta bestämmelser om förpackning och märkning kan han bli 
ansvarig för skador som uppstår på transportmedlet, annan last eller 
tredje man. Sådana skador täcks inte av transportförsäkringen. De 
faller under företagens allmänna ansvarsförsäkring.

Sammanfattning

1. Transportförsäkring är nödvändigt vid export och import: I stort 
sett totalförliser ett större handelsfartyg per dag året runt. Ett 
mycket stort antal varusändningar råkar ut för olika slag av 
skador, såsom bräckage, vatten- och fuktskador, stöld mm.

2. Exportören bör själv försäkra om han ligger ute med betalningen. 
Kan han inte försäkra på grund av mottagarlandets bestämmelser 
bör han teckna exportintresseförsäkring till reducerad premie. 
Vill han skydda sig mot köparens insolvens måste han teckna 
särskild exportkreditförsäkring.

3. Vid FOB försäljning måste exportören tänka på att transporten 
fram till lastningshamnen är oförsäkrad. Han bör täcka denna 
sträcka genom en särskild försäkring. Kostnaderna härför är obe
tydliga och hanteringen enkel.

4. Vid försäljning eller köp CIF är det viktigt att den slutliga bestäm
melseorten nämns i försäkringsbrevet. Om skeppningshamnen 
anges, liksom i konossementet, blir transporten från hamnen till 
den slutliga destinationen i inlandet oförsäkrad.

5. Rådgör med försäkringsbolaget om hur skaderegleringen skall 
läggas upp för mer stadiga kunder i utlandet. 6 7 8

6. Rådgör med försäkringsbolaget om hur sändningarna skall rap
porteras på enklaste sätt. Eventuellt kan exportörens egna export
rutiner utnyttjas. De svenska försäkringsbolagen tillhör dem som 
kommit längst när det gäller förenklade rutiner.

7. Tillse att de högsta försäkringsbelopp per sändning som angivits i 
transportförsäkringskontraktet är tillräckliga.

8. Rådgör med försäkringsbolaget angående typen av skador som 
inträffat. En förbättring av emballaget kan ge en nöjdare kund 
och en lägre försäkringspremie.
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De statliga ingreppen i näringslivets arbetsvillkor växer i antal och 
omfattning. Detta gäller Sverige likaväl som omvärlden. Följden blir 
att företagets konkurrensläge och lönsamhet i en påtänkt utlands
verksamhet drastiskt kan förändras - till det bättre eller till det 
sämre — av de offentliga ingreppen. Den institutionella miljön kan i 
praktiken vara väl så viktig som de ekonomiska grundvillkoren.

De offentliga regelsystemen kan vara svåra att kartlägga — inte 
bara i utlandet utan också härhemma. De skapar också en ökad 
osäkerhet för företaget. En förmån eller ett hinder kan ju över natten 
elimineras eller skapas genom ett politiskt beslut. Ett drastiskt ex
empel utgör det häromåret i Sverige införda förbudet mot använd
ning av kadmium; detta - ogenomtänkta och sedermera modifierade
— politiska beslut kullkastade helt verksamhetsförutsättningarna för 
ett stort antal företag.

Slutsatsen blir att företaget har mycket att vinna på en ordentlig 
kartläggning av de offentliga åtgärder som stimulerar eller hämmar 
utlandsverksamheten.

Exportörens beslutssituation

Ett företag som överväger att påbörja eller utvidga sin utlandsverk
samhet har fyra grundfrågor att ta ställning till
— kan en (utökad) utlandsverksamhet bli lönsam?
— var skall utlandsexpansionen ske?
— vilken form skall den ta?
— i vilken omfattning bör den bedrivas?
Dessa frågor kan besvaras med utgångspunkt från ekonomiska data 
och kalkyler. Ar företaget i fråga om teknik, kvalitet, pris/kostnader, 
kredit, marknadsföring, service, etc konkurrenskraftigt? Var finns 
och vilka är kunderna och konkurrenterna? Ger utlandsverksamhet 
en bättre lönsamhet på sikt än fortsatt expanderad hemmamarknads- 
torsaljningr

Företaget kan genom att samla in och bearbeta information i 
ekonomiska kalkyler komma fram till
— vilken marknad som skall angripas
— hur den marknaden skall bearbetas
— vilken omfattning på utlandsverksamheten som bör eftersträvas.
Allt detta behandlas i olika avsnitt av Exporthandboken och kan 
underkastas mer eller mindre detaljerade analyser.



Sådana ekonomiska undersökningar ger förhoppningsvis en god 
bild av den grundläggande konkurrens- och lönsamhetssituationen 
för företaget eller branschen. Men hänsyn måste också tas till att 
regeringen i det land som studeras kan vilja förbättra villkoren något 
för det egna landets foretag. De verkliga förutsättningarna framkom
mer därför först då resultatet korrigeras för de många ingrepp i 
konkurrenssituationen som flertalet länders regeringar med ökande 
intensitet hänger sig åt.

Företaget måste följaktligen kartlägga politiska/institutionella 
miljövillkor som kan öka eller minska den slutliga »korrigerade» 
konkurrensförmågan.

Den institutionella miljön

Alla länders regeringar vill förbättra det egna näringslivets konkur
rensförmåga. I den utsträckning detta sker med allmänna ekono
misk-politiska medel, genom generell kreditpolitik, skattepolitik, so
cialpolitik, arbetsmarknadsregler etc, framkommer effekterna i regel 
i de grundläggande »okorrigerade» konkurrens- och lönsamhetsbe
dömningarna. Däremot framträder inte lika säkert verkningarna av 
de direkta offentliga ingreppen i konkurrensen.

Dessa ingrepp uppträder under sådana allmänna begrepp som ex
empelvis
- industripolitik
- regionalpolitik
- exportfrämjande verksamhet
- exportfinansiering och -garantigivning
- handelspolitik
- olika slag av socialt och tekniskt inriktade lagar och förordningar.
Åtgärderna kan direkt syfta till att främja export eller motverka 
import eller de kan bara i praktiken få den effekten. De kan vara 
generella eller bara avse vissa branscher, företag, produkter eller 
regioner.

Sådana ingrepp förekommer både i Sverige och i utlandet. De kan 
bli helt avgörande för företagets beslut om internationell inriktning, 
exempelvis ett export- eller importförbud. De påverkar kostnaden och 
därmed formen för bearbetning av en intressant marknad, exempel
vis då ett omfattande industripolitiskt stöd till en viss näring i ett 
land omöjliggör export men ger skäl till etablering av produktion i 
stället.

Populära fält för ingrepp är i industriländerna t ex villkoren i den 
offentliga upphandlingen, särskilda stöd till etablering och produk
tion i vissa regioner, bidrag till forskning och utveckling samt i stor 
skala stöd till exportfrämjande och exportfinansiering. Exportören 
till statshandelsländer finner att alla beslut och prioriteringar är 
politiska och följaktligen snabbföränderliga; marknadskunnandet ut
gör i själva verket kunskap om den institutionella miljön i form av 
landets planer och prioriteringar, byråkratins arbetssätt etc. I flerta
let utvecklingsländer, oavsett utvecklingsnivå och rikedom, bestäms 
och förändras handelshinder, finansieringsmöjligheter, etablerings- 
och skattevillkor för det inhemska och det utländska företaget efter



de branscher och projekt man vill prioritera; det är dessa politiskt 
bestämda arbetsvillkor som det utlandsinriktade företaget måste lära 
känna.

Det utlandsinriktade företaget bör därför undersöka och jämföra 
den institutionella miljön i det egna landet och på de tänkta avsätt
ningsmarknaderna för att finna ut
- vilka förmåner de egna myndigheterna erbjuder som konkurren

terna saknar/har mindre av,
- vilka hinder/svårigheter av mer eller mindre synlig art myndighe

terna i avnämarlandet har skapat.
Undersökningen bör avse både dagsläget och risken att situationen 
över natten förändras genom ett politiskt beslut. Den bör också avse 
förmånens/hindrets relativa betydelse för företagets samlade konkur
rensförmåga.

Eftersom de institutionella ingreppen ökar i omfattning, måste de 
ägnas en växande uppmärksamhet. Myndigheternas avsikt är ju att 
påverka konkurrensförhållandena. Man kan inte utesluta att vissa 
åtgärder också får den effekten!

Det inhemska regelsystemet
Företagets första uppgift blir rimligen att kartlägga de fördelar - och 
svårigheter — svenska myndigheter erbjuder. Avsikten är här inte att 
ge någon fullständig bild, endast att illustrera tankegången.

Med anknytning till de exempel på statliga interventioner som 
ovan angivits kan det vara naturligt att först granska vad den sven
ska exportfrämjandeverksamheten har att erbjuda.

Den centrala organisationen är Sveriges Exportråd. Det finns skäl 
för företaget att undersöka en rad ting, exempelvis
- vilken ekonomisk, handelpolitisk, rättslig etc information Export

rådet kan erbjuda
- vilka säljfrämjande aktiviteter för grupper av företag som ordnas
- i vilka former och sammanhang statligt stöd kan erhållas vid 

export, t ex för anbudsgivning, marknadsföring eller FoU-insatser
- om marknadsinriktningen kan påverkas av var specialiserat 

svenskt exportfrämj andekontor, handelskontor etc finns
- om Exportrådet kan förmedla kontakter till lämpliga och erfarna 

samarbetspartners i Sverige eller utlandet.
Företaget bör också undersöka om det lokalt/regionalt finns handels
kammare, utvecklingsfonder eller andra organ/sammanslutningar 
som kan erbjuda stöd för den planerade utlandsverksamheten.

Vid export uppkommer i regel mer omfattande finansieringsbehov 
och risker än vid hemmamarknadsförsäljning. Företaget bör därför 
som en andra viktig punkt undersöka vilka speciella villkor Sverige - 
liksom praktiskt taget alla andra länder - erbjuder i fråga om ex
portkreditgarantier och exportfinansiering.

De internationella konkurrensförhållandena på detta område präg
las helt av de statliga ingreppen. Det är därför nödvändigt att ta reda



på vilka villkor som Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit 
tillämpar för de aktuella produkterna och marknaderna. Sådan infor
mation kan delvis inhämtas via bankerna. Viktigt för valet av samar- 
betspartners kan exempelvis vara att ta reda på i vilken mån det är 
möjligt att få garanti och/eller statsstödd finansiering för i leveran
serna ingående utländska andelar.

Det statliga regelsystemet kan innehålla ytterligare möjligheter. 
Företaget kan arbeta inom en bransch eller en region eller tillhöra en 
kategori, t ex storleksmässigt, som staten av industri-, regionalpoli
tiska eller andra motiv ansett sig böra gynna med speciella förmåner 
av något slag. Information kan erhållas från t ex Statens industriverk 
eller utvecklingsfonderna. (Se exempelvis Stödhandboken 1981/82, 
Statens industriverk, 122 s.) Det kan t ex vara möjligt att få en 
betydligt lägre enhetskostnad för sina exportprodukter genom att 
förlägga tillverkningen till en region med sysselsättningssvårigheter.

Till sist — i denna exemplifierande uppräkning - bör företaget 
undersöka om speciella bilaterala villkor gäller i förhållande till den 
aktuella marknaden. Det kan avse handelspolitik och handelshinder, 
transportförhållanden, skattevillkor ed som direkt kan påverka lön
samhet och konkurrensläge. Ett exempel är det svenska förbudet mot 
investeringar i Sydafrika. Kanske har Sverige i andra fall särskilda 
handels- eller samarbetsavtal, speciella kommittéer eller andra or
gan med uppgift att främja och stödja samarbetet.

En genomgång av detta slag kan ge företaget en ganska förändrad 
bild av sitt utgångsläge. En bedömning av företagets känslighet för 
ändrade institutionella förhållanden bör också göras - liksom ett 
försök att höra sig för om den »politiska risken» för en mer eller 
mindre snabb förändring, t ex av sysselsättningsstödet till vissa re
gioner.

Utlandsmarknadernas institutionella system

Hemmamarknadens regler syftar i allmänhet till att främja exportö
rens situation; de är i fallet Sverige också relativt stabila och genom- 
skådliga. Det är svårare att finna ut vad som gäller i utlandet. Här 
syftar de aktuella reglerna oftast till att skapa hinder/svårigheter för 
den utländska konkurrenten, de kan vara besvärliga att överhuvud 
taget komma underfund med, och de kan förändras snabbt och ofta.

I första hand måste givetvis förekomsten av handelshinder under
sökas. Dessa är i regel ganska väl kända av Sveriges Exportråd, 
speciellt gäller det de sk tariffära hindren och en kartläggning av 
intressanta marknader kan relativt lätt göras. Som följd av interna
tionella överenskommelser finns också på detta område ett antal 
uppföranderegler som borgar för en viss stabilitet och kontinuitet i 
utvecklingen, åtminstone inom i-landsgruppen.

På u-landssidan bör de rådande handelshindren granskas med stör
re skepsis. Små handelshinder kan tyda på behov av varan och 
avsaknad av tillräcklig egen produktion. Håller någon på att upprät
ta produktion inom landet som i framtiden kan tänkas få skydd mot 
utländsk konkurrens? Eller bör kanske företaget självt överväga att 
ta upp diskussioner med myndigheterna om etablering av produktion 
under visst skydd? Även höga handelshinder i utgångsläget kan vara



affärsmässigt intressanta; de kan hindra export men ge utrymme för 
produktion i skyddad miljö.

Flertalet u-länder och även i-länder, t ex Australien, utformar 
systematiskt sina handelshinder och etableringsvillkor så att man 
skall få inhemsk produktion på vissa bransch- och produktområden. 
Respektive länders beskickningar och exportfrämjandeorgan lämnar 
i regel gärna och aktivt information.

Företaget måste i dessa situationer bedöma landets handels- och 
industripolitik i ett vidare perspektiv. Är det troligt att handelshind- 
ren kommer att öka eller minska? Kommer konkurrenter att släppas 
in? Kommer erforderliga importkomponenter och -utrustning att til
låtas? Hur snabbt kommer man att begära att andelen inhemska 
delar i produktionen skall öka?

Institutionella värderingar av detta slag måste alltid göras om 
företaget avser att etablera varaktig export eller produktion på en 
marknad, speciellt utanför i-landskretsen. En hjälp i bedömningen 
kan vara jämförelser med utvecklingen för aktuell industri/produkt
grupp i andra länder på likartad nivå och med liknande förutsätt
ningar. Det kan finnas globala konsultstudier tillgängliga som sär
skilt uppmärksammat sådana samband av ekonomisk och institu
tionellnatur. Världsbanken och närstående institutioner liksom olika 
FN-organ har i många fall gjort framåtblickande studier av intresse.

Kartläggningen av handelshinder som inte är av direkt tariffär 
natur eller har karaktär av gränskontroll är svårare att komma 
underfund med. Dessa s k osynliga hinder växer i betydelse med ett i 
alla länder ökat antal regler av teknisk, social, sanitär, säkerhets- 
mässig etc karaktär. De kan vara resultatet av obligatoriska eller 
frivilliga överenskommelsr om standardisering, de kan utgöra 
normer för i livsmedel tillåtna ämnen etc, etc.

Detta slag av bestämmelser utgör handelshinder - oavsett om detta 
är syftet eller inte - och de kan vara absoluta i meningen att de helt 
utestänger en viss produkt från marknaden. De är svåra att finna då 
de kan härstamma från vilken källa som helst, vara frivilliga eller 
obligatoriska till formen. Företaget kan endast mot bakgrund av sin 
erfarenhet från hemmamarknaden och andra utlandsmarknader no
tera de tänkbara problem som kan föreligga och söka hjälp från 
exportfrämjande myndigheter och konsulter för kartläggningen.

I andra hand bör det utlandsintresserade företaget undersöka de 
industri- och regionalpolitiska betingelserna på den marknad som ter 
sig intressant. Det kan hända att den aktuella branschen eller regio
nen åtnjuter särskilda stödåtgärder av något slag som försvårar 
utländsk konkurrens. Det kan också vara så att exempelvis ett re
gionalstöd är tillgängligt för utländska företag som vill etablera sig. 
Hinder för export kan skapa goda möjligheter för t ex etablering eller 
licensförsäljning. Frankrike, Irland och Italien är exempel på länder 
som aktivt sökt locka utländsk aktivitet till sig genom attraktiva 
villkor i olika hänseenden.

Vissa länder - på varierande utvecklingsnivåer - arbetar aktivt för 
att stimulera utländsk etablering i vissa geografiska regioner eller i 
vissa näringar. Erbjudet stöd är inte sällan omfattande och alltid 
tidsbegränsat. På kort sikt förvrids ofta konkurrens- och lönsamhets- 
bilden avsevärt, varför det är väsentligt att omräkna de statliga och



kommunala ingreppen i olika former i ekonomiska termer för ett 
givet tidsperspektiv. Flera utländska företag, som exempelvis etable
rat sig i Syditalien, fann då de gynnsamma villkoren för 
upparbetningstiden upphört, att de naturliga »merkostnaderna» i 
området gjorde det mycket svårt nå lönsamhet utan statsstöd.

Det är i tredje hand också viktigt att titta på marknadens program 
för exportfrämjande samt exportkreditgarantier och -finansiering. Gi
vetvis är dessa avsedda för landets företag och ej för den konkurre
rande utländska exportören. De kan emellertid bli en faktor av bety
delse i ett beslut att etablera i ett visst land eller att upprätta 
samarbete i utlandsverksamheten med utländskt företag.

Vissa av de europeiska länderna har exempelvis ett omfattande 
handelsfrämjande riktat mot före detta kolonier. Ett svenskt företag 
kan genom etablering komma i åtnjutande av de fördelar detta kan 
erbjuda. På motsvarande sätt kan finansierings- och garantivillkoren 
vid export vara intressanta. De senare villkoren kan också vara 
intressanta i fall då en svensk exportör samarbetar med ett utländskt 
företag om leveranser till tredje land. Det kan exempelvis vara in
tressant för det företag som vill bearbeta tidigare franska kolonier 
eller Latinamerika, vilka villkor som kan erbjudas de leveranser som 
går från Frankrike respektive Spanien. Motiv för att etablera eller 
söka samarbetspartners där kan finnas.

Sammanfattning

1. Det räcker inte att göra en allmän bedömning av konkurrensför
måga och lönsamhet inför en ny eller utökad utlandsverksamhet. 2 3 4 5 6 7 8

2. Undersök om svenska myndigheter kan erbjuda några särskilda 
förmåner inför exporten i fråga om t ex exportfrämjande, finan
siering, produktionsstöd, hjälp vid marknadsföring etc.

3. Undersök om några särskilda svenska hinder eller konkurrens
handikapp föreligger i förhållande till vad som gäller för viktigare 
utländska konkurrenter.

4. Sök bedöma företagets beroende av funna förmåner eller hinder 
liksom sannolikheten att de plötsligt ändras genom politiska be
slut.

5. Undersök vilka speciella synliga eller osynliga hinder eller möjlig
heter som finns för export till de aktuella marknaderna.

6. Observera alltid de grundläggande skiljaktigheter som i regel 
föreligger mellan industriländer, statshandelsländer och utveck
lingsländer.

7. Undersök om det kan vara skäl att bearbeta marknaden på annat 
sätt än genom direkt export, t ex licens-, eller annat samarbetsav- 
tal eller etablering, eller via ett annat land.

8. Sök speciellt i fråga om u- och statshandelsländer att bedöma 
marknadsvillkorens stabilitet i ett vidare politiskt, handelspoli
tiskt och industripolitiskt perspektiv.



Inledning

För gemene man förefaller tullfrågor säkerligen svårbegripliga och 
byråkratiska. Avsikten med detta kapitel är att förklara tullförhål
landena på de svenska exportmarknaderna. Numera betyder tullarna 
i våra stora köparländer i Västeuropa mycket litet. Däremot har 
tullarna fortfarande betydelse såväl i USA, Canada mfl industrilän
der, som i flertalet av utvecklingsländerna.

Handelshinder har funnits så länge det funnits handel och kommer 
alltid att bestå. Enskilda länder kommer alltid att vilja ingripa i de 
ekonomiska transaktionerna med utlandet för att kunna genomföra 
nationella prioriteringar och skydda landet mot rubbningar i betal
ningsbalansen. Dessa ingripanden kan ha formen av tariffära hinder 
(tullar) och icke-tariffära hinder (importbegränsningar, produktkrav, 
dokumentkrav, administrativa införselbestämmelser mm).

Tullarna är i första hand en marknadsstörning genom att de höjer 
handelns kostnader och motarbetar den internationella arbetsfördel
ningen. Den inhemska industrins konkurrensläge förstärks med tull
pålägget på de utländska varorna. Genom differentiering av tull
strukturen efter branscher och bearbetningsgrader kan den enskilda 
staten påverka näringslivets sammansättning och tillväxt. I den ut
sträckning den inhemska industrin använder importerade tullbe- 
lagda insatsvaror i sin produktion, höjs givetvis dess kostnader och 
konkurrensläget försämras.

Importbegränsningar kan bestå i att man helt enkelt stoppar im
porten, att man tillåter import endast från fall till fall eller att man i 
förväg fastställer hur mycket som maximalt skall få importeras un
der en viss period.

Utöver de mera konkreta och framför allt mera lättöverskådliga 
områden som redovisats ovan finns åtskilliga typer av handelshinder. 
Det kan gälla nationella preferenser vid statlig upphandling, diskri
minerande utformning och tillämpning av produktkrav, likaväl som 
besvärande tullformaliteter och krav på handelsdokument. På dessa 
områden har den allmänna strävan mot ökad frihandel inte haft 
några påtagliga effekter. De nämnda sakområdena är sådana att det 
är betydligt svårare, än när det gäller tullar, att fastställa om de har 
en protektionistisk utformning eller effekt. Generellt sett går det inte 
entydigt att peka på att handelshindren av detta slag skulle ha ökat. 
Samtidigt måste man konstatera, att alltför framgångsrik import



(dvs import som äventyrar en inhemsk industris existens) tenderar 
att mötas av nya handelshinder. Vidare har många länder från tid till 
annan vidtagit speciella åtgärder (importdepositionskrav, importav
gifter, valutabestämmelser) av betalningsbalansskäl.

Det är angeläget att varna för ökade handelshinder vad gäller 
industrier som befinner sig i en krissituation i enskilda länder eller 
ländergrupper (exempel från de senaste decennierna är textil, kon
fektionjärn och stål). Ingen är väl beredd att förutse vilka åttiotalets 
krisbranscher kommer att bli, men det är uppenbart att situationen 
för en industrigren förvärras, om det råder stora skillnader i arbets
kostnader mellan olika produktionsländer.

Vidare kommer statliga ingripanden mot handeln att öka till följd 
av en ökande insikt i behoven att värna om miljön och om konsumen
tens rättigheter.

I det följande presenteras bakgrunden till de åtgärder som i större 
internationella sammanhang (GATT, EFTA, EG) bidragit till att den 
svenska exporten möter mycket färre tullhinder än vad den gjorde 
ännu 1960 och 1970. Vidare behandlas tullförmåner för u-ländernas 
export samt en rad mer speciella tullbestämmelser och slutligen 
kvantitativa importbegränsningar.

Tullförhandlingar i GATT

GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade) bildades 1947 
för internationell avveckling av handelshinder. 1981 hade GATT 86 
medlemmar medan en stat var provisoriskt ansluten och 30 länder 
tillämpade GATT i avvaktan på slutliga beslut rörande sin framtida 
handelspolitik. Bland GATT-länderna återfinns alla stora handels- 
länder utom vissa statshandelsländer. Tillsammans svarar de för 
drygt fyra femtedelar av världshandeln. GATT-avtalets syfte är att 
främja den ekonomiska utvecklingen genom att undanröja olika 
hinder för den internationella handeln. Avtalet ger detaljerade före
skrifter för GATT-ländernas uppträdande när det gäller tullar, kvan
titativa restriktioner och subventioner. Avtalet innehåller vidare 
regler för förhandlingar om sänkning av den allmänna tullnivån.

Reglerna om medlemsstaternas tillämpning av tullar och andra 
restriktioner gentemot varandra bygger på den sk mest-gynnad- 
nationsprincipen. Denna innebär att varje liberalisering som ett land 
lämnar ett annat land omedelbart skall utsträckas till att gälla alla 
andra GATT-stater. Tullpreferenser som inte gäller alla GATT-stater 
är inte tillåtna; undantag gäller för tullunioner och frihandelsområ- 
den, förutsatt att handelshindren mellan berörda stater helt avveck
las och att de samlade handelshindren mot utomstående länder inte 
är större än de var i respektive länder innan handelsblocket bildades.

Inom GATT har förts sju allmänna handels- och tullförhandlingar. 
Resultatet av förhandlingarna har varit betydande och medfört fas
tare normer för handelspolitiken, sänkningar av tullnivåerna och 
viss minskning av icke-tariffära handelshinder.

Den senaste förhandlingsomgången i GATT ägde rum under åren 
1973—79. Dessa förhandlingar går under benämningen Tokyo-ronden. 
Som resultat av förhandlingarna i Tokyo-ronden föreligger överens
kommelser om sänkningar av tullarna i framför allt industriländer



na. Tullsänkningarna uppgår till i genomsnitt en tredjedel av tidi
gare utgående tull. Dessa sänkningar genomförs successivt under 
perioden 1980-87. I Tokyo-ronden träffades vidare en rad överens
kommelser vad gäller icke-tariffära hinder.

Ekonomiska blockbildningar och preferenstullar

Ekonomiska blockbildningar syftar till att stimulera utvecklingen 
inom den region blocket omfattar. En överenskommelse om en sådan 
bildning innefattar alltid en rad handelspolitiska åtgärder. Dessa 
försämrar utomstående länders konkurrensförmåga i de blockvis 
sammanslutna länderna. Avveckling av tullar länderna emellan ska
par en preferens för inköp inom regionen. De psykologiska effekterna 
av samgåendet ger samma resultat och de ursprungsregier som måste 
vara uppfyllda för att tullpreferenser skall ges är alltid internhan
delsstimuler ande. Ekonomiska blockbildningar kan ha varierande 
ambitionsnivå; från att endast eftersträva vissa preferenser mellan 
deltagarländerna, till att vilja skapa en gemensam marknad med 
långt gående bindningar. Detta gäller inte bara i fråga om handel 
utan också avseende jordbruks-, industri-, arbetsmarknadspolitik etc.

Frihandelsområden och tullunioner

De för svensk export viktigaste blockbildningarna är EFTA och EG. 

EFTA

EFTA är ett frihandelsområde tillkommet genom den s k Stockholms
konventionen, vilken trädde i kraft 1960. EFTA’s medlemmar är 
Island, Norge, Portugal, Schweiz, Sverige och Österrike. Finland är 
associerad medlem av EFTA. Associeringen innebär att Finland i alla 
väsentliga hänseenden behandlas som full EFTA-medlem. Inom fri
handelsområdet EFTA har medlemmarna bibehållit sina nationella 
tullar mot länder utanför området medan man medger tullfri införsel 
av varor med ursprung inom EFTA-området. Tullfriheten gäller i 
huvudsak för industrivaror men icke för jordbruksvaror.

Under tiden 1960-66 avvecklades i stort sett tullarna mellan 
EFTA-länderna, som då inkluderade Danmark och Storbritannien 
men inte Island. Island blev medlem av EFTA 1970 och hade 1980 
genomfört tullavvecklingen gentemot övriga EFTA-länder. Före 
EFTA-samarbetets tid hade framför allt Storbritannien och Österrike 
mycket höga tullar. Ländernas hemmamarknadsindustri hade i 
skydd av tullarna inte haft den press att rationalisera produktionen, 
som skapas av internationell konkurrens.

Tullsänkningarna innebar en påtaglig stimulans för internhan
deln. Under tiden 1960-75 ökade handeln mellan EFTA-länderna 
med drygt 18% årligen, medan EFTA-ländernas export totalt steg 
med 14% per år. 1980 tog EFTA-länderna emot ca 21% av Sveriges 
export. De svarade samma år för 16% av vår totala import.

För såväl EFTA-länderna sinsemellan, som mellan EFTA-länderna 
å ena sidan och EG å andra sidan, gäller frihandeln endast för sk



ursprungsvaror. Med hjälp av identiska ursprungsregier definieras 
vilka kriterier en vara måste uppfylla för att anses vara ur- 
sprungsvara. I bestämmelserna om ursprung ingår också kravet att 
exportören vid varje leverans skall intyga att ursprungsreglerna är 
uppfyllda. Detta görs med hjälp av ett sk varucertifikat EUR. 1 eller 
en deklaration EUR. 2.

Närmare uppgifter om ursprungsreglernas utformning och kraven 
på de speciella dokumenten lämnas i EG-handboken, utgiven av 
Sveriges Exportråd. Exportrådets exporttekniska avdelning ger ock
så företagen råd och anvisningar i dessa frågor.

EG

Av tradition har länderna i Västeuropa varit Sveriges viktigaste 
handelspartners. EG, de europeiska gemenskaperna, svarade 1980 
(då EG bestod av nio länder) för ca hälften av Sveriges import. 
Samtidigt tog dessa nio länder emot hälften av Sveriges export. EG 
grundar sig på tre fördrag:
Kol- och stålunionen CECA, som grundades 1951 och började sin 
verksamhet 1952. Unionen innebär att en gemensam marknad bil
dats för kol, stål, järnmalm, koks, tackjärn och skrot.
Den europeiska ekonomiska gemenskapen EEC, som grundades 1957 
och trädde i kraft 1958. Syftet är en stegvis sammanslagning av 
medlemsländernas ekonomiska resurser.
Europeiska Atomenergigemenskapen Euratom, som grundades 1957 
och började sin verksamhet 1958. Gemenskapen har till uppgift att 
bland medlemsländerna bygga upp en industri för fredligt utnytt
jande av kärnenergi och utföra visst forskningsarbete.
Medlemsländer i EG är sedan begynnelsen Belgien, Frankrike, Itali
en, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. Danmark, Irland 
och Storbritannien blev medlemmar 1973 och Grekland 1981. Portu
gal och Spanien har ansökt om medlemskap. De förhandlingar som 
pågår kan väntas leda till medlemskap för de båda länderna tidigast 
1984.

EFTA-ländernas frihandelsavtal med EG

I böljan av 1970-talet fördes förhandlingar om en utvidgning av EG, 
vilka ledde till att Danmark och Storbritannien alltså blev medlem
mar av EG 1973. De övriga EFTA-länderna träffade var för sig under 
1972 och 1973 frihandelsavtal med det utvidgade EG. Dessa avtal är 
inbördes mycket lika varför endast Sveriges avtal med EG beskrivs i 
det följande.

Sveriges avtal med EG avser frihandel med industrivaror samt 
vissa livsmedelsindustriprodukter. För de flesta varor uppnåddes fri
handeln 1977. För ett fåtal produkter blev handeln fri 1980, medan 
tullfrihet för papper, papp och pappersprodukter kommer att uppnås 
helt först 1984.

Inom ramen för frihandelsavtalet har Sverige omfattande kon
takter med EG avseende bl a konkurrensregler, skyddsklausuler, tek-
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niska handelshinder och offentlig upphandling. Även utanför avta
lets tillämpningsområde förekommer täta kontakter. Dessa avser bl a 
miljövård, industripolitik, tekniskt och vetenskapligt samarbete, 
fiskefrågor, patentfrågor, transportfrågor och u-landspolitiska frågor.

Avtalet EFTA—Spanien

Sedan den 1 juli 1980 gäller för de sju EFTA-ländernas handel med 
Spanien ett avtal som ger ömsesidiga, men inte lika stora, tullprefe
renser på de åtta marknader och för de varor avtalet omfattar. Spa- 
nien-avtalet tillämpas på ca 80 % av Sveriges export till Spanien.

EG växer, EFTA krymper
EG EFTA

1958 BE, FR, IT, LU, NL, DE1
1960 DK, NO, PT, CH, GB, SE, AT1
1961 Fl tillkommer
1970 IS tillkommer
1973 DK, IR, GB tillkommer
1981 GR tillkommer

DK, GB utträder

1985 ES, PT tillkommer (?) PT utträder (?)
1 Ursprungliga medlemsländer

AT = Österrike FI = Finland IT = Italien
BE = Belgien FR = Frankrike LU = Luxemburg
CH = Schweiz GB = Storbritannien NL = Nederländerna
DE = V ästtyskland GR = Grekland NO = Norge
DK = Danmark IR = Irland PT = Portugal
ES = Spanien IS = Island SE = Sverige

Den internationella standardiserings
organisationen ISO’s förkortningar för 
landkoder har här använts.

Tullfriheten i Västeuropa

Svensk export till EFTA- och EG-länderna möter numera inga tullar 
för huvuddelen av varusortimentet. Effekterna av tullfriheten kan 
belysas av den svenska verkstadsindustrins export: 1980 exporterade 
vi verkstadsindustriprodukter för 22 miljarder kronor till EG. Detta 
kan sägas betyda att en årlig tullbelastning om ca 1 miljard kronor 
»bortfallit». Till EFTA-länderna har verkstadsindustriexporten varit 
tullfri länge. Vår export av dessa varor till EFTA-länderna var 1980 
ca 12 miljarder kronor. EFTA-ländernas tullar mot tredje land (som 
vi alltså slipper betala) varierar kraftigt från land till land men en 
försiktig uppskattning av tullbortfallet ger siffran 550 miljoner kro
nor per år.

För enskilda företag betyder frånvaron av tullar att man kan 
konkurrera på en marknad som annars vore otänkbar eller att man 
har större möjlighet att få exporten lönsam. - Den svenska exporten 
av senap kan också tjäna som exempel på effekterna av frihandeln. 
Senap är frihandelsvara inom EFTÄ, medan EG-länderna belägger 
importen av senap från Sverige med en tull som år 1979 var 16 %. Det 
året gick 95 % av den svenska senapsexporten till EFTA-länderna.



För tullfriheten i Västeuropa har vi fått betala, dels genom att 
öppna den svenska marknaden på samma sätt som de andra EFTA- 
och EG-länderna öppnat sina marknader, dels genom att företagen 
fått ett administrativt krav på sig. De måste för varje leverans fylla i 
varucertiflkat som anger att avtalens speciella ursprungsregier är 
uppfyllda. Man har så att säga bytt ut handelshindret tullar mot det 
(kostnadsmässigt) mindre handelshindret nya exportdokument.

Positiva effekter av tullfriheten är vidare att tullvärdebestämmel- 
serna, som tidigare kunde tillämpas skönsmässigt, inte längre är 
aktuella. Dessutom har företagens kostnader när det gäller att söka 
återbetalning av erlagda tullar (tullrestitution) kraftigt minskat. 
Effekten av tullsänkningarna kan också illustreras med de svenska 
tullintäkterna. 1979 var den svenska tulluppbörden 1131 miljoner 
kronor, dvs endast ca 0,9 % av importens värde.

De begränsningar av importen som kallas kvantitativa importres
triktioner, som ännu fanns kvar när EFTA bildades och när vårt 
avtal med EG trädde i kraft, skulle enligt dessa överenskommelser 
avskaffas och inga nya fick införas. För många varor hade en långtgå
ende liberalisering åstadkommits redan under sextiotalet. De åter
stående restriktionerna har sedan dess försvunnit.

Under de två senaste decennierna har antalet länder inom EFTA 
och EG som ersatt äldre omsättningsskatter med mervärdeskatt ökat 
från ett till tolv (däribland nio av de tio EG-länderna). För handeln 
över gränserna är detta en positiv faktor, eftersom momsen fungerar 
helt konkurrensneutralt. Tidigare typer av omsättningsskatter ut- 
togs i allmänhet vid import men i många fall med högre skattesatser 
än den som tillämpades för transaktioner inom landet. Kalkyler 
avseende inhemsk förbelastning av skatt låg till grund för beräkning
en av importskatten. Det komplicerade beräkningssättet försvårade 
inblickar i metoden och misstankar om protektionistisk tillämpning 
var vanliga.

Av de EFTA-länder som ännu ej har moms (Finland, Island, 
Schweiz och Portugal) har i varje fall tre mer eller mindre avancerade 
planer på en övergång till mervärdeskatt inom de närmaste åren. 
Momsen uttages vid import i alla länder med samma skattesats som 
den som gäller för inhemska transaktioner.

Andra blockbildningar

Utanför Europa finns ett antal ekonomiska blockbildningar. I Sydost
asien har fem länder (Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore 
och Thailand) bildat ASEAN (Association of South East Asian Na
tions). Avtalet syftar till främjande av det ekonomiska, sociala och 
kulturella samarbetet mellan medlemsländerna.

I Sydamerika bildades 1961 LAFTA (Latin American Free Trade 
Association) omfattande Argentina, Brasilien, Chile, Mexico, Para
guay, Peru och Uruguay. Senare anslöt sig Bolivia, Colombia, Ecua
dor och Venezuela. Målet för samarbete var att till 1985 upprätta en 
gemensam latinamerikansk marknad. En sådan gemensam marknad 
skulle för leverantörer till länderna i Latinamerika innebär att ett 
fåtal produktions- och/eller distributionsenheter skulle kunna försör
ja den latinamerikanska marknaden. Vissa svenska företag har kun



nat dra begränsad nytta av överenskommelser om arbetsfördelning 
länderna emellan i Latinamerika. LAFTA-arbetet har emellertid inte 
kunnat bedrivas i den takt och den utsträckning man från början 
avsåg. I början av 1980-talet bildades inom LAFTA’s ram den sk 
andinska pakten som fn omfattar Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru 
och Venezuela. Syftet var att inom ramen för en mindre grupp något 
så när jämbördiga länder nå snabbare och effektivare ekonomiska 
fördelar. Även inom den andinska pakten har dock samarbetssträ- 
vanden blivit allt svårare att uppnå, allteftersom tiden gått. 1981 
trädde en överenskommelse ikraft vilken innebar att LÀFTA om
strukturerats till LAIA (Latin American Integration Association).

Tullförmåner för u-ländernas export

Flertalet av de högt utvecklade industriländerna (i-länderna) ger 
importen från u-länder tullförmåner. Detta är resultatet av att i- 
länderna vid Förenta Nationernas andra världshandelskonferens 
(UNCTAD II) i New Delhi år 1968 åtog sig att medge sådana förmå
ner.

U-landstullförmånerna är inte utformade på samma sätt i alla i- 
länder. De olika i-ländernas system skiljer sig på bl a följande punk
ter:
1. vilka varuslag som omfattas av förmånen
2. huruvida förmånen medges inom ramen för kvoter eller för obe

gränsade kvantiteter
3. vilka u-länder som åtnjuter förmånen
4. graden av preferens (tullfrihet eller befrielse endast från en del av 

tullen)
Vissa i-länder ger mer omfattande förmåner åt de minst utvecklade 
u-länderna än mot de mer utvecklade. Situationen kan i stora drag 
sammanfattas på följande sätt:
Givarländer 
OECD-länderna 
(utom Grekland, 
Island, Jugo
slavien, Portugal 
och Turkiet)

Mottagarländer 
Nic-länderna 
OPEC-länderna 
Övriga u-länder 
Ett fåtal stats- 
handelsländer

Som grundregel gäller att varan skall försändas direkt från ur
sprungslandet till i-landet, men i många fall medges förmån även om 
varan t ex endast lagrats i ett tredje land och där stått under tullmyn
dighets kontroll.

V aruklassificering

Tulltaxor är i de flesta fall mycket omfattande med många olika 
tullnivåer och ofta olika typer av tullar (värdetullar, vikttullar, 
stycketullar etc). De är utformade som långa varukataloger där gäl
lande tull anges för varje varuslag. Under sådana förhållanden blir



det lättare att använda en tulltaxa om varuslagen är systematiskt 
ordnade. Samarbete på tullområdet, länder emellan, underlättas om 
olika länder i sina tulltaxor använder samma system.

Sedan ett par decennier existerar ett internationellt klassificer
ingssystem för varor som flertalet länders tulltaxor (däribland Sveri
ges) bygger på, den sk CCC-nomenklaturen (tidigare benämnd Brys- 
sel-nomenklaturen). CCC står för Customs Co-operation Council eller 
Tullsamarbetsrådet. Av Sveriges viktigare handelspartners an
vänder dock USA och Canada inte denna nomenklatur.

CCC-nomenklaturen = det svenska systemet

CCC-nomenklaturen används alltså som tullnomenklatur. Den 
tjänar också som bas för utrikeshandelsstatistiken i de flesta länder. 
Väsentligt för bl a svenska exportörer är att den också utgör grunden 
för de ursprungsregier som reglerar frihandeln i Västeuropa.

CCC-nomenklaturen består av drygt 1000 baspositioner (även ben
ämnda tulltaxenummer). Varje slags vara kan hänföras till någon av 
dessa baspositioner. Varje basposition betecknas med ett fyrsiffrigt 
nummer och definieras genom en beskrivning av vilka slags varor 
som omfattas.

Baspositionerna är grupperade i 99 kapitel och kapitlen i sin tur i 
21 avdelningar.

Klassificeringen sker efter beskrivningen i varje basposition, an
märkningar till kapitlen och avdelningarna samt fyra allmänna tolk
ningsregler. (Rubriker till avdelningar och kapitel är endast vägle
dande.) De två första siffrorna i baspositionens nummer överensstäm
mer med numret på det kapitel i vilket baspositionen ingår.

Baspositionernas ordningsföljd är logisk - stigande grad av föräd
ling - med hänsyn till varuslagen. De fyra första avdelningarna 
omfattar levande djur, produkter av jordbruk och fiske samt beredda 
livsmedel. Sedan följer bl a mineraler, kemiska produkter, trä och 
trävaror, papper, textilvaror, metaller, maskiner, fordon och instru
ment.

Även inom respektive kapitel är baspositionerna i de flesta fall 
ordnade i logisk ordningsföljd, t ex på så sätt att råvaror och mindre 
bearbetade varor kommer i början av kapitlet och färdiga artiklar i 
slutet.

Tullsamarbetsrådet har gett ut kommentarer (»Explanatory 
Notes») till CCC-nomenklaturen. Dessa kommentarer är mycket ut
förliga och är i regel till mycket stor hjälp vid klassificeringsproblem, 
även om de principiellt endast är vägledande. Kommentarerna är 
publicerade i svensk översättning i tullverkets varuhandböcker.

Av de länder som tillämpar CCC-nomenklaturen har de flesta fler 
positioner i sina tulltaxor än vad det finns baspositioner i CCC- 
nomenklaturen. Detta uppnås genom att baspositioner delas upp i två 
eller fler underpositioner. Vaije underposition betecknas med ett 
nummer bestående av baspositionens nummer (fyra siffror) plus en 
eller flera siffror eller bokstäver, samt definieras till varuomfånget 
genom en beskrivning. Uppdelningen i underpositioner är endast i 
viss fall gemensam för flera länder.

Som exempel kan nämnas position 84.45.155 i den svenska tull



taxan som avser hyvelmaskiner för bearbetning av metall eller hård
metall vägande under 10 000 kg per styck. Baspositionen enligt CCC- 
nomenklaturen är 84.45, vilken omfattar verktygsmaskiner för bear
betning av metall eller hårdmetall. I Sverige, Norge och Finland 
betecknar de sex första siffrorna en gemensam underposition som 
omfattar hyvelmaskiner. Sverige har alltså ytterligare uppdelning 
med hänsyn till styckevikten.

Vilken som är den tillämpliga baspositionen för en viss vara råder 
det i de flesta fall ingen tvekan om. Tillämpningen blir därvid likfor
mig i alla länder. I många fall kan emellertid två eller flera basposi
tioner komma i fråga. I sådana fall gäller respektive lands egen 
tolkning. Tullsamarbetsrådets nomenklaturkommitté sammanträder 
dock regelbundet och diskuterar klassificeringsproblem. Detta leder 
till ändringar och tillägg i »Explanatory Notes», till särskilda sk 
»Classification Opinions» (endast vägledande) eller till ändringar av 
beskrivningen i baspositioner eller anmärkningar till kapitel och 
avdelningar.

Den svenska exportören måste känna till positionen i den svenska 
tulltaxan för sin exportvara (det sk statistiska numret) bl a för att 
kunna fylla i blanketten »Exportanmälan». Uppgift härom kan erhål
las från de svenska tullmyndigheterna eller från Exportrådets Tull
sektion.

USA’s tullnomenklatur

En av Sveriges största handelspartners, USA, tillämpar som ovan 
nämnts inte CCC-nomenklaturen. USA’s tulltaxa (Tariff Schedules of 
the United States, TSUS) bygger i stället på en för USA unik no
menklatur. Taxan omfattar omkring 5000 positioner (items) vilka 
var och en betecknas med ett femsiffrigt nummer och definieras med 
en varubeskrivning.

Liksom fallet med CCC-nomenklaturen är TSUS-nomenklaturen 
uppbyggd logiskt med hänsyn till varuslagen. Den logiska uppbygg
naden överensstämmer i stora drag med CCC-nomenklaturens. Detta 
gäller särskilt varukategorierna maskiner och apparater samt instru
ment.

Canadas tullnomenklatur

Även Canada tillämpar en för landet unik tullnomenklatur. Den 
kanadensiska tulltaxans positioner betecknas med ett nummer om
fattande sex siffror (ibland fyra eller fem) och definieras med en 
varubeskrivning. Positionerna är indelade i tolv grupper allt efter det 
material som varan består av. Den kanadensiska tullnomenklaturen 
skiljer sig helt från CCC-nomenklaturen i uppbyggnaden, så t ex 
saknas i allmänhet anmärkningar och tolkningsregler.

Andra system

Länderna i Centralamerika grundar sin i huvudsak gemensamma 
tulltaxa på den ursprungliga versionen av FN’s »Standard Internatio
nal Trade Classification» (SITC). Sovjetunionen har sitt eget tullklas



sificeringssystem liksom Kina. Länder som har samma tullsats på 
alla eller på nästan alla slags varor (t ex Kuwait och Förenade Arab
emiraten) saknar tullklassificeringssystem. Samma sak gäller för 
Hong Kong, där praktiskt taget alla varor är tullfria.

Metoder för beräkning av tullar

Tullar kan uttagas med en viss procent av värdet - värdetullar — eller 
ett visst belopp per enhet - specifika tullar. Det förekommer även 
kombinationer mellan dessa båda möjligheter.

Värdetull (även kallad ad valoremtull) utgår med ett procentuellt 
pålägg på »varans värde». Detta tullpliktiga värde kan utgöras av cif- 
värdet eller fob-värdet. Även andra beräkningsgrunder förekommer i 
vissa länder.

Specifika tullar utgår med ett bestämt belopp per vikt, volym, 
stycketal eller dylikt. De specifika tullarna utgör oftast vikttullar. 
Till grund för beräkning av varans vikt kan ligga bruttovikt, ren 
nettovikt eller nettovikt + inre emballage.

En värdetull och en specifik tull kan även kombineras - kombine
rade tullar - t ex 20 cents per kg+ 25% ad valorem eller göras 
alternativa, t ex 10 cents per kg dock lägst 15% av värdet.

Säsongstullar: Särskilt för frukt och grönsaker förekommer sä
songsvis varierande tullsatser som tillkommit för att bereda inhems
ka produkter skydd mot utländsk konkurrens under den tid produk
ternas säsong varar.

Speciella tullregler

De normala reglerna om uttagande av tull har i många länder kom
pletterats med specialregler. Dessa har blivit allt fler och mer kompli
cerade allt eftersom det blivit vanligare att förlägga successiva bear- 
betningsprocesser till olika länder. Nedan redovisas de vanligaste av 
dessa specialregler.

Aktiv förädling

Många länder tillämpar regler som innebär att importerade varor 
som exporteras efter reparation eller annan bearbetning, eller som 
ingår som en beståndsdel i en exporterad vara, inte belastas med tull. 
I Sverige kallas systemet allmän industrirestitution, i EG aktiv föräd- 
lingstrafik (inward processing). En viktig skillnad mellan systemet i 
EG å ena sidan och systemen i många andra länder, t ex Sverige, å 
den andra, är att i EG medges förmånen endast från fall till fall. 
Detta görs efter en prövning av huruvida ett beviljande är av allmänt 
intresse eller ej, under det att förmånen i t ex Sverige och många 
andra länder medges utan sådan inskränkning.

Inom ramen för vissa frihandelsarrangemang, t ex EG-EFTA, gäl
ler att man inte kan åtnjuta både förmånen av tullbefrielse för 
importerad vara och tullpreferensbehandling i det land till vilket 
man exporterar den vara man reparerat, bearbetat etc eller som man 
framställt.



Passiv förädling
I många länder medger man även tullättnader vid återinförsel av 
varor som tidigare exporterats och i utlandet reparerats eller bearbe
tats på annat sätt. Tullättnader ges även vid införsel av i utlandet 
tillverkade varor, som helt eller delvis består av material eller artik
lar som tidigare exporterats från landet i fråga. I EG kallas systemet 
passiv förädlingstrafik (outward processing) och förmånen medges 
där, liksom fallet är med aktiv förädlingstrafik, endast från fall till 
fall efter prövning av huruvida ett medgivande ligger i det allmännas 
intresse. Reglerna om hur förmånen skall beräknas varierar. Beträf
fande reparerade varor brukar tullen vara fastställd som en viss del 
av reparationskostnaden. I andra fall kan det vara fråga om en 
tullnedsättning motsvarande den tull som skulle ha tagits ut om de 
exporterade varorna hade importerats. Denna regel gäller i t ex Sve
rige.

Hur bestämmelserna om aktiv resp passiv förädling i detalj är 
utformade är väsentligt för företagen att känna till när det t ex gäller 
att i Sverige utföra en garantireparation på en tidigare exporterad 
vara. Det kan också gälla en vara som är i bruk i Sverige som måste 
returneras till tillverkaren utomlands. Uppgifter om dessa bestäm
melser kan erhållas på Tullsektionen på Sveriges Exportråd.

Tillfällig införsel
Enligt huvudregeln uttages tull när varor importeras i ett land. De 
flesta länder har skapat undantagsbestämmelser för tillfällig import 
(utställningsgods som återutförs efter utställningen, varor för av
provning, varor som införs för reparation etc). Vid tillfällig import 
slipper importören betala tull och andra importavgifter på vissa 
villkor. Vad som bedöms som tillfällig import varierar från land till 
land. I de flesta fall medges tullbefrielse endast sedan säkerhet ställts 
eller belopp deponerats motsvarande den tull och övriga avgifter som 
gäller för import av varan i fråga.

Cirka 40 länder är anslutna till den sk ATA-konventionen. Vid 
temporär införsel till dessa länder av viss yrkesutrustning, varor för 
utställningar och mässor, varuprover, reklamfilm m m förenklas tull
proceduren om varorna är upptagna på en passersedel, en sk ATA- 
carnet. Har man ATA-carnet för varorna behöver man inte ställa 
säkerhet eller deponera pengar för tull och andra införselavgifter. 
Dessutom vinner man fördelen att inga dokument utöver carneten 
behöver uppvisas eller upprättas vid införsel till, respektive utförsel 
från, de länder som är anslutna till konventionen. ATA-carneter 
utfärdas i Sverige av de svenska handelskamrarna.

I Sverige och vissa andra länder förekommer en särskild typ av 
förmån för bl a utrustning för byggnads- och anläggningsverksamhet 
som införes tillfälligt. Förmånen innebär att man endast behöver 
betala en del av den tull som gäller för varan i fråga. Hur mycket tull 
man betalar beror på hur lång tid det förflyter mellan införsel och 
utförsel. Ju kortare tid desto mindre tull, ju längre tid desto mer tull. 
Denna form av förmån kallas i Sverige för reducerad restitution och 
tillämpas på så sätt att full tull erläggs vid importtillfället och viss 
del därav återbetalas efter återutförseln.



I Sverige och vissa andra länder förekommer ytterligare en form av 
tullförmån vilket gör det möjligt att bedriva transitohandel utan 
tullbelastning i transitolandet. I Sverige kallas förmånen handels - 
restitution och innebär rätt till restitution av tull för vara som återut- 
förts i oförändrat skick i samband med försäljning till annan i utlan
det än producenten eller leverantören eller ombud för någon av dem.

Tillfällig utförsel

En vanlig bestämmelse är att en vara som utförts och som sedan 
återinföres i oförändrat skick inom viss tidsrymd inte skall drabbas 
av tull. I Sverige medges sådan förmån generellt. Man behöver bara 
fylla i ett s k returintyg. Beträffande svensk vara gäller dock att man 
inte får ha åtnjutit någon tullförmån (tex allmän industrirestitution) 
vid utförseln och beträffande utländsk vara att full tull erlagts för 
den tidigare.

Varuprover

I regel behöver man inte betala tull eller andra införselavgifter om 
man till ett land vill införa en vara om dess värde endast är obetyd
ligt och om den endast är avsedd för förevisande av varans beskaffen
het, t ex för upptagande av beställningar (»prov utan värde»). Om 
varan har mer än obetydligt värde brukar den ändå kunna betraktas 
som »prov utan värde» om man gör den obrukbar på något sätt, t ex 
genom perforering. Men tullfrihet brukar kunna medges även om 
man inte gjort varan obrukbar, t ex i sådana fall då det med hänsyn 
till olika omständigheter, t ex varans material och utförande, eller, av 
sammansättningen av en grupp av varor, är uppenbart att de är 
avsedda endast för förevisning.

Tullrestitution

I många situationer kan det anses rimligt att man återfår den tull 
man betalt vid införseln av en vara. En sådan situation är t ex då man 
köpt en vara som är felaktig eller som inte stämmer överens med 
beställningen och man därför returnerar till leverantören i utlandet. 
De flesta länder har bestämmelser som möjliggör tillbakabetalning 
av tullen i ett sådant fall.

Vanligt är även att man kan få tullen återbetald om man blivit 
tvungen att returnera en vara (eller eventuellt förstöra den under 
tullmyndighets kontroll) pga att den med hänsyn till landets lagar 
och bestämmelser av typ säkerhetsföreskrifter, hälsoskydd och dylikt 
inte får införas, säljas eller tas i bruk. Dessa fall är de vanligaste då 
tull kan återbetalas. Emellertid förekommer även en rad andra an
ledningar, olika i olika länder.

Återbetalning av tull brukar kallas tullrestitution (drawback). Ut
trycket tullrestitution används även i sammanhang som redogjorts 
för ovan då det är fråga om återbetalning av tull.



Kvantitativa importbegränsningar

Liksom tullnivån i olika länder är olika hög, så varierar också till- 
lämpningen av kvantitativa importbegränsningar. En del länder sak
nar nästan helt kvantitativa importbegränsningar under det att and
ra reglerar all import i detalj. De flesta länder hamnar någonstans 
emellan dessa ytterlighetskategorier.

Då importkvotering tillämpas låter man antingen vem som helst 
importera så mycket han vill tills kvoten är fylld, eller också fördelar 
man tillgänglig kvot mellan vissa utvalda importörer.

En importkvots storlek kan anges antingen som en viss mängd 
räknat efter vikt, volym, antal etc eller också till sammanlagt ett 
visst värde. Det vanligaste är att importkvoterna anges till ett visst 
värde.

Då det gäller importkvotering av ett visst varuslag från ett visst 
land förekommer det numera allt oftare att det importerande landet 
(A), avtalar med det exporterande landet (B), att B skall begränsa sin 
totala export till A av varuslaget i fråga, till en viss överenskommen 
nivå. Detta är särskilt vanligt då det gäller import till de högt 
utvecklade industriländerna av tekovaror från olika u-länder. Förde
len är bl a att produktionen i det exporterande landet kan planeras 
bättre.

En metod som numera då och då tillgrips för att dämpa ett lands 
totala import är sk importdeposition. Åtgärden innebär att den som 
importerar en vara måste avsätta ett belopp motsvarande en viss del 
av varans värde på ett spärrat bankkonto under en viss tid, t ex 100% 
av varans värde under sex månader, varefter han återfår beloppet. 
Ett sådant konto är oftast räntelöst.

Importdeposition brukar inte användas permanent utan tillgrips i 
regel endast som en temporär åtgärd under högst ett par år i följd. 
Metoden används inte i första hand för att skydda viss industri. Den 
vanligaste bakgrunden till att den tillgrips är att landet har akuta 
problem med sin handels- och betalningsbalans. Därför brukar åtgär
den inte rikta in sig på endast vissa produkter utan brukar omfatta 
alla slags varor, eventuellt med vissa undantag.

Råd till exportörerna

1. När du exporterar hamnar dina varor på någon annans gård — ta
reda på spelreglerna på den gården. Sveriges Exportråd har spe
cialister på detta. Bland annat kan de besvara följande frågor
- Får varan exporteras från Sverige?
- Får varan importeras i mottagarlandet?
- Vilka dokument krävs i Sverige och i mottagarlandet?
- Är det tull i mottagarlandet? I så fall hur mycket?
- Kan man slippa mottagarlandets tull? Vilka villkor skall då 

vara uppfyllda?
- Vilka andra avgifter utgår vid importen i mottagarlandet?
- Är handelshindren så höga i mottagarlandet att jag i stället för



att exportera varor skall försöka sälja tillverkningsrätten eller 
själv starta tillverkning?

2. Se till att du kontinuerligt blir informerad om förändringar vad 
gäller lagar och bestämmelser i mottagarlandet. Ge din represen
tant klara instruktioner om detta men fråga också Sveriges Ex
portråd.

3. Se till att din egen personal är välutbildad. I fråga om spelreglerna 
för export måste personalen ha grundkunskaper men också känne
dom om var de kan få ytterligare information.



Frizoner och tullager
av Sven-Åke Ström, Sveriges Exportråd

Av olika anledningar kan en exportsatsning trots stora ansträng
ningar misslyckas. För högt svenskt kostnadsläge, otillräckliga kun
skaper om mottagarlandets importprocedurer och -bestämmelser 
samt höga införselavgifter kan i vissa fall omöjliggöra en exportaffär. 
I detta läge kan det ofta vara intressant att undersöka möjligheterna 
att i det aktuella landet utnyttja frizoner, i den mån de finns tillgäng
liga. Begreppet frizon förknippas ofta med u-länder och med en del 
stater i Sydostasien. Dessa zoner är i regel renodlade s k exportzoner. 
Under senare år har dock även en rad industriländer visat intresse 
för egna frizoner, däribland USA. I detta kapitel skall fördelarna med 
att utnyttja frizoner och tullager behandlas.

Frizoner, frihamnar, exportzoner och transitzoner är mer eller min
dre synonyma begrepp för avgränsade områden i ett land där olika 
former av aktiviteter bedrivs. Aktiviteterna har det gemensamt att 
de försiggår undantagna från delar av ett lands lagstiftning. 
Företagsetableringar i sådana zoner gynnar i regel både värdlandet 
och de företag som etablerar sig där. De etablerande företagen åtnju
ter förmåner som varierar från zon till zon. Dessa företagsetablerin
gar hjälper i många fall till att utveckla det aktuella värdlandets 
handel. De förmåner som kan bli aktuella för ett företag som utnytt
jar en zon kommer att behandlas längre fram i texten.

Tullager däremot eller som de också benämns frilager, uppvisar i 
regel mer restriktiva bestämmelser vad gäller utnyttjandet. Förde
larna med tullager är att de i regel är bättre lokaliserade samt fler 
till antalet. Tullager i någon form finns också i praktiskt taget varje 
land och dessutom vanligtvis i orter där tullmyndighet finns.

Frizoner

Om vi återgår till de förstnämnda fyra begreppen frizoner, friham
nar, exportzoner och transitzoner kan vi konstatera att några enty
diga definitioner är svåra att göra. Begreppet frihamn talar visserli
gen om var området är beläget. Exportzon säger att det handlar om 
ett område varifrån viss export utgår och transitzon talar om att ett 
område uplåtits för transitering av gods. Olika länder lägger emeller
tid in olika betydelser i begreppen varför en exportzon kan benämnas 
frizon i en del av världen och frihamn i en annan. Fortsättningsvis 
kommer begreppet frizon att användas som det samlade namnet för 
alla typer av zoner där förmånliga villkor av varierande slag erbjuds 
dem som bedriver verksamhet där. Det viktiga är trots allt vilken



nytta ett företag kan ha av att utnyttja zonen inte vilken benämning 
den har.

350 frizoner i världen

Frizoner i olika former har en mycket gammal tradition. De har 
förekommit praktiskt taget lika länge som handel har bedrivits. Det 
är emellertid under de senaste 20 åren som frizonerna kommit att 
spela en allt större roll i den internationella handeln. För närvarande 
Finns ca 350 frizoner av olika typer världen över. Dessa zoner är 
ganska ojämnt fördelade på världskartan med en markant koncentra
tion på utvecklingsländerna. Under senare år har även en del indu
striländer, främst USA, i allt högre grad satsat på att bygga upp 
frizoner. Det skulle kräva för mycket utrymme att land för land gå 
igenom vilka speciella villkor som gäller i respektive frizon. I stället 
skall vi titta litet på de bägge huvudgrupperna, utvecklingsländer 
och industriländer. Därefter följer en del om hur man kan utnyttja 
frizoner och vilka fördelarna blir i olika situationer.

Frizoner i utvecklingsländer

De frizoner som har blivit mest uppmärksammade är de som mycket 
snabbt har vuxit upp i en del utvecklingsländer, i synnerhet i sk 
nic-länderna (newly industrialized countries). Flera länder i Sydost
asien och i Latinamerika hör till denna ländergrupp. Av de ca 350 
zoner som finns i världen återfinns två tredjedelar i utvecklingslän
derna. Latinamerika har drygt 50 zoner.

Mönstret verkar helt klart. Frizonerna har tillkommit som ett led i 
ett ekonomiskt utvecklingsprogram för dessa länder. Genom att er
bjuda förmånliga etableringsvillkor som t ex i vissa fall fri hemtag
ning av vinster, låga eller inga skatter, billig arbetskraft mm har 
man lyckats locka till sig industrier och samtidigt skapat arbetstill
fällen för landet. I vilken mån skapandet av frizonerna verkligen har 
bidragit till det aktuella landets utveckling varierar kraftigt från 
land till land. Enbart frizonerna hjälper inte landet nämnvärt om 
inte andra satsningar sker parallellt. Det gäller här att det aktuella 
landet tar tillvara och utnyttjar det utländska intresse frizonerna 
skapar. De länder som har lyckats bäst har i regel använt frizonerna 
som dragplåster för att sedan styra över intresset även till andra 
verksamhetsområden i landet.

Frizoner i industriländer

Frizonerna används alltså som verktyg för att stimulera handeln. 
Även vissa industriländer har under senare år börjat intressera sig 
för egna frizoner. Faktum är att den största satsningen på detta 
område har USA svarat för. På grund av att USA utgör en så stor 
marknad kan det vara intressant för svenska företag att känna till 
andra handelsmonster än de traditionella. Den amerikanska sats
ningen får därför tjäna som exempel för hur intresse kan skapas även 
för frizoner i industriländer.



1970 fanns endast 8 st frizoner på hela den amerikanska kontinen
ten. 1981 är antalet uppe i drygt 60 st. Anledningarna till denna 
nästan explosionsartade utveckling är flera. För det första har världs
handeln som sådan ökat under 1970-talet. Vidare har löner, mark- 
och lokalhyror mm inte stigit lika snabbt i USA som i andra industri
länder. Fördelarna har också vuxit pga diverse lagändringar. Med 
bl a en ny lag från den 21 april 1980 har sammansättning och till
verkning uppmuntrats genom att vinst, arbetskostnader och over- 
headkostnader uppkomna inom en frizon inte inkluderas i tullvärdet 
för produkter som lämnar zonen till amerikanskt tullterritorium. 
Den tull som utgår för en vara producerad i en amerikansk frizon kan 
dessutom beräknas på olika sätt. Genom en tulltariffstruktur be
nämnd »inverted*- eller » upside-down »-tariff utgår för vissa varuslag 
lägre tull för den färdigproducerade varan än om de ingående delarna 
tullberäknas var för sig. Detta är t ex fallet vid import av bilar, 
elektronikprodukter samt en lång rad andra varuslag. Villkoret för 
denna form av tullberäkning är att den aktuella varan har produce
rats i en frizon. Vad detta får för effekter kan åskådliggöras med ett 
praktiskt exempel:
Volkswagen har i USA en stor sammansättningsfabrik för personbils- 
tillverkning. Det som är unikt med fabriken är att den utgör en enda 
stor frizon i sig. Den tullagstiftning som finns i USA och är tillämp- 
bar för varor producerade i en amerikansk frizon ger följande resul
tat.

För personbilar är tullsatsen i USA 2,9 procent. Tullen för de 
ingående delarna varierar mellan 2,9 och 20 procent. Man brukar 
räkna med ett genomsnitt på 5,5 procent för bildelar. Volkswagen tar 
in delar från en rad länder och betalar inga tullavgifter så länge de är 
kvar i fabriken. När bilen är färdigmonterad och skall föras in i USA 
används tullsatsen 2,9 procent (den procentsats som gäller för färdiga 
bilar). Det värde man beräknar de 2,9 procenten på är emellertid 
värdet på de ingående delarna. Någon hänsyn till det förädlingsvärde 
som blivit följden av att delarna monterats ihop till en bil behöver 
inte tas.

I fallet Volkswagen är tullsatsen för färdiga bilar det mest gynn
samma att använda (2,9 procent jämfört med ca 5,5 procent). För 
andra branscher kan det vara mer förmånligt att välja de tullsatser 
som gäller för de ingående delarna var för sig, trots att vad som 
importeras är en färdigmonterad produkt.

Företagets fördelar av att utnyttja frizoner

I det följande kommer frizonerna att beröras ur en mer allmän syn
vinkel och vi skall se på hur dessa kan användas för olika ändamål 
samt de fördelar som kan vinnas.

En frizon är ett område som trots sitt fysiska läge i ett bestämt land 
faller utanför detta lands tullterritorium. Frizonen betraktas alltså 
som utrikes ort. De flesta frizoner är belägna i hamnområden. Anled
ningen till detta är av rent praktisk natur. Det är lättare för tullmyn
digheterna att ha kontroll över in- och utförsel av varor om zonen är 
belägen så nära landets gräns som möjligt. Transportmedel av skilda



slag kan ankomma, lasta, lossa och avgå utan några speciella hin
drande formaliteter. Varor kan införas i frizonen i stort sett utan 
tullkontroll. Tullar och andra införselavgifter tas ut först då varan 
lämnar frizonen och förs in i det aktuella värdlandet. - Dessa generel
la kännetecken för en frizon skapar förutsättningar för en rad olika 
aktiviteter. En del av dessa skall beskrivas i det följande.

Räntevinster

Den mest påtagliga effekten av att föra in varor i en frizon är att 
betalning av tullar, skatter och andra införselavgifter senareläggs. 
Dessa tas ju ut först då varan lämnar frizonen och skall föras in i 
värdlandet. Varan kan i regel lagras i zonen under obegränsad tid 
förutsatt att lagringshyran betalas. Genom att inte behöva ligga ute 
med införselavgifterna gör man följaktligen en räntevinst som i en 
del fall kan uppgå till betydande belopp. I vissa delar av världen, som 
i t ex Sydamerika, är tullavgifter på ett par hundra procent inte 
ovanliga. Visserligen kostar själva lagringen, både i ren lagerhyra 
och räntekostnader på det i lagret bundna kapitalet. Dessa kostnader 
uppstår dock var man än lagrar godset.

Konsignationslager

Att använda frizonen till lagerutrymme är det i särklass vanligaste. 
Genom att t ex förlägga ett konsignationslager i en frizon ligger 
varorna oförtullade så länge de är osålda. Vid varje försäljning inför
tullas endast de sålda varorna medan lagret i övrigt ligger kvar 
oförtullat.

Servicelager

Stora fördelar kan också uppnås genom att ha strategiskt placerade 
servicelager i frizoner. Som exempel kan nämnas ett servicelager 
beläget på den amerikanska sydkusten. Därifrån kan man snabbt nå 
amerikanska kunder samtidigt som stora delar av Latinamerika 
täcks. De transportvägar som utgör tvärförbindelser mellan länderna 
i Latinamerika är dessutom ofta långsammare än om transporten 
utgår från USA:s sydkust.

V isningslokaler

I många frizoner kan man bygga upp speciella visningslokaler dit 
potentiella köpare kan komma. Vid beställning kan då leveransen 
ske snabbt eftersom varan redan finns på plats.

Importkvoterade varor

Genom importkvoteringar och begränsningsavtal är vissa varor i en 
del länder importförbjudna då kvoterna är fyllda. Man är då tvungen 
att vänta - med exporten till det aktuella landet - till dess att 
kvoterna åter öppnas. I de flesta fall kan man dock ta in varorna i en 
frizon och låta dem ligga där i avvaktan på att införsel åter blir



tillåten. Man är då nära den aktuella marknaden och kan snabbt 
leverera. I de fall ett företag bedriver tillverkning eller sammansätt
ning i ett land och importkvoterade delar ingår i slutprodukten är det 
naturligtvis värdefullt att befinna sig i en frizon.

Uppsamling

Ibland har man varor från flera olika länder som gemensamt skall 
levereras till en kund. Det kan då vara bra att samla upp de olika 
delsändningarna i en frizon för att därifrån vidarebefordras till köpa
ren, antingen direkt eller efter sammansättning.

Ompackning och sänkta transportkostnader

Ompackning i en frizon kan behövas i de fall man önskar vidaretrans- 
port in i landet i mindre enheter. Ett stort skrymmande emballage 
som har varit nödvändigt för t ex en översjötransport kan då brytas 
och varorna sändas vidare i ett enklare emballage. Genom detta kan 
lägre transportkostnader uppnås.

Montering och sänkta transportkostnader

En del varor kan i uppmonterat skick vara mycket skrymmande. Ett 
alternativ kan då vara att transportera den aktuella varan nedmon- 
terad till en frizon och på så sätt få en billigare transport. Efter 
uppmontering i zonen förtullas varan in och kan levereras till köpa
ren.

Tekniska handelshinder

Många länder har mer eller mindre omfattande bestämmelser, som 
säger hur en vara skall vara beskaffad för att svara mot de olika 
normer och standards som finns. Märkningsbestämmelser av olika 
slag kan också finnas. Har man som exportör missat något av det 
mottagarlandet föreskriver, kan en frizon vara räddningen. Här kan 
då nödvändiga justeringar eller kompletteringar göras utan att inför
selavgifter har behövt erläggas.

Sortering

Vissa typer av gods på vissa destinationer kan uppvisa hög skade
frekvens. Eftersom tullrestitutionsförfarandet i många länder är en 
omständlig och tidsödande procedur, kan det vara kostsamt att behö
va ligga ute med tull- och andra införselavgifter för varor som pga 
skador inte kan levereras. Det kan då vara bra att låta hela sänd
ningen passera en frizon så att de skadade varorna kan sorteras ut 
innan införtullning äger rum. Väl inne i frizonen kan beslut fattas 
om vad som skall göras åt det skadade godset:
1. Retur avsändarlandet, vilket kan ske utan svårigheter eftersom 

godset formellt sett aldrig kommit in i landet.
2. Reparation, varefter godset kan införtullas.
3. Kassering



Inspektion

Många företag anser det som nödvändigt från kundservicesynpunkt 
att kunna inspektera varan innan leverans sker till kunden. Det är 
naturligtvis värdefullt om denna inspektion kan ske så nära slutkon
sumenten som möjligt. Lämplig plats för inspektion kan då vara en 
frizon.

Många faktorer avgör

Det som åter givits ovan om utnyttjande av frizoner är endast ett par 
exempel. Listan kan göras längre. Vad som också bör nämnas är att 
frizonerna ger en möjlighet att undvika den tyngande byråkrati som 
ofta förekommer i u-länderna. Gods som kommer in i det aktuella 
landet via en frizon behandlas i regel snabbare och smidigare än om 
det hade införtullats direkt. Många faktorer spelar in och avgör hur 
goda villkoren kan bli för företag som önskar etablera sig i en frizon; 
företagsstruktur, marknad, kunder mm. För företag som har gjort 
försök att komma in på en marknad, men pga olika svårigheter ej 
lyckats, kan måhända en frizon vara till hjälp. Rätt använda kan 
frizonerna skapa helt nya affärsmöjligheter.

De svenska frihamnarna kan i vissa fall utnyttjas som frizonerna 
ovan.

En aktuell förteckning över samtliga frizoner i hela världen kan 
erhållas från Sveriges Exportråd, Skeppningssektionen.

Tullager

I vissa fall kan ett tullager vara ett bra alternativ till en frizon. Trots 
att frizonerna ökat i antal mycket kraftigt under senare år är det på 
vissa håll ganska glest mellan dem. Tullager finns däremot vanligt
vis i större orter där tullmyndighet finns. Föreskrifterna för lagring i 
tullager är i allmänhet mera restriktiva än för frizonerna, men kan i 
en del fall kompenseras genom ett bättre geografiskt läge. Liksom 
fallet med frizonerna, är de främsta fördelarna med tullager att tull- 
och andra införselavgifter inte behöver betalas förrän varorna tas ut 
ur lagret och förs in i landet. Däremot är lagringstiden i ett tullager 
ofta maximerad till ett par månader. Möjligheterna till bearbetning 
av varorna i tullager är också i regel starkt begränsade. Man brukar 
skilja mellan offentliga och privata tullager.

Offentliga tullager

Dessa lager står alltid under tullmyndighets lås och är ofta i tullmyn
dighets ägo. Möjlighet finns för enskilda importörer att lägga upp 
gods i dylika lager i avvaktan på slutgiltig införtullning eller eventu
ell återutförsel. Offentliga tullager kan också ibland förläggas till 
lokaler som ägs av hamnmyndigheter eller kommunala myndigheter 
och där enskilda personer kan lagra varor i avvaktan på införtullning 
etc. Även dessa lager står givetvis under tullmyndigheternas uppsikt.



Privata tullager

Dessa tullager kan förekomma i många olika former. De inryms ofta i 
importörens egna lokaler, vilka då måste vara speciellt konstruerade 
för att kunna godkännas och förses med tullmyndighets och inneha
varens lås. I många fall innehas lager av detta slag av bl a speditions
foretag, som då kan lagra varor för importörens räkning. Inom EG- 
området finns även en annan typ av tullager benämnt »öppet privat 
tullager». Denna typ av lager står enbart under lagerinnehavarens 
lås och är en mycket fri form av tullager som närmast är att betrakta 
som ett »bokföringssystem». Det öppna privata tullagret har mycket 
stora fördelar i många sammanhang och bör ofta användas - även om 
tullagring annars inte skulle varit aktuell - på grund av de kredit
möjligheter som erbjuds. Givetvis krävs tillstånd från tullmyndighe
terna för att inrätta ett tullager av detta slag. Myndigheterna ställer 
även vissa krav på den bokföring som skall ligga till grund för 
tullavräkningen här. Vidare krävs i det öppna privata tullagret att 
säkerhet ställs för de tullar och avgifter som vilar på det gods som är 
lagrat.

Några punkter att ha i minnet

1. Finns några arbetsmoment i min tillverkning som kan vara lämp
liga att utföra i en frizon?

2. Kan lagring av mina varor i en frizon förbättra lönsamheten för 
mitt företag?

3. Tag reda på var frizonerna är lokaliserade på den marknad du är 
intresserad av.

4. Samla in så mycket material som möjligt om den aktuella frizonen 
och gör sedan besök på platsen.

5. Jämför noga kostnaderna för en frizonsetablering med kostna
derna inne i landet för motsvarande etablering.

6. Kan ett tullager som är bättre lokaliserat tjäna mina behov lika 
väl som en frizon?



Tekniska handelshinder
av Per Högberg, Sveriges Exportråd
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Världshandeln har alltid störts av olika typer av handelshinder. I 
takt med att de traditionella handelshindrens roll har reducerats, 
som t ex höga tullar, har nya tillkommit. En typ av handelshinder 
som blivit alltmer besvärande för exportföretagen är de tekniska 
handelshindren.

Antalet tekniska föreskrifter och standarder har vuxit i takt med 
den tekniska utvecklingen och har nu nått ett omfång som är mycket 
svårt att överblicka för det enskilda företaget.

Tekniska föreskrifter och standarder behöver i sig inte utgöra ett 
handelshinder men det faktum att de införs på nationell basis kan 
göra dem till mycket effektiva hinder i handeln. Olika standarder och 
föreskrifter kan innebära att en produkt som tillverkas i ett land inte 
kan säljas i ett annat utan ändringar - ju fler länder en tillverkare 
önskar sälja till, desto fler ändringar måste han också vidta på den 
produkt han framställer.

I vissa fall är inte ändringen tillräcklig om produkten skall säljas 
utomlands. Det kan krävas att prototyper sänds till importlandet för 
att där testas av de nationella provningsmyndigheterna. Detta kan 
givetvis också innebära ett effektivt hinder för många produkter. 
Denna utveckling motverkas dock av de internationella överenskom
melser som har ingåtts på detta område, nu senast GATT-överens- 
kommelsen.

Tekniska föreskrifter och standarder

Tekniska handelshinder kan ha formen av tekniska föreskrifter, 
ibland kopplade till prøvningskrav, eller standarder.

Tekniska föreskrifter är i allmänhet tvingande och är utfärdade av 
landets myndigheter. Som exempel kan nämnas svenska säkerhets
krav på bilar eller S-märkning av elektriska hushållsapparater. Den 
tekniska föreskriften kan också vara kopplad till en provning och 
certifiering av produkten. I båda de ovan nämnda fallen är det på 
detta sätt. I Sverige provas och certifieras bilar av Statens Trafiksä- 
kerhetsverk och elektriska hushållsapparater godkänns av SEMKO.

Standarder är vanligtvis formellt frivilliga, men i verkligheten är 
man många gånger tvingad att följa gällande standarder för att 
kunna sälja sin produkt på marknaden.



Vilka produkter berörs av de tekniska handelshindren?

Så gott som alla varor berörs i större eller mindre utsträckning - från 
tekniska krav på avancerade maskiner och apparater till standarder 
för betongrör. Vissa produktområden är naturligtvis mer utsatta än 
andra, som t ex elektriska apparater och bilar.

Ett exempel är de japanska kraven på personbilar. Dessa är mycket 
detaljerade och skiljer sig väsentligt från de västeuropeiska kraven, 
varför omfattande modifiering måste ske för den japanska markna
den. Innan personbilen kan säljas måste den typbesiktigas och certi
fieras. Denna procedur tar så lång tid så att när 1980-års modell är 
klar att säljas har 1981-års modell kommit ut. Detta är ett typexem
pel på hur tekniska föreskrifter kan få en importhämmande effekt.

Olika länder, olika tekniska handelshinder

Som redan nämnts varierar de tekniska kraven som ställs på produk
ten väsentligt. I det ena landet kan en produkt säljas i samma 
utförande som i Sverige medan andra länder kan kräva omfattande 
modifieringar av produkten.

Det är knappast möjligt i detta sammanhang att göra någon indel
ning i OECD-länder, OPEC-länder etc. Den enda indelningen som 
möjligen kan göras är i industriländer och utvecklingsländer. I-län- 
derna har påverkat u-ländernas tekniska föreskrifter och standarder 
i hög utsträckning. Särskilt har de gamla kolonialmakterna påverkat 
sina kolonier och »dominions».

Ett exempel är VVS-produkter där hänsyn måste tas till landets 
befintliga VVS-installationer för att anslutningar och kopplingar 
skall passa. Variationer på rördimensioner och liknande är stora till 
och med inom Västeuropa. Detta avspeglar sig även i de forna kolo
nialländerna, främst Storbritanniens och Frankrikes gamla kolonier, 
som byggt upp sina VVS-system efter engelsk respektive fransk 
förebild.

Tillvägagångssätt för exportören

Produktkraven är en av de faktorer som bör styra valet av export
marknad, med tanke på de kostnader som uppstår vid modifiering av 
produkten, testning och certifiering. De kostnader som läggs ner på 
anpassning av produkten till marknadens krav måste givetvis täckas 
genom en acceptabel marknadsandel, som medför tillräckliga produk
tionsserier.

Hur exportören skall gå tillväga för att få information om stan
darder, tekniska föreskrifter etc varierar från produkt till produkt 
och från land till land. Oavsett vilket land eller vilken produkt det 
gäller bör de informationsställen som finns i Sverige utnyttjas i första 
hand. Listan över sådana institutioner som kan ge information om 
andra länders krav kan göras ganska lång. Några exempel är:
- Sveriges Exportråd, med sin utlandsorganisation av handelskontor

och ambassader.
- Kommerskollegium, som är central svensk myndighet för utrikes

handeln.



- Standardiseringskommissionen i Sverige, SIS, som kan undersöka 
vilka standarder som finns i andra länder.

- Industrins branschorganisationer som Sveriges Kemiska Industri
kontor (Kemikontoret) och Mekanförbundet.

- Vissa specialiserade statliga myndigheter, som exempelvis Statens 
Livsmedelsverk, vilka följer utvecklingen inom sina respektive 
områden även internationellt.

Några allmänna indikationer om kostnaden för denna information 
kan inte ges här då den varierar beroende på frågans komplexitet. 
Viktigt är dock — i den enskilda affären — att kalkylera med denna 
kostnad från början.

GATT-överenskommelsen om tekniska handelshinder

Behovet av en överenskommelse som även tog hänsyn till den inter
nationella handelns problem vid utförandet av nationella tekniska 
föreskrifter var en av orsakerna till att arbetet på GATT-koden för 
tekniska handelshinder inleddes 1973. Tidigare gällande GATT- 
regler, främst artikel III angående nationell behandling i fråga om 
intern beskattning och regleringar, var inte tillräckliga för att möta 
de ökade problemen för handeln på detta område.

GATT-överenskommelsen som ingicks 1979 innebär att tekniska 
föreskrifter, standarder eller certifleringssystem inte får utarbetas, 
antas eller tillämpas med avsikt att skapa hinder för den internatio
nella handeln. Importerade varor får inte heller diskrimineras till 
förmån för inhemskt producerade varor. Om det finns lämpliga inter
nationella standarder skall dessa läggas till grund för nationella 
tekniska föreskrifter och standarder. Undantag får ske t ex då en 
internationell standard inte är ändamålsenlig för att skydda männi
skors hälsa och säkerhet eller då den är tekniskt föråldrad. Överens
kommelsen innefattar också ett åtagande från parterna att inom 
ramen för sina resurser deltaga i respektive internationellt standar
diserande organs arbete med att utarbeta internationella standarder. 
Överenskommelsen innefattar också certifieringsregler för produkt
godkännande.

Med tekniska föreskrifter och standarder avses i överenskommel
sen:

Tekniska föreskrifter

Tekniska specifikationer vars uppfyllande är obligatoriska. Teknisk 
specifikation kan fastlägga bestämmelser om teknisk utformning 
som kvalitetsnivå, prestanda, säkerhet, mått mm. Den kan även 
innefatta, eller enbart behandla, terminologi, symboler, provning och 
prøvningsmetoder, förpacknings-, märknings- eller etiketteringskrav 
beträffande varan.

Standarder

Tekniska specifikationer som är fastställda av ett erkänt standardi
serande organ (i Sverige SIS), vars uppfyllande inte är obligatoriskt.



Regler för införande av nya tekniska föreskrifter och standarder

I de fall då innehållet i en föreslagen teknisk föreskrift eller standard 
inte väsentligen överensstämmer med relevant internationell stan
dard och om den föreslagna tekniska föreskriften eller standarden 
kan ha en väsentlig inverkan på andra parters handel, skall detta 
meddelas dels genom anmälan i form av notis i en nationell publika
tion, och dels genom att andra avtalsparter notifieras genom GATT- 
sekretariatet. Notifikationen skall innefatta uppgifter om vilka varor 
som den tekniska föreskriften avses omfatta samt en kortfattad redo
görelse för avsikt och bakgrund. Intresserade parter skall därigenom 
få kännedom om den föreslagna tekniska föreskriften och möjlighet 
att lämna skriftliga kommentarer. Samtliga föreslagna tekniska fö
reskrifter och standarder skall publiceras. Skälig tid skall anslås 
mellan publiceringen och ikraftträdandet, så att producenterna får 
tillräcklig tid att anpassa sina produkter till de nya kraven.

Kravet på tid mellan publicering och ikraftträdande gäller inte vid 
sk brådskande fall, dvs när brådskande problem rörande säkerhet, 
hälsa, miljö eller nationell säkerhet uppstår eller hotar uppstå.

Provning och certifiering av varor

Som allmän regel gäller vid provning och certifiering - förklaring 
genom intyg eller märke att en vara överensstämmer med en viss 
teknisk föreskrift eller standard - att importerade varor inte får 
särbehandlas till förmån för inhemska varor. För att underlätta den 
internationella handeln med varor skall om möjligt provningsresul
tat i andra länder godtas.

Informationsfunktioner

GATT-överenskommelsen ger de svenska exportörerna möjlighet att 
redan på ett tidigt stadium få kännedom om nya tekniska föreskrifter 
och standarder i andra länder.

Överenskommelsen stipulerar att varje land skall inrätta en eller 
flera upplysningscentraler som skall kunna lämna upplysningar om 
såväl antagna som föreslagna tekniska föreskrifter, standarder och 
certifieringssystem, samt var man kan hitta de notiser om förslag till 
nya föreskrifter etc som skall publiceras enligt överenskommelse. 

Kommerskollegium är officiell svensk upplysningscentral.

EG

Den europeiska gemenskapen är genom sin storlek som handels
partner av särskilt intresse för Sverige. Harmoniseringsarbetet inled
des i början av 1960-talet och har resulterat i ett stort antal rådsdi
rektiv som legat till grund för medlemsparternas lagstiftning på bl a 
det tekniska området. Programmet var från början mycket ambitiöst, 
men man har varit tvungen att revidera tidsplanen vid flera tillfäl
len. Det dominerande arbetssättet hittills har varit att EG:s råd har 
utfärdat ett rådsdirektiv som medlemsstaterna inom en angiven tid



varit tvungna att anta som nationell bestämmelse. Under de senaste 
åren har även andra former för eliminering av de tekniska handels- 
hindren kommit till uttryck bl a i form av ett fastare samarbete 
mellan EG-EFTA och EG-CEN/CENELEC.

EFTA

Tekniska föreskrifter

Sedan år 1974 har EFTA haft en procedur för notifiering av planera
de nya eller ändrade tekniska föreskrifter som kan få betydelse för 
handeln inom EFTA-kretsen. Avsikten med förhandsnotifieringen 
var att ge andra regeringar tid att överväga innebörden av de nya 
föreskrifterna för sin handel och att ge dem möjlighet att kommente
ra dessa med förhoppningen att hänsyn kunde tas till sådana kom
mentarer när föreskrifterna slutligen fastställdes.

Standarder

EFTA:s politik på detta område har från början varit att uppmuntra 
tillämpningen av de internationella standarder som omfattas av fles
ta möjliga länder.

Ömsesidigt erkännande av provningsresultat m m

Vid ministermötet i London 1968 togs i EFTA ett beslut att främja 
arrangemang för ömsesidigt erkännande. Sedan dess har ett omfat
tande arbete nedlagts på tillskapandet av följande överenskommelser 
mellan deltagande myndigheter eller konventioner mellan regering
ar.
Avtal om ömsesidigt erkännande:
- Tryckkärl
- Fartygsutrustning
- Gasapparater
- Jordbruksmaskiner och traktorer
- Lyftdon
- Uppvärmningsanordningar som drivs med flytande bränsle
- Rapporter angående läkemedel
Konventioner om ömsesidigt erkännande:
- Kontroll och märkning av varor framställda av ädelmetaller
- Inspektionsförfarande avseende framställning av läkemedelspro- 

dukter.

Internationella standardiseringsorgan

Det internationella standardiseringsarbetet sker på global basis inom 
ISO (International Standards Organization) och IEC (International 
Electrotechnical Commission).

En stor del av detta arbete sker inom de regionala europeiska 
organisationerna ECE (UN Economic Commission for Europe), CEN 
(European Committee for Standardization) samt CENELEC (Europe



an Committee for Electrotechnical Standardization). Ett omfattande 
samarbete bedrivs också inom specifika områden, som t ex byggpro- 
dukter, där ECE har en särskild kommitté »Working Party on Build
ing Industry». Inom de nordiska länderna sker samarbetet inom NKB 
(Nordiska Kommittén för Byggnadsbestämmelser).

Informationskällor

Svenska exportföretag som önskar information om tekniska föreskrif
ter och standarder i andra länder kan vända sig till:
Sveriges Exportråd (Skeppningssektionen) tel 08/63 05 80
Kommerskollegium, som är officiell svensk upplysningscentral i 
GATT-överenskommelsen, tel 08/22 3600
Standardiseringskommissionen i Sverige, SIS, tel 08/23 04 00
Industrins branschorganisationer

Slutligen några råd till nyexportören

- Undersök vilka produktkraven är redan vid marknadsundersök
ningen.

- Väg de eventuella anpassningskostnaderna av produkten mot 
framtida marknadsandelar. Blir exporten lönsam efter modifie- 
ringskostnaderna?

- Utnyttja de svenska informationsresurserna, exempelvis Exportrå
det.

- Om produkten inte klarar produktkraven och dessa avviker från 
internationell standard. Anmäl detta till Exportrådet eller Kom
merskollegium.



Svenskt exportfrämjande
av Carl-Eric Sjöström, Sveriges Exportråd

Export är inget märkvärdigt. Det som kanske kan göra det besvärligt 
är att köparna talar ett annat språk, har andra seder och traditioner, 
ibland andra politiska system, lever i en annan religiös, kulturell och 
social värld - och ibland bor långt bort. Men allt detta är praktiska 
problem som det går att komma till rätta med.

Export är inte heller något som är förbehållet stora företag. Tusen
tals svenska små och medelstora företag har lyckats bra på nära och 
fjärran marknader med produkter från början utvecklade för den 
svenska marknaden. Men där det visat sig att produkten, ofta med 
vissa ändringar, passat bra även i andra länder.

Men visst finns det problem. Det krävs erfarenheter och kunskaper 
inom en rad områden för att vidga exporten till nya marknader, för 
att lansera nya produkter eller för att överhuvud börja exportera. Det 
krävs också personella och ekonomiska resurser. Ensam är sällan 
stark på exportmarknaderna. Ofta krävs experthjälp och samarbete 
med andra företag.

Det är därför det svenska exportfrämjandet finns.
Sveriges Exportråd bildades 1972 genom en överenskommelse mel

lan näringslivet representerat av Sveriges Allmänna Exportför
ening/Sveriges Industriförbund samt staten representerad av Han
delsdepartementet. Syftet var att skapa en organisation med officiell 
status för att främja den svenska exporten.

Finansieringen av verksamheten delas i princip lika mellan nä
ringslivet och staten. Näringslivets del genom avgifter som de företag 
som är abonnenter i Exportrådet betalar och statens del genom an
slag över Handelsdepartementet. Verksamheten finansieras även till 
en del genom intäkter från konsultverksamhet och från publicering 
av böcker, marknadsrapporter, cirkulär mm.

1982 hade Exportrådet ca 3 100 företag som abonnenter. De svara
de för ca 90 procent av den samlade varu- och tjänsteexporten.

Exportrådet leder och samordnar den exportfrämjande verksamhe
ten vid 30 handelskontor utomlands samt vid de kommersiella avdel
ningarna som finns vid ett 70-tal svenska beskickningar. Handels
kontoren och beskickningarna - utlandsorganisationen - bildar ett 
världsomspännande kontaktnät med kvalificerad kommersiell exper
tis till företagens tjänst.

Exportrådets och utlandsorganisationens - den s k exportrådsgrup- 
pens - uppgift är att på olika sätt stödja svenska företags export, att 
genom information om exportmöjligheter stimulera företagen att bör
ja exportera eller att utvidga sin export samt att samla in information



från företag och statistiska uppgifter från olika internationella källor 
om utrikeshandeln, bl a som underlag för statliga handelsförhand
lingar med olika länder.

Exportrådets Sverigekontor ligger i Stockholm, i Industrihuset 
(Storgatan 19, i närheten av Östermalmstorg). Här finns ungefär 165 
anställda, därav ca 115 i olika expertbefattningar direkt knutna till 
företagens behov av råd, service, information och konsulthjälp. Övri
ga arbetar med ekonomi, administration, kontorsservice mm.

Verksamheten i Stockholm är organiserad i fem avdelningar, fyra 
regioner samt en VD-stab. Avdelningarna är: Sverigekontakt som 
arbetar bl a med regional exportservice, småföretagsfrågor, mark- 
nadsdokumentation samt exportchef att hyra. Projektsamverkan, bl a 
projektexport, exportsamverkan, branschprogram samt cirkuläret 
Säljuppslag. Exportteknik, bl a för rådgivning, information och kon
sulthjälp när det gäller tullar och andra handelshinder, exportdoku
ment och skeppningsfrågor. Språktjänst, översättnings- och tolk
tjänster. Samt administration som svarar för ekonomi, personal, kon
torsservice etc. I VD:s stab finns bl a expertis när det gäller export
kreditfrågor, patent- och licensfrågor.

Ledningen av verksamheten inom utlandsorganisationen - han
delskontoren och de kommersiella avdelningarna vid beskickningar
na — sker genom de fyra regionerna: Västeuropa, Transoceana indu
striländer, Statshandelsländer samt Utvecklingsländer. Inom regio
nerna finns marknadsrådgivare som svarar för informationen om en 
grupp länder och kontakter med utlandsorganisationen.

Till Exportrådet hör även Exportskolan, som bedriver en omfat
tande utbildningsverksamhet genom kurser och seminarier för före
tagens exportpersonal.

Institutet för utländsk Rätt är slutligen en liten specialistorganisa
tion för rådgivning och konsulthjälp i juridiska frågor t ex i samband 
med etablering eller skatter utomlands.

Exportfrämjande organ

I Sverige samarbetar Exportrådet med andra organisationer, företag 
och myndigheter vilka har vissa exportfrämjande uppgifter. Hit hör 
de regionala utvecklingsfonderna som i sin företagsrådgivning ofta 
kommer in på bedömningar av företagens exportförutsättningar. Ex
portrådets »exportchefer att hyra» har arbetsrum hos utvecklingsfon
derna.

Ett omfattande samarbete förekommer vidare med handelskam- 
rarna som arbetar med både export- och importfrågor och med ban
kerna som är företagens naturliga samarbetspartner när det gäller 
t ex finansiering och betalning av utlandsaffärer.

Ett nära samarbete finns vidare med Statens industriverk, SIND, 
som svarar för det statliga exportfrämjande branschstödet till tekoin
dustrin, träbearbetande industri och manuell glasindustri. De två 
senaste branschstöden administreras av Exportrådet. Nära kontakter 
finns även med SIDA och Swedfund, eftersom det i samband med den 
svenska u-landshjälpen ofta blir fråga om leveranser eller tjänster 
från svenska företag.

En viktig del av exportfrämjandet är de statliga exportkrediterna



och möjligheterna till försäkringar mot bl a politiska risker i sam
band med exportaffärer. Dessa frågor handläggs av Svensk Export
kredit, SEK, respektive Exportkreditnämnden, EKN. Exportrådet 
har ett nära samarbete med dessa två organ.

Olika företag - olika behov

Beskrivningen hittills har gett en allmän bild av det svenska export- 
främjandet. Hur kan detta exportfrämjande konkret stödja exportfö
retagen? Vad arbetar man rent praktiskt med tillsammans med ex
portföretagen?

Olika företag har olika behov av stöd när det gäller export. Erfarna 
storexportörer utnyttjar exportrådsgruppens tjänster som ett värde
fullt komplement till sin egen kompetens. Inget företag har råd att 
hålla fullständig kompetens inom exportens alla områden och på alla 
marknader. Oerfarna exportörer utnyttjar ofta hela den kompetens 
exportrådsgruppen kan erbjuda, från den första marknadsundersök
ningen och produkttesten fram till exportaffärer som stabiliseras och 
kan bli utvecklingsdugliga av egen kraft.

En grov systematisering av verksamheten i exportrådsgruppen, 
utan tanke på formell organisation, kan gå från det breda till det 
smala, dvs från vad som kan intressera alla som arbetar inom företag 
med export, eller med tänkbar export, till de med specialuppgifter 
inom exporten. T ex de som vänder sig till något handelskontor eller 
beskickning i ett mer fjärran land för att få klarhet i en förändring i 
importbestämmelserna.

Information via tryck

En omfattande, men ibland smal, verksamhet är informationen till 
framförallt företagen genom publicitet. Exportrådet ger ut:

Exportaktuellt. Ett cirkulär som ges ut varannan vecka och 
sänds utan kostnad till Exportrådets abonnenter och alla som an
mäler intresse för cirkuläret. Där meddelas löpande om olika export
främjande aktiviteter, t ex säljresor eller möjligheter att delta i inter
nationella mässor, om kommande kontaktresor i Sverige för experter 
från handelskontor och beskickningar och om aktuella publikationer 
från Exportrådet.

Vidare ger Exportrådet, till olika prenumerationspriser, ut:
Svensk Export är en facktidning med export och utrikeshandel som 

ämnesområden. Det är en av Sveriges äldsta facktidningar (första 
numret utkom 1895, utgivare då var Sveriges Allmänna Exportför
ening). Den ges ut med tio nummer per år och en årsprenumeration 
ingår i abonnentavgiften till Exportrådet.

Cirkuläret Säljuppslag ger bl a en löpande rapportering om förfråg
ningar om svenska produkter till svenska handelskontor och beskick
ningar och om projekt helt eller delvis finansierade genom internatio
nella organisationer.

Statistiska sammanställningar över utrikeshandeln och marknads
förhållanden i olika länder, t ex Trade Profiles med uppgifter om 
svensk export till och import från 90 länder eller Marknadsdata med 
marknadsstatistik från 64 länder.



Marknadsrapporter och marknadsöversikter som behandlar ett eller 
flera länder eller någon speciell bransch i ett visst land samt etable- 
ringshandböcker och speciella branschrapporter.

Cirkuläret Exportnytt som främst redovisar förändringar i införsel
bestämmelser i olika länder och ändringar i dokumentkrav.

EG-handboken och Skeppningshandboken är två tunga specialist
publikationer. Det är handböcker som bygger på ett lösbladssystem 
där prenumeranterna löpande får aktuell information att sätta in.

En annan, mer specialistbetonad, information är de regelbundna 
meddelandena från Institutet för Utländsk Rätt.

Två omfattande publikationer från Exportrådet är Exportkalen
dern, Swedish Export Directory och Mässkalendern. Den förstnämnda 
är ett engelskspråkigt uppslagsverk över svenska exporterande före
tag, vilket ges en global spridning bl a genom handelskontor och 
beskickningar. Mässkalendern är en förteckning över internationella 
mässor under kommande år - på många marknader är en långsiktig 
planering av mässdeltagandet nödvändigt.

Exporthandboken redovisar »allt om export». Dessutom ger Export
rådet ut en rad handböcker eller uppslagsverk om olika exportfrågor.

Hos Exportrådet i Stockholm finns vidare ett specialiserat mark- 
nadsbibliotek. Här finns aktuell litteratur och en mängd uppslagsböc
ker om olika länder. Biblioteket är öppet för besök och viss utlåning 
sker också. Marknadsbiblioteket ger ut cirkuläret Marknadsinforma
tion, som främst baseras på ledande handels- och ekonomitidningar 
från olika länder samt rapporter från handelskontor och svenska 
beskickningar utomlands.

Konferenser, kurser, kontaktresor ...

Man räknar med att det i Sverige finns omkring 3 500 varu- och 
tjänsteexporterande företag. De 28 största exportföretagen svarar för 
50 procent av den totala exporten. Dessutom finns sannolikt något 
tusental företag som har förutsättningar för att börja exportera, 
kanske främst på de skandinaviska närmarknaderna och Västeuro
pa. Antalet anställda som arbetar direkt med exportfrågor (försälj
ning, transporter, dokumenthantering, skeppningar, finansiering etc) 
har uppskattats till 18-20 000 personer. Till detta kommer de som 
arbetar inom svenska dotterföretag utomlands, uppskattningsvis 
kring 7 000 svenskar.

Målgruppen för information från exportfrämjandet är alltså rätt 
begränsad. Det är därför naturligt att direktkontakter är en mycket 
viktig informationsväg.

Därför arrangerar Exportrådet regelbundet i samarbete med ut
vecklingsfonder, handelskamrar och banker regionala eller lokala 
exportträffar där representanter för företag får tillfälle att träffa 
exportexpertis. På programmet står också större regionala exportda
gar där marknadsexperter från praktiskt taget alla marknader finns 
tillgängliga för konsultationer.

Regelbundet anordnas hel- eller halvdagskonferenser i samarbete 
med Exportskolan kring olika exportproblem, t ex etablering i USA, 
eller kring olika marknader, t ex export till Latinamerika eller Syd
ostasien. Olika experter anlitas som föredragshållare och deltagarna



får tillfälle att diskutera sina problem med experter från handelskon
toren och beskickningarna.

Exportrådet är även med om att tillsammans med lokala organisa
tioner och banker arrangera exportveckor för ett län. Under en vecka 
har länets företag möjligheter att delta i en rad olika seminarier och 
att träffa exporterfaret folk från större företag och från den export
främjande organisationen.

Exportskolans kurser har nämnts tidigare. Under ett år har man 
ungefär 50 en- eller flerdagskurser med tillsammans ca 1600 delta
gare. Som exempel på kurser kan nämnas »Västeuropa som mark
nad», »Internationella affärsförhandlingar», »Skeppning av export
gods», »Utlandsbetalningar», »Valutahantering» samt »Exportoffer
ten».

En mycket viktig del i denna verksamhet är de kontaktresor som 
experter från handelskontoren och beskickningarna regelbundet gör i 
Sverige. Dessa resor anmäls i cirkuläret Exportaktuellt och 
företagen har möjligheter att anmäla sitt intresse för att träffa t ex en 
handelssekreterare eller marknadsrådgivare från något särskilt 
land.

Till dessa organiserade informations- och kontaktvägar kan slutli
gen läggas de mycket omfattande företagskontakter som förekommer 
dagligen i samband med t ex rådgivning och konsulthjälp i konkreta 
exportfrågor. En mycket stor del av arbetet på ett handelskontor 
består av sådana löpande kontakter med folk från svenska exportfö
retag.

Särskilt stöd till mindre företag

Även om de stora exportföretagen svarar för den dominerande delen 
av den svenska exporten så är exporten från mindre och medelstora 
företag mycket viktig. Hos många företag finns dessutom outnyttjade 
exportmöjligheter, ofta beroende på att man har bristande personella 
resurser för att orka med att arbeta med export eller att man har 
svårt att finansiera de första exportförsöken.

Staten har därför genom särskilda anslag gjort det möjligt för 
Exportrådet att bistå mindre företag i ett första exportskede. Hit hör 
t ex verksamheten med »exportchef att hyra». Den går ut på att en 
erfaren exportör anställs vid Exportrådet med placering vid någon 
utvecklingsfond. Hans uppgift är sedan att bistå tre till fem mindre 
företag som konsult under vanligen tre år. Han går alltså in i företa
get som en vanlig exportchef på delad tid. På så vis delas kostnaderna 
på flera företag samtidigt som företag får en kvalificerad hjälp att 
starta export. Under första tiden svarar även Exportrådet för en del 
av kostnaderna. Totalt fanns 1982 15 exportchefer att hyra.

Innan ett företag går ut på export krävs ingående bedömningar av 
företagets möjligheter att på sikt själv hantera exportfrågorna, av 
företagets produkter (ofta behövs t ex produktförändringar för att 
produkten skall passa en främmande marknad) samt av tänkbara 
marknader. Många mindre företag kan själva inte klara dessa grund
läggande analyser. Exportrådet har därför fått möjlighet att tillsam
mans med t ex utvecklingsfonder och banker gå in och hjälpa till att 
utarbeta ett åtgärdsprogram för företaget. Det omfattar analyser av



företagets exportförmåga, dess produkter, marknadsval, hur export
arbetet bäst skall organiseras m m. Som regel omfattar utarbetandet 
av ett sådant program en arbetsinsats på 60 konsulttimmar. Företa
get kan då få bidrag som täcker ungefär två-tredjedelar av kostna
derna.

Mindre företag har även möjligheten att utnyttja ett särskilt sk 
introduktionspaket. Paketet innehåller: Preliminärt val av några 
exportmarknader. Marknadscheck, vilket innebär sonderingar på två 
till sex marknader. Val av exportmarknad. Säljtest på denna mark
nad. Eventuell etablering av egen försäljningsorganisation eller val 
av agent. Samt upprättandet av en långsiktig marknadsplan för den 
utvalda marknaden. Kostnaderna för ett sådant introduktionspaket 
ligger som regel kring 60000:— och högst 30000:— kan utgå i form 
av bidrag.

Ett annat stöd för mindre företag är ett särskilt bidrag, på 5 000: —, 
som kan utgå för en marknadsundersökning. Som regel görs dessa av 
handelskontoren, men även andra exportkonsulter kan utnyttjas.

Mindre företag kan även få stöd med upp till hälften av kostna
derna för att delta i säljresor som Exportrådet arrangerar. Främst går 
dessa till de skandinaviska länderna, Västtyskland, Storbritannien 
samt USA.

Exportaktioner

För ett enskilt företag kan det ofta ställa sig alltför dyrbart och 
arbetskrävande att t ex delta ensam i en internationell mässa eller 
att i egen regi lägga upp mer omfattande säljresor eller introduk- 
tionsresor till nya marknader. Exportrådsgruppen arrangerar därför 
en rad samaktiviteter där flera företag erbjuds möjligheter att delta. 
För företagen blir då kostnaderna inte så avskräckande samtidigt 
som man kan räkna med erfaren hjälp på olika marknader.

Exempel på sådana samaktiviteter är deltagande i internationella 
mässor och utställningar. Speciellt i u-länderna och statshandelslän- 
derna är mässorna ett av de viktigaste säljhjälpmedlen där man får 
kontakter med inköpare från statliga myndigheter och organ.

Särskilda inköparresor arrangeras vidare. Utvalda representanter 
från företag och myndigheter i något land inbjuds att besöka Sverige 
och resa runt till de svenska företag som kan tänkas ha intressanta 
erbjudanden.

Omvänt arrangeras s k delegationsresor/säljresor till andra länder. 
Ofta i samarbete med handelskamrarna. Delegationsresorna ledas 
som regel av prins Bertil eller något statsråd, vilket ger utmärkta 
tillfällen till kontakter på hög nivå i det land som besöks.

Handelskontoren inbjuder ibland svenska företag att delta i sär
skilda branschkampanjer, t ex för leveranser från verkstadsindustrin 
till bilindustrin i USA, för leveranser av sjukvårds- och hygienpro
dukter till myndigheter och institutioner i Italien eller för leveranser 
av utrustning för fjärrvärme i Västeuropa. Kampanjer som då bl a 
bygger på distribution av broschyrer, annonsering i fackpress, infor
mation till massmedia och som även kan omfatta särskilda tekniska 
symposier edyl.

Ett annat exempel på samaktiviteter är särskilda Sverige-veckor



som arrangeras t ex i samarbete med varuhus eller affärskedjor i 
något land och med inslag av föredrag, symposier, mottagningar, 
uppträdandet av svenska artister, annonsering, idrottstävlingar eller 
annat som kan fästa uppmärksamheten på Sverige som handels
partner.

Exportrådet har även arrangerat tekniska symposier eller tekniska 
veckor för en eller några branscher som vill visa upp sin tekniska 
kompetens för företag och myndigheter i något särskilt land. Ett 
exempel är en teknisk vecka som ordnades i Mexico med inslag som 
t ex symposier och utställningar.

Kommande exportaktioner rapporteras regelbundet i cirkuläret 
Exportaktuellt. Företagen har alltså lätt att i tid planera in delta
gande i olika aktiviteter och passa in dessa i sina ordinarie export
program.

Uppdrag

Den exportfrämjande verksamhet som hittills kortfattat redovisats är 
emellertid inte den personellt sett mest resurskrävande delen av 
Exportrådetsgruppens arbete. Exportrådsgruppen bildar nämligen en 
mycket stor kommersiellt inriktad konsultorganisation. Kommersiell 
både i den meningen att man skall arbeta för bästa möjliga affärer för 
de svenska exportföretagen och i den meningen att man tar betalt för 
sina tjänster som en vanlig konsultorganisation.

Exportrådets abonnenter har rätt till en viss kostnadsfri rådgiv
ning i begränsad utsträckning. När frågorna blir mer omfattande 
övergår de emellertid till uppdrag, dvs man kommer överens med 
företaget ifråga om ersättning för uppdraget efter särskilda debite
ringsnormer (som regel nedlagd arbetstid).

Uppdragen kan vara av de mest skiftande karaktär och komma 
från alla olika typer av varu- och tjänsteexporterande företag. Även 
de stora exportföretagen utnyttjar regelbundet en rad olika konsult
tjänster.

Uppdragen omfattar t ex marknadsundersökningar, produkttester 
(ibland krävs ju förändringar i produkten för att den skall passa ett 
annat land), och val av agenter/representanter. Det senare är ofta en 
besvärlig fråga där det krävs ingående kännedom om landet för att 
man inte skall begå misstag i personval, avtalsskrivande eller lokali
sering på marknaden.

Vidare förekommer i många länder att handelskontoret får i upp
drag att ta hand om etableringen av ett svenskt försäljningsbolag. 
Ibland startar man så enkelt som att företaget hyr in sig i ett 
kontorsrum på handelskontoret och då löpande utnyttjar dess per
sonal. Konsulthjälp i olika juridiska frågor förekommer även ofta. I 
många länder skiljer sig ju lagstiftningen avsevärt från vad vi är 
vana vid i Sverige. Det senare gäller även licens- och patentfrågor där 
det oftast är nödvändigt med experthjälp för att klara ut kontrakt och 
avtal.

Handelssekreterarna har, liksom personalen vid beskickningarnas 
kommersiella avdelningar, officiell svensk diplomatisk status. Det 
gör att de i många länder har lättare att få kontakter med myndighe
ter, inköpsorganisationer och statliga företag än vad representanter



för enskilda svenska företag kan ha. Ett ofta förekommande uppdrag 
är därför att lägga upp besöksprogram för svenska exportörer och att 
öppna kontakter till köpare.

Projekt och branschsamverkan

En viktig uppgift för Exportrådsgruppen är att stimulera företag till 
samverkan i exporten. Detta gäller särskilt när det är fråga om sk 
paketleveranser, t ex när ett land går ut med förfrågan om en kom
plett livsmedelsindustri, ett sjukhus eller en hamnanläggning. Ofta 
finansieras sådana projekt med hjälp av olika FN-organ och interna
tionella utvecklingsbanker.

Exportrådet har därför en löpande bevakning av projekt, bl a ge
nom att handelskontoret i New York följer arbetet inom olika FN- 
organ. Genom de svenska beskickningarna sker även en bevakning i 
varje land. Det gäller att på ett tidigt stadium få informationer om 
kommande projekt, t ex i u-länder, om svensk industri skall hinna 
med i budgivningen.

En uppgift är sedan att skapa en grupp av svenska företag som 
tillsammans har sådan kompetens och kapacitet att de kan gå ihop 
och svara för en hel eller större delen av en industrianläggning, ett 
sjukhus eller en hamnanläggning.

Offertgivningen i samband med stora projekt utomlands är ofta en 
dyrbar och komplicerad historia. Och om inte offerten accepteras är 
det i stort sett förlorade pengar. Exportrådet har därför fått möjlighe
ten att gå in med särskilt ekonomiskt stöd för utarbetandet av offert i 
samband med större exportprojekt. Frågorna handläggs av SPE, 
Svensk Projektexport inom Exportrådet.

En annan typ av företagssamverkan är när företag inom samma 
bransch går samman och presenterar sitt utbud eller går samman om 
någon särskild exportaktion. En sådan samverkan finns t ex inom 
livsmedelsbranschen. Andra exempel är avfallshanteringsgruppen, 
oljebekämpningsgruppen Swemarpol samt Swedrail, ett bolag som 
säljer tjänster inom järnvägsområdet.

Inget självändamål

Den bild som tecknats av arbetet inom Exportrådet, handelskontoren 
och de kommersiella avdelningarna vid de svenska beskickningarna 
utomlands är långt ifrån fullständig. Verksamheten spänner över 
hela världen och är så omfattande att det är svårt att i en kort artikel 
ta upp allt. Med en travesti på ett känt yttrande kanske man kan 
säga att »intet är oss främmande» så länge som det gynnar de 
svenska exportföretagen och så länge som företagen frågar efter hjälp 
och stöd på olika sätt.

Exportfrämjandet får därför aldrig bli ett självändamål. Vi som 
arbetar inom detta försöker följa några enkla principer:

Vi skall bara arbeta med det som företagen behöver. Om andra kan 
bistå företagen på ett bättre sätt så skall vi avstå från den verksam
heten.

Hela verksamheten måste bygga på hög kompetens och ingående 
kännedom om de marknader där vi skall betjäna de svenska företa



gen. Exportrådsgruppen skall vara en utpräglad expertorganisation 
som kompletterar företagens egna resurser.

Verksamheten skall vara kommersiellt inriktad för företagens 
bästa. Därför måste organisationen vara smidig, enkel och så obyrå
kratisk som möjligt.

På så vis hjälper vi bäst de svenska exportföretagen, stora som små 
och varu- eller tjänsteexporterande.

12-5751 Exporthandboken
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Att utveckla exportkoncept 
- några sätt att planera 
för framgång
av Berndt Karsten, OY Management Services Scandinavia AB och 
Sten Söderman, Söderman & Co AB

Innehåll: Hur uppstår ett exportkoncept?
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Utvidga hemmamarknaden 
Affärsidé, analys och reproduktion 
Alternativa exportkoncept 
Sammanfattning

Syftet med detta kapitel är att inspirera läsaren till ett konceptuellt 
tänkande vid planeringen av exportaffärer. Kapitalet skall balansera 
de tidigare avsnitten, som främst behandlar export, antingen som ett 
operativt eller som ett affärskulturanknutet problem. Vi utgår även 
ifrån att en bestående exportrelation inte uppstår plötsligt, utan att 
en sådan växer fram med tiden. Under denna utvecklas verksamhe
ten typiskt från slumpmässiga, enstaka exportaffärer, till en verk
samhet med ett mönster och en struktur där delarna i affärsidén 
harmoniskt stöder varandra.

Hur uppstår ett exportkoncept?

Ett exportkoncept kan uppstå och utformas på olika sätt:
Det kommer en förfrågan om företagets produkt från Otto Hoffmann i Hamburg; agent, 
importör och affärsman. Hoffman skriver och berättar om marknadspotential, ger data 
om en del av den tyska marknaden. Vi blir upprymda och packar våra väskor, reser ner 
till Hoffmann som berättar om affärskulturen, det vill säga de regler som gäller i 
samband med exportaffärer mellan Sverige och Tyskland. Men hur skall vi, som 
saknar erfarenhet av exportaffärer, veta om Hoffmanns berättelse automatiskt leder 
till framgång? Är detta ett rimligt sätt att bygga upp en affär på? Vi känner oss osäkra 
på den bild som Hoffmann presenterar, hur skall denna bedömas? Bara för att Hoffman 
var den som vi först träffade, frågar vi oss om han är den bästa partnern? Kunde det 
här leda till ett bärande exportkoncept?

Ett fall där vi vet mera om exportörens och importörens drivkrafter, 
men också att dessa är helt olika:
Oy Finska Ventil AB utvecklar och tillverkar ventiler för processindustrin, som också 
kan användas inom kommunaltekniken, bl a fjärrvärme. En fjärdedel av volymen 
exporteras till AB Ventilimport i Sverige, som specialiserat sig på processindustriell 
utrustning. Något mindre exporteras via svenska grossister till kommunerna för 
fjärrvärmeapplikationer. En första affär har gjorts med Fernheitzgeräte GmbH i Ham
burg, som nyss inlett verksamheten och fått sitt första kontrakt på en fjärrvärme
slinga.

Här kan vi redan särskilja mellan de olika relationernas betydelse för 
exportören:



1. Affärsrelationen exportör - AB Ventilimport är strategiskt viktig 
för vardera parten och de drabbas lika av exempelvis nedgång i 
processindustrins investeringsintensitet.

2. Affärsrelationen exportör - svenska grossister är viktig för expor
tören, men marginell för de enskilda importörerna.

3. Affärsrelationen exportör - Fernheitzgeräte GmbH är mindre vik
tig för exportören, men kritisk för importören.

Dessa två fallbeskrivningar ger upphov till två viktiga frågor: Varför 
uppstår en exportrelation? Vad karakteriserar ett bärande export
koncept?

Låt oss introducera följande enkla serie av fyra steg, som vi utnytt
jar i vårt resonemang:
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Försök och misstag

Någonstans måste man börja. Innan man lär sig de rätta vägarna till 
lyckade exportaffärer får man pröva sig fram, slumpmässigt och utan 
systematik. Försök och misstag, trial and error, leder successivt till 
samlad praktisk erfarenhet. Om man har tur, gör man felen och 
misstagen i början, då hemmaverksamheten förmår bära kostna
derna. Om företaget ordentligt och insiktsfullt kan tolka dessa miss
tag, går inlärningen snabbt och kan leda till något vi vill kalla 
spontan framgång.

Spontan framgång var kanske vanligare förr än nu, åtminstone 
vad gäller många av de tekniskt avancerade produkter som tidigt 
fördes ut på världsmarknaden av svenska uppfinnare/affärsmän. Om 
en spontan framgång nås till följd av försök och misstag, är allt gott 
och väl.

Det blir dock i praktiken snabbt nödvändigt, att djupare förstå 
orsakerna till framgången, då exportframgång ofta leder till både 
snabbt ökande egna tillväxtambitioner och motåtgärder från de nya
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konkurrenterna. Fler personer inom företaget måste bli delaktiga av 
kunnandet för att kunna bidra till expansionen och medverka till att 
förloppet kan upprepas på nya marknader. Det är emellertid mycket 
vanligare, att företag väl analyserar och känner till anledningen till 
sina misslyckanden än till sin framgång.

Utvidga hemmamarknaden

Om den spontana framgången genom försök och misstag trots allt 
uteblir, börjar många företag »exportplanera». Det här börjar med att 
företaget analyserar och relaterar pris och kvalitet på sina produkter 
i förhållande till konkurrenterna på de närmast liggande export
marknaderna.

Det kan förefalla självklart, att den som vill exportera helst bör ha 
både bättre och billigare produkter än konkurrenterna. I detta steg 
utgår företaget helt enkelt ifrån en omdefiniering av det tidigare 
hemmamarknadsbegreppet. — Dessvärre leder analysen ofta till re
sultatet, att den egna produkten knappast har de nödvändiga egen
skaperna för att uppnå överlägsen pris- och prestationsnivå. Detta 
gäller framförallt statiska branscher på industriellt utvecklade 
marknader.

Vilka är då möjligheterna att trots allt gå vidare?

Figur 3.
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Affärsidé, analys och reproduktion

I verkligheten byggs många exportaffärer upp i en situation, där 
produkterna egentligen saknar tillräcklig överlägsenhet, för att över
vinna »avståndskostnaderna» dvs merkostnaderna för transporter, 
marknadsanpassning och -introduktion. Hur är då detta möjligt, och 
vad kan vi — som blivande exportör - lära oss av det?

Låt oss börja med att analysera företagets/enhetens affärsidé, så att 
vi i grund förstår framgångsfaktorerna på den nuvarande markna
den.

Med affärsidé förstås i detta sammanhang den kombination 
av produkter/tjänster, marknadssituation, produktionssystem och



mänskliga/organisatoriska resurser, som bildar en unik struktur - 
basen för företagets framgångssystem. Delarna i affärsidén stöder 
varandra på ett naturligt sätt och skapar den balanserade helhet, 
som är kärnan i företagets egenart.

Det svåra blir att kunna överblicka och styra hela den förändring 
som affärsidén måste genomgå, då en av dess viktiga komponenter, 
den geografiskt definierade marknaden, utvidgas. Balansen mellan 
elementen måste bestå, för att det skall bli möjligt att göra upp 
realistiska marknadsplaner och säljprogram för den nya marknaden.

I begreppshierarkin affärsidé - exportkoncept - marknadsplan - 
säljprogram måste delarna på ett naturligt sätt »gripa in i varandra».

Det centrala syftet med analysen av företagets existerande affärs
idé blir i detta skede att utvärdera i vilken utsträckning den går att 
reproducera på nya marknaden.

a) Ifall affärsidén väsentligen bygger på en kombination i vilken den 
lokala produktionen är ett element, blir exporten ett instrument 
under en övergångsperiod, för att på sikt reproducera vår nuvaran
de affärsidé, inklusive produktionsbiten, på den nya marknaden.

b) I fall affärsidén väsentligen bygger på fördelarna av, eller nödvän
digheten av centraliserad produktion, blir exporten ett bestående 
element i den nya affärsidén.

Exempel på lyckade exportkoncept, som bygger på en reproduktion 
av affärsidén från hemlandet, finner vi inom servicebranschen: Res
taurangkedjor, städföretag, bevakningsföretag hör till dem som inter
nationellt vuxit på detta sätt. Möbelföretaget IKEA är ett bra exem
pel, med tonvikt på distributions- och marknadsföringselementet. Ett 
exempel på en affärsidé med ett viktigt produktionselement, som med 
framgång reproduceras är Fiskars världsberömda sax, som produ
ceras i Finland och USA.

Vad gör företaget, om analysen resulterar i att det inte är realis
tiskt att överföra och reproducera affärsidén som sådan, och att det 
inte finns någon utpräglad överlägsenhet i pris eller prestation/kvali
tet, som kan överbrygga »avståndskostnaderna», och att den spon
tana framgången aldrig infann sig?
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Alternativa exportkoncept

Utnyttja » världsmarknadscirkeln »

Låt oss för ett ögonblick ifrågasätta hela exporttanken som utveck
lingsalternativ. Ett exportkoncept måste utformas genom en utvärde
ring av olika affärsutvecklingsalternativ, bland vilka en exportsats
ning givetvis endast är ett. Vilka är då de övriga alternativen, och hur 
skall vi gå till väga för att väga dem mot varandra?

Vi kan välja följande enkla bild som utgångspunkt för ett resone
mang (figur 5)

Figur 5.
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Hela cirkeln får representera världsmarknaden för den typ av pro
dukter vi betraktar. Med en lodrät axel delar vi marknaden i hemma
marknad och exportmarknad (existerande resp potentiellt marknads
område). Med en vågrät axel delar vi marknaden i våra existerande 
produkter/applikationer resp nya produktvarianter/nya applikationer.
Vi får på detta sätt fyra fält i vår schematiska uppställning.
A. Vårt nuvarande produkt/marknadsområde
B. Potentiellt produktutvecklingsområde - innebär primärt produkt

utvecklingssatsning
C. Potentiellt marknadsutvecklingsområde - innebär primärt ex

portsatsning
D. Potentiellt diversifieringsområde - innebär samtidig produktut

vecklings- och exportsatsning

Tre tänkbara utvecklingsstrategier blir i princip möjliga:
a) En penetration av nuvarande marknadsområde med existerande 

produkter. I praktiken innebär detta en säljinsats för att säkert nå 
varje tänkbar kund inom existerande område, och göra allt för att 
vinna denne som köpare.



b) Vidareutveckling av produktsortimentet, så att man inom existe
rande marknadsområde når ut till närliggande applikationsområ- 
den med förbättrade eller modifierade produkter.

c) Exportsatsning dvs marknadsutveckling av våra existerande pro
dukter till likartade kunder med likartade behov inom ett geogra
fiskt utvidgat marknadsområde.

I figuren kan de olika strategierna illustreras med en förflyttning av 
den lodräta resp vågräta axeln, som förändrar de strategiska målom
rådena A, B och C.

I praktiken leder de strategiska avvägningarna i allmänhet till en 
sammanvägd kombination av ovannämnda principiella möjligheter. 
Poängen med resonemanget är att klart se hur en satsning på »alter
nativ C», export, passar in i den övergripande affärsutvecklingen.

Klarlägg de bakomliggande drivkrafterna för import och för export

Beskrivningen nedan gör inte anspråk på att utgöra en fullständig 
karta över exportkoncept som bygger på andra än enkla framgångs- 
system inom exporthandeln. Syftet med dem är snarast att visa på 
variationsrikedomen i den bakomliggande affärslogiken, och inspire
ra till ett samtidigt förutsättningslöst och innovativt exporttänkande 
på konceptuell nivå.

Exemplen är avsedda att peka på att drivkrafterna ibland kan vara 
helt olika för exportör och importör. Detta medför att affärsrelationer 
ur parternas synvinkel påverkas helt olika av förändringar i bran
schen. Konsekvenserna blir även olika, beroende på parternas affärs- 
situation. Problematiken illustreras även av det tidigare citerade 
exemplet Oy Finska Ventil AB. - Det sista steget av vårt resonemang 
visas i figur 6.

Figur 6.

Alternativa
export
koncept

Affärs-
ide-
analys

Utvidga
hemma
marknaden

Försök
och
misstag

Spontan Överlägsen Reproducera
framgång pris- och hela

prestations- affärsidén
nivå

Man kan dela upp exportaffärerna utgående från den huvudsakliga 
drivkraften. Vi kan skilja mellan importskapande »sug» och exportdri
vande »tryck». För exportören in spe är självfallet bägge fenomenen 
av intresse. Låt oss betrakta några exempel, som kunde bli till 
ledning i vår utveckling av ett exportkoncept.



Drivkrafter för import:
- Den relativa kostnadsutvecklingen för en etablerad produktion blir 

ogynnsam. Textilier, konfektion och skodon i höglöneländer är 
goda exempel på detta. Samma effekt har sinande nationella 
råvaruresurser.

- Funktionella, kvalitativt eller tekniskt överlägsna och därmed 
attraktiva produkter utvecklas utanför det egna landet. Exempel 
finner man inom flera specialiserade produktgrupper med smala 
internationella marknadsnischer.

- Produkten saknas i hemlandet, men en naturlig marknad håller på 
att växa fram snabbare än den inhemska industrins möjligheter 
att tillfredsställa efterfrågan. Detta är exempelvis fallet i flertalet 
utvecklingsländer, där obalansen stävjas genom import- och valu
tarestriktioner.

- Nationella distributionsföretags behov av fullsortiment inom givna 
produktgrupper. Då antalet ambitiösa och sinsemellan konkurre
rande distributörer är större än antalet inhemska tillverkare, upp
står import vars nationalekonomiska ändamålsenlighet ibland kan 
förefalla tveksam. Exempel finner man inom:
— bilimporten
— den breda floran av lantbruks- och entreprenadmaskiner som 

finns i Sverige, Norge och Finland.
— fritidsprylar och konsumtionskapitalvaror, såsom exempelvis 

hushållsmaskiner, cyklar, och utombordsmotorer.
- Det multinationella distributionsföretagets strävan att skapa vo

lymfördelar i produktionen genom centraliserade legoavtal. Inom 
möbelbranschen är återigen IKEA ett bra exempel.

- Distributörerna har ofta behov av att balansera en dominerande 
inhemsk leverantör, för att uppnå en forhandlingsposition. Proble
met är detsamma för det tillverkande företaget, som kan drivas att 
importera vissa insatskomponenter av konkurrens- och risksprid- 
ningsskäl.

- Ett flertal sk life style-produkter ska vara importerade. Tillverk
ningslandet är en del av affärsidén. Exempelvis amerikanska jeans 
i Sverige, svenskt knäckebröd i Tyskland.

- Intressanta och starka importbehov skapas ofta av strukturella 
förändringar inom en bransch. Konkurser, strategiska förändring
ar i produktsortiment, företagsköp, etc medför ofta att importörer 
och distributörer plötsligt sitter med inarbetade kundkontakter, 
serviceorganisationer etc, men utan leverantör. En likartad situa
tion kan uppstå om en enskild person med värdefulla affärskon
takter inom en given bransch byter arbetsgivare eller etablerar sig 
som företagare.

Drivkrafter för export - utan att egentliga importbehov föreligger -
finner vi av följande slag:
- Konjunkturkänsliga bulkprodukter med höga kapitalkostnader i 

produktionen saluförs ofta på strategiskt mindre viktiga export



marknader till priser som bygger på marginalkostnadskalkyler. Ett 
välkänt exempel är det kanadensiska tidningspapperet, som perio
diskt saluförs till mycket låga. priser i Europa varje gång huvud
marknaden i USA viker.

- Hemmamarknadsberoende företag försöker ofta balansera hotet 
om priskonkurrens från grannländerna genom att själv vinnlägga 
sig om en liten, men strategiskt viktig marknadsandel på konkur
rentens hemmamarknad. Man har då vid behov ett sanktionsvapen 
att tillgå. Exempel på detta finner vi inom byggmaterialhandeln i 
Norden.

- Motiven för en aggressiv export kan vara önskan att exponera sig 
för en mer krävande kundkrets än den inhemska, för att i första 
hand »bli bättre» på hemmamarknaden. Syftet kan också vara att 
lära sig den nya marknaden och förbereda sig för en eventuell lokal 
etablering. Exporten är i vartdera fallet i allmänhet som sådan 
olönsam.

- Flera länder finansierar av nationalekonomiska skäl exporten med 
exportkrediter eller indirekt stöd, som medför att utländska leve
rantörer erbjuder bättre villkor än leverantörerna i importlandet 
kan erbjuda.

- Obalans i bilateral handel skapar ofta exporttryck till följd av yttre 
betingelser. Ett synligt exempel är Finlands ökade export till Sov
jetunionen till följd av oljeprisstegringen.

Sammanfattning

Vår normativa sammanfattning av resonemanget i detta kapitel blir
följande:
- Analysera din affärsidé, så att exportsträvandena får en integrerad 

roll i den långsiktiga affärsutvecklingen.
- Välj produkt/marknadskombinationer och utforma exportkoncep

tet så, att dessa bygger på drivkrafter som du själv förstår och 
medvetet utnyttjar.

- Förstå affärsrelationen som ett element i både exportörens och 
importörens affärsidé.

Eftersträva relationer med minst lika stor strategisk betydelse för
din importör som för dig själv som exportör.



Marknadskartläggning
av Erik Hempel, FAO Infofish

I det här kapitlet ska vi försöka placera in marknadsinformationen i 
den strategiska processen. Tyvärr är det inte alltid så lätt att se 
kopplingen mellan hur man bör bära sig åt och vad som är praktiskt, 
enkelt och ej så kostsamt, dvs sambandet mellan teori och praktik.

De olika informationsbehoven i exportmarknadsföringen

Information i sig har inget värde. Alltså är informationsinsamling 
meningslös om den inte har ett behov att fylla. All information 
anskaffas i princip för att användas i företagets skötsel eller sk 
styrprocess. Den ska skapa grunden för beslut som ska tas för att öka 
företagets intäkter och minska dess kostnader. På sätt och vis kan 
man säga att information är drivkraften i företagets beslutsfattande.

Företag har en rad styr- eller beslutsuppgifter. För dessa uppgifter 
behöver företaget, dvs beslutsfattarna, information. Allmänt sett kan 
den information som behövs vara av två slag:
- Information om faktiska förhållanden i omgivningen och i det egna 

företaget
- Information om mål och värderingar.
Målen är nödvändiga för att tala om för oss vad det är vi söker nå, 
medan upplysningar om faktiska förhållanden bidrar till att beskriva 
den situation vi befinner oss i och de affärsmöjligheter som föreligger 
idag och i framtiden.

De beslutssituationer som företaget står inför kan grovt indelas i 
tre typer:
- Strategiska beslut: Vilka produkter och tjänster ska företaget er

bjuda och till vilken volym? Till vem ska de erbjudas och på vilket 
sätt?

- Resursmässiga eller taktiska beslut: Vilka resurser fordras för att 
omsätta de strategiska besluten i praktiken? Och hur ska dessa 
resurser anskaffas, utvecklas och organiseras?

- Operativa beslut: Hur ska man på mest effektiva sätt utnyttja de 
resurser som faktiskt finns tillgängliga?

För var och en av dessa beslutssituationer fordras olika typer av 
information som »input». Den sk strategiska processen innebär att 
företaget går från strategiformulering och målformulering, via



resursutveckling fram till produktion. Nästa steg i processen får 
cirkeln att sluta sig: Kontrollen av hur det gått.

I företag av en viss minsta storlek ser man ofta hur de olika 
beslutsnivåerna återspeglas i organisationsschemat. I idealfallet 
skulle man kunna säga att de strategiska besluten fattas av toppled
ningen: koncernledningen eller divisionsledningen, medan de opera
tiva besluten fattas av produktionsledningen. Kontrollfunktionen ut
övas på alla nivåer, men koncernledningens roll är av central bety
delse.

De olika besluten har skiftande tidshorisonter. Strategiska beslut 
siktar mot mål som ligger tre à fem år framåt i tiden. Dessutom kan 
tidshorisonten variera starkt mellan olika branscher. Resursmässiga 
eller taktiska beslut behöver ofta en tidshorisont på cirka två år, 
under det att operativa beslut för det mesta har ettårsmål. Tidshori
sonten kan dessutom skifta mellan de länder man har att göra affärer 
med. Ar man engagerad i u-länder med relativt osäkra politiska 
förhållanden, kommer ens perspektiv naturligtvis att vara kortare än 
om man har att göra med en stabil demokrati.

Det utarbetas normalt olika slags dokumentation för de olika be
slutsnivåerna. En strategisk plan, med utvärdering av omgivningen 
och utvecklingen inom företagets miljö, är hjälpmedlet i den strate
giska beslutsfasen. Utvecklingsplaner och administrativa hjälp- 
planer kan tänkas vara de verktyg som används för resursmässiga 
beslut. Den operativa nivån kan använda årsbudget som sitt styrin
strument medan redovisningen utgör ett nödvändigt hjälpmedel för 
kontrollfunktionen.

En sammanfattande översikt över de olika beslutsnivåerna och 
tillhörande hjälpmedel finns uppställd i figur 1 nedan.

Figur 1: Besutsnivån i den strategiska processen
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Vi behöver alltså olika slags information för olika affär ssituationer. 
Detaljgraden varierar också med var i beslutshierarkin vi befinner 
oss. Rent allmänt behöver vi relativt grov, makro-orienterad informa
tion på toppnivån, något mer detaljerad information på mellannivån 
och tämligen detaljerad information på det operativa planet. Vidare 
kommer uppgifternas ålder att variera. På den strategiska nivån 
handlar det om att se trender i utvecklingen. Här kan man använda 
sig av tidsserier, som inte nödvändigtvis behöver innefatta de allra 
färskaste siffrorna, även om detta naturligtvis vore önskvärt. På det 
resursmässiga planet behöver man något mer uppdaterad informa
tion eftersom det rör mer kortsiktiga affärer. I det operativa arbetet 
är det viktigt att få så aktuella upplysningar som möjligt för att 
kunna ligga före konkurrenterna.

Rent allmänt kan man säga att informationens tillgänglighet min
skar ju mer detaljerad och färsk information man önskar. Makroekon- 
omiska översikter är relativt enkelt att få i utvecklade länder. Poli
tisk information likaså, åtminstone i OECD-länder. Men information 
om konkurrenternas planer, eller om potentiella köpare av de egna 
produkterna eller tjänsterna kan vara mycket svårt att skaffa fram.

Figur 2 den sk informationstratten illustrerar när information 
insamlas och behandlas i marknadsföringsprocessen samt till vilken 
relativ kostnad.

Figur 2: »Informationstratten»
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»Utifrån och in-planen»

När man ska gå in på en ny marknad måste den kartläggas utifrån 
och in. Man kan gärna bölja med mera makroori en terade beskriv
ningar av marknaden. Är det t ex överhuvudtaget möjligt för företa
get att handla med landet i fråga? Hur stor är den politiska risken om 
man exporterar till landet? Vilket slags ekonomiskt-politiskt system



gäller på marknaden? Alternativet till detta sätt att planera kan 
vara att arbeta »inifrån och ut» genom att utgå från företagts styrka 
på olika områden.

Efter att ha värderat marknaden ur makrosynpunkt, är det dags 
att gå över till mer detaljerade upplysningar, t ex hur den aktuella 
produkten omsätts på marknaden, vilka betalningsformer som an
vänds, den lokala marknadens storlek, inhemsk produktion, import 
av produkten etc. När så den potentiella marknaden för produkten 
har kartlagts, kan man bölja koncentrera sig på kunderna och upp
lysningar om dessa. Man skulle kunna säga att man »siktar» poten
tiella marknader genom ett allt mer fmmaskigt nät. Grovsorteringen 
är den makroanalys som företas. Finsiktningen är värderingen av 
varje enskild möjlig kund.

Det kan vara värt att lägga märke till en poäng med »informations
tratten», nämligen att ju mer »imsiktad» informationen blir, desto 
svårare och dyrare blir den att få tag på. I sista fasen av marknadsfö- 
ringsarbetet måste informationsinsamlingen ske i direkt kontakt 
med tänkbara kunder vid t ex säljbesök. Som bekant är detta ett 
mycket dyrt sätt att skaffa information. Å andra sidan kan just de 
upplysningar man får tag i på detta sätt vara de mest värdefulla.

Tillgång på statistik

Egentligen skiljer sig inte en exportmarknadskartläggning från en 
kartläggning av en inhemsk marknad. Men i praktiken finns det 
stora skillnader, speciellt vad beträffar datainsamlingen. Tillgäng
ligheten på t ex statistik varierar kraftigt från land till land. Det
samma gäller tillförlitligheten på de upplysningar man kan få tag i.

Rent allmänt brukar man tala om ländergrupper som kan behand
las på någorlunda likartat sätt. Dessa grupper kan vara
- OECD-länder
- nic-länder
- statshandelsländer
- oljeländer (dominerade av OPEC-kartellen)
- utvecklingsländer
Endast inom OECD-området kan man förvänta sig någorlunda till
förlitlig och omfattande statistik som är relativt enhetlig. Men till 
och med inom den gruppen avviker klassificeringssystemen från var
andra när man kommer ned på en viss detaljnivå. I andra länder kan 
det vara näst intill omöjligt att skaffa fram ordenlig statistik. Ofta är 
det så att endast några få personer i landet har riktigt grundliga 
kunskaper om en viss bransch. Det blir då viktigt att upprätthålla 
god kontakt med dessa få personer för att kunna intervjua dem. 
Sådana intervjuer är i regel informella och har ofta karaktären av 
rena artighetsvisiter. Ändå spelar de en mycket betydelsefull roll i 
informationsinsamlingsarbetet.

Men även om det inte alltid är möjligt att genomföra en fullständig 
marknadskartläggning så är det viktigt, om framgång ska nås, att 
försöka belysa så många skilda aspekter som möjligt. Nedan har vi 
utgått från en idealisk marknadskartläggning. En sådan är egentli
gen endast möjlig att genomföra i OECD-länder. I statshandels-



länder, oljeländer och u-länder tvingas man avvika från mönstret. I 
en del u-länder och statshandelsländer finns det ofta bara en enda 
importör eller producent i en bransch och då kommer kartläggningen 
av importörer och producenter att bli relativt enkel.

En marknadskartläggning innehåller vanligtvis följande moment:
1. Beskrivning och värdering av den egna industrin eller branschen.
2. Beskrivning och värdering av marknaden.
3. Beskrivning och värdering av konkurrenter och leverantörsled.
4. Beskrivning och värdering av de slutliga förbrukarna.
5. Uttolkning av de olika faktorer som påverkar marknaden och 

branschen.

Branschanalys

Oftast är det lämpligt att dessa punkter i sin tur delas in i underav
delningar. För att beskriva branschen kan det vara bra att ha föl
jande uppställning i minnet:
- Branschens historiska bakgrund
- Produkter
- Utrustning och teknologi
- Produkternas användningsområde
- Trender i branschen
- Analys av nya produkter som introducerats nyligen
Denna del av rapporten kommer i huvudsak att besvara frågan 
»Vilken bransch är det egentligen vi talar om?»
Vid en ytterligare fördjupad branschanalys är följande nyckelbe
grepp och frågeställningar viktiga:
- Olika definitioner av branschen/industrin
- Historiska milstolpar och utvecklingsfaser. Hur uppstod branschen 

och hur har den utvecklats till det den är idag?
- Vilka variationer av produkter eller produktgrupper utgör bran

schen?
- Tekniska beskrivningar av produkterna kan vara mycket nyttiga. 

Ofta utesluts dessa eller tas det för givet att man känner produk
terna. Så är inte alltid fallet, och den delen av rapporten kan vara 
den mest värdefulla.

- Hur används produkterna? Vem använder dem? Hur repareras 
eller ersätts de?

- Hur framställs produkterna? Vilka processer och tekniska kombi
nationer används? Vilken produktionsutrustning?

- Vilken betydelse har den teknologiska utvecklingen för branschen?
- Finns det något som är speciellt viktigt, för att förstå just den 

industrin? Till exempel patent som går ut, vinstkrav eller margi
naler, »branschens intjäningsförmåga», speciella skatteförhållan-



den eller tulltariffer etc. Sådana förhållanden är ofta svåra att 
upptäcka om man inte är mycket nära förtrogen med branschen. 
Kontakter med branschens nyckelpersoner i det aktuella landet är 
därför mycket värdefullt.

Beroende på vilken bransch det gäller kan det vara nödvändigt att gå 
in på vissa punkter mera i detalj.

Marknadsanalys

Denna del av undersökningsrapporten bör innehålla upplysningar 
om:
— Totalmarknadens storlek uttryckt i volym och värde
— Marknadens storlek i volym och värde fördelat på produkttyp, 

slutförbrukare och försäljningsställe (geografisk destination)
- Import- och exportsiffror för produkterna
I största möjliga utsträckning bör siffrorna avse den senaste femårs
perioden, med så färska uppgifter som möjligt. Dessutom bör progno
ser för innevarande och om möjligt nästkommande års försäljning 
anges. Tillväxttakten för tidigare år och för prognosticerade perioder 
bör anges per år.

Vad värdeuppskattningarna beträffar bör alltid uppges var i om- 
sättningskedjan man mätt dessa, t ex på konsumtionsnivå, grossist
nivå eller producentnivå. För export och import bör anges om det rör 
sig om värden FOB eller CIF.

Hur djupt man går in på detaljer är också beroende av branschen, 
av problemet man står inför och av den tid man har till förfogande. 
Inte minst beror det på hur stor budget man har. Det kan bli nödvän
digt att stödja sig på offentliga eller publicerade data. En användbar 
informationskälla är t ex Världsbankens rapporter om olika u- 
länders ekonomier. Även de regionala utvecklingsbankerna — t ex 
ADB - publicerar rapporter från olika projekt som ofta innehåller 
både detaljerade och pålitliga uppgifter. Ofta kan det visa sig svårt 
eller omöjligt att få tag i korrekta eller exakta siffror för en marknad. 
Det blir då aktuellt att ta till skattningar, som kan göras på en rad 
olika sätt.

En andra bit av »marknadsdelen» i en total marknadskartläggning 
bör innehålla information i koncentrerad form, dvs i siffror, tabeller, 
kurvor och diagram. Grafisk framställning av information är ett bra 
sätt att få läsaren att snabbt uppfatta innehållet. Men det är ofta 
nödvändigt att presentera siffermaterialet som ligger till grund för 
den grafiska framställningen i en bilaga, så att läsaren vid behov 
också kan studera detaljerna.

Utfallet, eller hur pass lyckad rapporten blir, beror oftast på hur 
väl organiserat och systematiserat materialet är. Det finns en del 
fällor och svårigheter man ska se upp med.
- Inhemsk konsumtion uppfattas ofta som produktion plus import 

minus export. Detta är inte nödvändigtvis riktigt i branscher där 
grossister och distributörer periodvis håller stora lager för att 
gardera sig mot strejker eller transportsvårigheter.



- När marknaden i stort sett täcks via import är det viktigt att få 
veta hur stor del av värdet (marknadsvärdet) som utgörs av 
avanser (inkl importavgifter o dyl) för importören.

- Sekundärkällor kan ofta verka otillfredsställande eller förvirrande 
vad beträffar angivelsen av marknadens storlek. En källa kan 
konsekvent uppge värden definierade som »factory shipments», 
men om man undersöker absoluta faktiska förhållanden kan det 
visa sig att import ändå inkluderats.

- Hur produktkategorier definieras kan variera från källa till källa. 
Det är därför viktigt att få den definition som används specificerad.

Konkurrensanalys

Denna del omfattar punkter som
- Konkurrenter och andra företag i samma bransch
- Marginaler och avanser
- Distributionsvägar och marknadsföringsmetoder
- Annonsering och promotion
- Profiler för de viktigaste företagen i gruppen
När marknaden beskrivits kommer turen till de andra leverantörer
na, dvs konkurrenterna. Man måste identifiera konkurrenterna, 
deras inbördes förhållande och deras distributionsnät. Det viktigaste 
momentet i denna del av rapporten är att identifiera de främsta 
konkurrenterna och dessas marknadsandelar, om möjligt komplet
terat med historisk information om hur de har utvecklats på markna
den.

Konkurrensbeskrivningen kan genomföras på flera sätt, beroende 
på undersökningens tids- och kostnadsramar. I undersökningar med 
begränsade sådana resurser, eller i branscher med endast ett fåtal 
konkurrenter, räcker det ofta med att beskriva dem i ett samlat 
avsnitt. Detta bör då innehålla följande:
- En översikt av de viktigaste konkurrenterna
- Dessa företags försäljning fördelad på produkter och om möjligt 

angiven både i volym och värde
- Konkurrenternas marknadsandelar, om möjligt med en översikt av 

hur dessa har utvecklats över tiden
- Väsentliga skillnader mellan de största konkurrenterna beträffan

de ledning, organisation, tillverkningsprocesser, marknadsförings- 
filosofi osv

- Väsentliga skillnader mellan konkurrerande produkter eller pro
duktgrupper

- Utvecklingstrender i konkurrenssituationen mellan de enskilda 
konkurrenterna.

Om tid och budget så tillåter, eller om branschen är så komplex att 
den fordrar det, bör man gå in mer i detalj på beskrivningen av 
branschen. Man bör då täcka in följande:



- Namn på de ledande beslutsfattarna och beslutsfattarna på den 
centrala mellannivån för varje enskilt företag

- En översikt över varje enskild organisations försäljning — och om 
möjligt lönsamhet - fördelad på produkter eller produktgrupper

- En översikt av eventuella moderbolags- eller dotterbolagsförhål
landen

- En beskrivning av de enskilde, konkurrenternas produktionsappa
rat, arbetsmetoder, kostnadsfaktorer, tillgängliga resurser och fi
nansiering

- En översikt av varje enskilt företags organisation, marknadsfö- 
ringsfilosofi, eventuella licensavtal eller franchisingavtal samt öv
riga internationella engagemang

- Nya produkter som antingen lanserats nyligen eller som väntas bli 
annonserade, satsningar på FoU, teknologiska för- eller nackdelar.

Att göra en marknadskartläggning utan att ta med en ordentlig 
konkurrensöversikt kan visa sig ödesdigert. Samtidigt kan det vara 
ett problem att ta med allt för många detaljer i själva rapporten. Är 
beskrivningarna av konkurrenterna mycket detaljerade vinner man i 
läsbarhet på att redovisa dem i ett separat avsnitt.

En del avsnitt kommer, beroende på hur man tänkt använda rap
porten, att kräva betydligt fler detaljer än här har antytts. Till 
exempel kommer uppköp av ett företag att fordra omfattande och 
detaljerad information om finansiella förhållanden.

Som regel kommer man att kunna leta fram en stor del av den 
information man önskar för detta avsnitt genom att titta i företagens 
årsrapporter och broschyrer. I flera länder måste nämligen aktiebo
lag göra sina årsberättelser och -räkenskaper tillgängliga för allmän
heten. Mycket av den information man är på jakt efter, finns i dessa 
dokument.

Ett särskilt avsnitt i denna del om konkurrentindustrin bör omfat
ta prissättningen. Man kommer att behöva veta något om prisskill
nader inom produktgrupper och om lönsamhetsförhållanden. 

Avsnittet om distribution och marknadsföring bör helst omfatta:
- En beskrivning av de viktigaste konkurrenternas försäljningsor

ganisationer och hur de vanligen marknadsför sina produkter.
- En utvärdering av lager och andra upplags betydelse och omfatt

ning.
- En utvärdering av den roll grossister och detaljister spelar för 

distribution och marknadsföring. Speciellt kan man vara intres
serad av vilka konkurrenter som har större avtal med vilka motta
gare osv.

Ett särskilt underavsnitt om annonsering och reklam kan vara in
tressant. En översikt av vilka annonsmedia konkurrenten använder 
kan vara av intresse, likaså upplysningar om vilka media konkurren
terna använder för reklam och annan PR. Det är också nyttigt att ta 
med en mer kvalitativ beskrivning, gärna med exempel, av konkur
renternas reklamkampanjer.



Slutförbrukarledet

Vilken betydelse det här avsnittet ges i rapporten beror på om de 
produkter man själv ska marknadsföra säljs direkt till konsumen
terna — oavsett det är fråga om konsumtions- eller producentvaror - 
eller om man levererar halvfabrikat. Men även i det senare fallet är 
det både intressant och värdefullt att känna till en del om utveckling
en på slutförbrukarmarknaden.

Många studier ger ofta goda översikter av slutförbrukarmarknaden 
idag men glömmer att se på de framtida möjligheterna för en produkt 
eller en viss tjänst. Man kan ofta se exempel på att det är nödvändigt 
att tänka i nya banor. I stället för själva produkten kan det vara 
företagets produktionsteknologi som man egentligen är ute efter att 
sälja. Ett skeppsvarv t ex, kan ses som en plats där man bygger fartyg 
eller borriggar, men det kan också ses som en specialiserad verkstad 
med vissa typer av kunnande och vissa speciella möjligheter att 
framställa produkter. Har man en avancerad svetsteknologi, kan 
denna t ex utnyttjas till nya produkter som vanligtvis inte förknippas 
med skeppsvarv. En rad varv har tvingats genomgå ett sådant nytän
kande till följd av varvskrisen. Man kan tänka sig andra branscher 
som borde kunna genomgå ett liknande nytänkande. Ofta är det inte 
produkten, utan teknologin bakom den och anpassningen till de 
nischer man upptäcker på marknaden, som är det väsentliga.

Ett avsnitt om slutförbrukarna/konsumenterna bör innehålla nå
got om följande punkter:
- Vem köper produkterna?
- Vilka kombinationer slutförbrukare — leverantörer existerar?
- Vilka är förändringsmönstren?
- Hur ser fördelningen ut efter kön, ålder, geografisk spridning osv. 

Man kan ofta ha hjälp av en produkt/marknadsmatris.
- Varför köps - eller köps ej - produkten? Beror det på ekonomiska 

faktorer som t ex pris, eller på psykologiska faktorer?
- Var och hur köper konsumenterna varorna?
- Vilka utvecklingstrender går att spåra bland konsumenterna?

Vid många tillfällen finner man att olika marknadsforsk- 
ningsinstitut erbjuder goda marknadsstudier med uttömmande be
skrivningar av utvecklingstrender bland konsumenterna. Man bör 
därför alltid först undersöka om det finns några sådana rapporter, 
innan man eventuellt på egen hand försöker insamla primärdata. 
Mycket av den information som behövs för denna del av marknads- 
kartläggningen kan man finna i den offentliga statistik som utges i 
flertalet länder. Det har dessutom vuxit upp en hel flora av speciella 
tidskrifter, »newsletters» och rapporter som man kan prenumerera på 
för att få den här typen av upplysningar. Men än en gång finns det 
skäl att påpeka att information inte är lika tillgänglig i alla länder. 1 
västvärldens industriländer finns en stor del av informationen doku
menterad i böcker, tidskrifter och rapporter, medan den i u-länderna 
ofta bara finns hos enskilda, centrala personer. För att kunna leta



fram upplysningarna måste man därför använda sig av andra meto
der än dem som beskrivits här och vilka i stort sett gäller för industri
aliserade länder.

Andra faktorer som påverkar marknadskartläggningen

Det kan finns speciella faktorer som påverkar marknaden och som 
man inte lyckats fånga upp vid genomgången av de data som samlats 
in. Det kan röra sig om t ex lagstiftning eller andra regleringar, 
ägarförhållanden eller utveckling av ny teknologi, som bör behandlas 
i ett särskilt avsnitt.

Man kan inte sätta en fast rubrik på ett sådant avsnitt utan bara 
påpeka att dessa faktorer bör finnas med i en total marknadskart
läggning för en given produkt eller produktgrupp. - Antag till exem
pel att en producent av färdigmat söker kartlägga marknaden för 
sina produkter för en femårsperiod. En del av den utveckling man då 
måste beskriva kan vara den utökade användningen av mikrovågs
ugnar i hushållen. Här bör redovisas sådana ugnar, tillväxttal för 
försäljningen, hur stor andel av landets hushåll som köper elektron
ugnar och vilka råvaror eller halvfabrikat de kan användas för. Att få 
denna utveckling beskriven kan vara av avgörande betydelse för den 
totala marknadskartläggningen.

Hur och var man finner information

För nyexportören kan det många gånger verka näst intill omöjligt att 
leta fram korrekt, relevant och tillräckligt färsk information till 
marknadskartläggningen. Men allteftersom man blir närmare be
kant med ett område, upptäcker man inte sällan att det snarare finns 
ett överflöd än en brist på information.

Viktigt för insamlingsarbetet är att man börjar med att mycket 
noga tänka igenom vad man letcir efter. Vad är det man vill veta och 
varför? Genom att på förhand göra klart för sig vilken information 
som fordras för att fatta beslut i marknadsföringen, kan man lättare 
sätta igång med att systematiskt leta efter just den informationen.

Det kan vara ändamålsenligt att göra en snabb och mycket vid 
informationssökning på ett tidigt stadium, för att på så vis ta reda på 
vad andra eventuellt har skrivit om den marknad man ska beskriva. 
Med hjälp av olika databaser kan man idag genomföra detta både 
snabbt och till överkomligt pris.

Branschdata

Information om branschen och dess utveckling kan sökas bl a hos 
branschorganisationer, i branschtidskrifter, årsböcker osv. En ge
nomgång av tidningar och tidskrifter kan också visa sig värdefull. 
Databaser kan utnyttjas för att gå igenom många olika tidskrifter 
och årgångar på kort tid.

Data om marknaden samt om konkurrenter

I första omgången får man se efter om andra har publicerat mark



nadsstudier som man kan ha nytta av. Det finns flera bra översikter 
av sådana undersökningar, t ex
- »Inventory of Published Market Research» utgiven av the British 

Overseas Trade Board, London.
- »Findex» utgiven av; Find/SVP, New York.
En rad organisationer utarbetar marknadsrapporter mer eller min
dre regelbundet. Några av de mest ansedda är:
- Economist Intelligence Unit, London
- Predicasts, Inc., Cleveland, Ohio
- Frost & Sullivan, New York
- International Trade Center UNCTAD/GATT, Geneve
- US Department of Commerce, Washington
- National Technical Information Service, Washington
- SRI International, Menlo Park, California
- Business International, Geneve
- Sveriges Exportråd, Stockholm
- Marknadsbanken AB, Stockholm 
(Adresser kan skaffas på Exportrådet.)
Statistiskt material kan hämtas hos de olika statistiska centralby
råerna. Därutöver har en del privata organisationer specialiserat sig 
på att insamla och sammanställa offentlig statistik, t ex
- Predicasts, Inc., Cleveland, Ohio
- Euromonitor Publications, London
- SRC Statistics, London
- Economist Intelligence Unit, London
Det finns igen skäl att understryka att statistikens kvalitet och 
pålitlighet varierar kraftigt. Upplysningar om konkurrenter, leve
rantörer eller potentiella kunder finner man i en stor del av dags-, 
vecko- och fackpress. Men även inom detta område finns specialisera
de källor, som t ex:
- Kompass, som nu (vintern 1982) täcker 19 länder
- Dun & Bradstreet, som täcker större delen av världen
- Disclosure, som täcker USA
- Diverse nationella och regionala uppslagsverk, som t ex »Wer lie

fert was?», »ABC Europ Produktion», »Bottin International», »Tho
mas Register» samt »Kelly’s».

Årsrapporter, broschyrer och annat material utgivet av det enskilda 
företaget kommer också att vara av stort värde för detta arbete.

Data om slutförbrukarna
Informationskällorna är här i stor utsträckning desamma som 
nämnts ovan. Det är i något större utsträckning möjligt att utnyttja 
publicerade marknadsdata. Bra hjälpmedel för att leta fram sådant 
material är databaserna Eksportindex och Promt.

Det kan bli aktuellt att samla in primärdata, dvs genomföra inter
vjuer och enkäter för att värdera slutförbrukarna. Bland annat kan 
detta vara nödvändigt om man önskar undersöka konsumenternas



inställning till den egna och andras produkter. Att samla in primär
data kan bli dyrt. Det finns emellertid så kallade omnibusundersök- 
ningar som regelbundet genomförs av de större marknadsforskning- 
sinstituten, som Battelle eller Stanford Research Institute. Dessa kan 
utgöra ett rimligt alternativ till egna marknadsundersökningar.

Här bör understrykas att de flesta företag har mycket av den infor
mation de behöver inom den egna organisationen. Ofta finns informa
tion i företagets egna arkiv eller i försäljningsorganisationen. Det är 
därför viktigt att först och främst utnyttja denna information innan 
man köper uppgifter utifrån. Information är nämligen inte gratis.

Sammanfattande råd

1. Man skulle kunna tala om skilda informationsbehov i exportmark
nadsföringen utifrån de olika beslutssituationer man står inför. 
Olika beslutsbehov leder till olika informationsbehov vad beträf
far detaljer, tidsperspektiv och dokumentationstyp.

2. Det angreppssätt som använts i detta kapitel går igenom uppgif
terna »utifrån och in», dvs man börjar med att betrakta hela 
världen som en tänkbar marknad och »silar» sedan bort de alter
nativ som inte är tillräckligt väl anpassade till de behov och de 
möjligheter företaget självt hs.r.

3. I marknadsföringen är det viktigt att kunna den bransch i vilken 
man arbetar. En branschanalys bör innehålla upplysningar om 
produkter, företag, slutförbrukare och faktorer som påverkar 
marknaden.

4. I kartläggningen av marknaden bör ingå en mer detaljerad be
skrivning av marknaden, dess storlek, produkternas andel av 
marknaden, olika slutförbrukares andel samt geografisk fördel
ning av den import och export som förekommer.

5. En kartläggning av de viktigaste konkurrenterna är värdefull när 
man ska välja marknadsföringsstrategi. Upplysningar om kon
kurrenternas produkter, distribution, marknadsföringsfilosofi, 
lönsamhet och kanske även några ord om nyckelpersonerna i 
konkurrentföretagen, kan bli till stor nytta.

6. En närmare beskrivning av slutförbrukarna är viktig för produkt
anpassningen. Här gäller det att upptäcka trender hos konsumen
terna och det kan vara nödvändigt att försöka sätta sig närmare in 
i slutförbrukarnas situation för att utveckla bättre produkter eller 
bättre sätt att marknadsföra produkterna på.

7. Inte minst kan det vara viktigt att fånga in faktorer som påverkar 
marknaden, men som kanske inte är allmänt kända. Det kan röra 
sig om speciella ägarförhållanden i branschen, utveckling av ny 
teknologi, ny lagstiftning som banar väg för, respektive hindrar 
utnyttjandet av en produkt eller en process.

8. Kapitlet avslutas med en översikt av hur man kan få tag i olika 
slags information, med hänvisningar till branschföreningar, tid
skrifter, kontaktpersoner, offentlig statistik, uppslagsverk och da
tabaser.



Databaser - framtidens 
informationskällor
av Erik Hempel, FAO Infofish
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Under senare år har ett nytt sätt att lagra information gjort sig 
starkt gällande, efter hand även inom området marknadsinforma
tion. Det handlar om databaser eller databanker som de också kallas. 
Databaser, inlagda i datorer, erbjuds nu »on-line» från en rad företag, 
med möjlighet till omedelbar framtagning av information från snart 
sagt vilken plats som helst i världen. Samma företag som erbjuder 
databaserna har efter hand också börjat erbjuda modellverktyg, dvs 
program för bearbetning av information.

Terminologi

Rent allmänt menas med begreppet databas varje systematisk sam
ling data eller information. Men i de flesta fall avses maskinläsbara 
databaser, dvs databaser med informationen lagrad elektroniskt eller 
magnetiskt. Saknar man erfarenhet av databaser kan den terminologi 
som används i sammanhanget ställa till med problem.

Att en databas är on-line betyder att den kopplats till användaren 
via någon slags ledning, t ex telefonledningen och att användaren 
kan kommunicera med databasen direkt utan att gå vägen över t ex 
hålkort, vilket tidigare var vanligt. Motsatsen till on-line är sk 
batch-körningar, dvs satsvis behandling av data. Så kör man än idag 
de flesta redovisningsjobb.

Att en databas är interaktiv betyder att man kan kommunicera 
med den när man är on-line. Det går t ex att komma med tilläggsfrå- 
gor utifrån de svar databasen presenterar. På så vis får användaren 
större flexibilitet i utnyttjandet av databasen och ges möjlighet att 
snabbt få svar på olika »what if»-frågor. Skillnaden mellan on-line 
och interaktiv kan verka oklar. On-line har att göra med databasens 
tillgänglighet, medan interaktiv ser till möjligheten att definiera om 
arbetsuppgifter och frågor under arbetets gång. Se figur på nästa 
sida.

Sökning på databaser

Att söka information på databaser kan för nybörjaren vara ganska 
frustrerande. Innan man börjar söka måste man dels veta vilken 
information som finns lagrad i olika databaser, dels ha en viss tek
nisk utrustning. Den tekniska utrustningen består av en terminal 
och ett modem. På terminalen sänder man sina frågor och får sina



svar. Modemet tjänar som en kopplingsdosa mellan terminalen och 
telefonnätet på vilket informationen sänds och tas emot.

Olika databaser innehåller olika information och man måste innan 
man börjar söka veta vilka databaser som kan tänkas innehålla den 
information man är ute efter. Från de stora databasproducenterna 
kan man få kataloger där de olika databaserna är listade och förkla
rade. Har man inte för avsikt att regelbundet och ganska ofta ut
nyttja databaser som informationskällor, är det bättre att anlita en 
»broker», en informationsmäklare, i stället för att söka själv. Det är 
nämligen både dyrt och tidskrävande att göra egna sökningar. Man 
måste ha både den tekniska utrustningen och en viss färdighet i 
sökteknik. Vissa databanker kräver också en bestämd minimian- 
vändning, som det kan vara svårt för ett mindre företag att komma 
upp i.

Innan man börjar söka i databaser, är det alltid bäst att kontakta 
en broker (t ex Sveriges Exportråd) för att gå igenom de informations
behov som eventuellt kan täckas med datasökningar. Då ser och lär 
man också hur sökningarna går till och kan avgöra om den informa
tion man kan få ut är värd priset.

Det stora arbetet vid databassökningar görs inte vid terminalen. 
Det viktiga och tidskrävande är förarbetet med att definiera frågorna 
och efterarbetet med att utvärdera frågorna. Innan man sätter sig vid 
terminalen måste man göra klart för sig vad man söker, dvs skapa en 
sökprofil. Denna kan vara mer eller mindre komplicerad beroende på 
vilka frågor man vill ha svar på. (Viktigt att tänka på är att det 
dominerande språket i databasen är engelska, och för att kunna 
skapa en sökprofil krävs mycket goda kunskaper i detta språk.) 
Antag att man söker efter marknaden för lastbilsflak i England. Då 
måste man först definiera vilken typ av lastbilsflak som är av intres
se och sedan för vilken typ av bilar flaken ska användas osv. När det 
arbetet är klart sätter man sig vid terminalen och börjar söka i de 
databaser som kan tänkas innehålla relevant information. Sökningen 
sker alltid under en viss tidspress, eftersom debiteringen oftast är 
baserad på den tid man är inkopplad.

Interaktiv databas, on-line via t ex telefonnät

Utvärdering av 
erhällen information

Olika informationskällor 
(årsrapporter, utredningar, 
statistik, tidningar etc)



En enkel sökprofil i vårt exempel kan t ex vara att man frågar hur 
många referenser en viss databas har om England resp lastbilsflak. 
En följdfråga blir då hur många av dessa referenser som kombinerar 
England och lastbilsflaken. Svaret kommer ut i form av ett tal, t ex 
37. Nästa steg blir att bestämma sig för vilka av dessa 37 referenser 
man vill se, t ex alla eller de tidsmässigt nyaste tio. Man instruerar 
då sin maskin att ta ut de referenser man vill se. Tredje steget blir att

England
10 583 referenser

Lastbilsflak 
2 436 referenser

37 referenser man vill ha

noggrant gå igenom de erhållna referenserna och sedan kanske be
ställa dem som verkar innehålla relevant information. Därefter åter
står ett normalt analysarbete. Det spelar inte längre någon roll om 
informationen ursprungligen kommit från en databas eller ett van
ligt bibliotek.

Databasernas tillgänglighet

För att få tillgång till de olika databankerna måste man, om man inte 
väljer att utnyttja en broker, vara registrerad som abonnent hos 
någon databasproducent. Detta kan innebära att man som användare 
måste ha en överenskommelse med datanätets ägare samt ytterligare 
ett avtal med den som producerar databasens innehåll.

Det nordiska databassamarbetet Scannet omfattar de flesta nor
disk-producerade databaser, 28 stycken. Våren 1981 var kostnaderna 
700 kronor i inträdesavgift (engångskostnad), 350 kronor per kvartal 
(fast avgift) och 40 öre per uppkopplingsminut.

Bland de stora internationella datanäten är Lockheads Dialog vik
tigast och den som utnyttjas mest av exporterande företag. I detta 
system finns nu flera databaser tillgängliga.

Inom EG har man länge arbetat med att knyta samman existeran
de regionala nätverk i ett gemensamt nätverk kallat Euronet. Detta 
arbete har blivit försenat gång på gång, men nu ser det ut som om 
även svenska exportörer inom en snar framtid skulle kunna börja 
använda sig av denna tjänst.

Några centrala databaser

I detta avsnitt kommer vi att kort beskriva de databaser som kan 
anses mest centrala för en exportör eller marknadsforskare.



Predicasts

I databassammanhang har Predicasts en speciell klang. PTS, eller 
Predicasts Terminal Systems, anses av branschfolk inom den ameri
kanska informationsindustrin som den kanske viktigaste databasen 
för internationella marknadsförare. PTS omfattar en rad databaser 
av olika slag och spänner över ett brett register.
- PROMT (Predicasts Overview of Markets and Technology)
- Federal Index
- Funk & Scott Indexes (F & S Indexes)
- International Forecasts
- International Time Series
- Predalert
- United States Forecasts
- United States Time Series
Vi ska här beskriva tre av de viktigaste.

PROMT
Promt är kanske den av marknadsförare mest utnyttjade databasen i 
världen. Den innehåller flera miljoner referat av artiklar, statistik 
och rapporter från hela världen. Det kan röra sig om korta referat 
från en rad tidskrifter och tidningar om nya produkter, företagsköp, 
upplysningar om enskilda företag, marknadsdata, teknologiutveck
ling, produktion, internationell handel och affärsnyheter av skilda 
slag. Databasen uppdateras varje månad med ca 4 000 nya registre
ringar. För att hålla sig à jour krävs ständigt upprepade sökningar i 
basen. Därför erbjuder Predicasts sedan någon tid tillbaka sk SDI- 
tjänster (SDI = Selective Distribution ofinformation). Exportören an
mäler en sökprofil och erhåller sedan en gång i månaden nyheterna 
inom det område han preciserat. Här är ett exempel från Promt.



International Forecasts
Basen omfattar data om makroekonomi, industri, detaljerade pro
duktbeskrivningar samt förbrukardata. Informationen hämtas från 
mer än 1000 källor och inkluderar regeringsrapporter, utrednings- 
planer, statistiskt material från branschorganisationer och centrala 
statistiska byråer samt internationella organisationer.

F & S Indexes
Denna databas omfattar egentligen tre index
- F & S Index of Corporations and Industries
- F & S Index Europe
- F & S Index International
vilka täcker utveckling av betydelse inom industri och handel. Infor
mationen ligger on-line i Predicasts databaser och ger hänvisningar 
till artiklar och nyheter om t ex
- Företagsköp och fusioner
- branschens trender
- nya produkter och teknologier
- marknadsbedömningar
- investeringsrekommendationer
- företagsupplysningar
Man kan således få fram data om ett enskilt företag och dess aktivi
teter om det förekommit i dags- eller fackpress.

New York Times’ Information Bank

New York Times’ Information Bank började som en innehållsför
teckning till tidningens klipparkiv. Senare utvidgades den till att 
omfatta även annat än det egna klipparkivet, och idag drivs basen 
som en självständig enhet, ägd av New York Times. Databasen inne
håller förkortade referat av artiklar från New York Times och ca 65 
andra tidningar och tidskrifter - inte bara amerikanska. Från Infor
mation Bank kan man få fram nyheter och pressomnämnanden gäl
lande företag världen över. Tyvärr är det tämligen dyrt att utnyttja 
basen bl a på grund av ett gammalmodigt och tungt söksystem. Dess
utom måste man betala en årlig abonnemangsavgift på ca SEK 
20000 för att överhuvudtaget få tillgång till databasen (men här 
inkluderas 25 timmar för sökning). Bland fördelarna bör nämnas de 
utmärkta artikelreferaten, som faktiskt är så bra att läsaren inte har 
behov av originalartikeln.

Marknadsbanken

AB Pressurklipp i Stockholm erbjuder sedan några år tillbaka Mark
nadsbanken som en självständig tjänst. Denna övervakar all offentlig 
information i Sverige (press, radio, TV, riksdag) och lägger in det som 
är av intresse för näringslivet. Sedan 1980 finns referaten på en 
särskild databas, som är tillgänglig via Scannet. Marknadsbanken är 
en värdefull databas för marknadsförare som är intresserade av den



nordiska marknaden. Fotokopior på originalmaterialet kan köpas av 
Marknadsbanken.

National Technical Information Service (NTIS)

NTIS databank innehåller översikter av rapporter från offentligt 
stödda projekt i USA. Materialet kommer från såväl den federala 
regeringen som från delstatsregeringar samt lokala myndigheter och 
omfattar allt från tekniska till mer spekulativa rapporter. Databasen 
är tillgänglig genom bl a Lockheads Dialog. Ett exempel på en ut
skrift:

Dow Jones’ News/Retrieval

Dow Jones, som bl a utger Wall Street Journal, driver också en egen 
databank med dagsaktuella nyheter. Varje notis för Wall Street 
Journal »sänds» till sätteri et på elektronisk väg och överförs samti
digt till databasen och är sökbar inom några minuter från det att den 
skrivits. Därför kan man faktiskt vid sökning i basen få fram nyheter 
nästan ett dygn innan de kan läsas i Wall Street Journal. Materialet 
bevaras i databasen i 90 dagar. De ämnesområden som ingår har en 
mycket stor spännvidd - från ekonomisk politik till upplysningar om 
överenskommelser som gjorts mellan enskilda företag. Databasen ger 
nyttig information om enskilda företag men torde ha bästa täckning
en på det makroekonomiska och politiska området.

Newsearch

Denna databas, känd för sin aktualitet, uppdateras dagligen med mer 
än 1500 nyhetsnotiser och artiklar från ca 400 tidningar och tidskrif
ter. Vaije dag registreras föregående dags nyhetsnotiser och artiklar.



Databasen omfattar följande ämnesområden: produktnyheter, ny
heter om företag, utnämningar och mycket annat. Dessa registrering
ar överförs månatligen till en annan känd databas, Magazine Index, 
som också är tillgänglig inom Lockheads Dialog.

IP Sharp’s databaser

I P Sharp’s databaser omfattar i huvudsak statistiska uppgifter. På 
nätverket kan endast programspråket APL och modellverktyget Ma
gic, vilket baserats på APL, användas. Sharp har satt ihop en rad 
standardprogram och har dessutom lagt upp ett antal mycket intres
santa numeriska databaser av vilka endast några kan nämnas här:

- IMF’s International Financial Statistics
- Business International: BI Data
— OECD: Main Economic Indicators
- OECD: National Account Statistics
— World Bank Debt Tables
— Agricultural Commodities Data Base
— American Petroleum Institute Weekly Statistical Bulletin
- Federal Energy Data System

IMF’s International Financial Statistics, av många bedömd som den 
viktigaste ekonomiska statistiken, innehåller ca 25 000 tidsserier 
från 215 länder. Data uppdateras månatligen, beroende på vilka 
upplysningar det rör sig om. Denna databas är för övrigt en on-line- 
version av den tryckta statistiken.

Data Resources, Inc. (DRI)
DRI har kommit att utvecklas till en mycket ansedd källa för ekono
misk information. Bolaget driver egna databaser med internationella 
ekonomiska data, hämtade från stora internationella organisationer 
som t ex OECD, IMF och Världsbanken. Man erbjuder också modell
verktyg och prognoser tillsammans med databaserna. I arbetet med 
ekonomisk planering anses dessa tjänster — särskilt användbara för 
storföretag - som mycket värdefulla. Företaget har specialiserat sig 
på följande sektorer:
- Jordbruk
- Bank och finansiering
- Kemiska sektorn
- Kol
- Konsumtionsvaror
- Kostnadsprognoser
- Energi
- Skogsprodukter
- Försäkringsverksamhet
- Industriell service
- Produktionsprognoser
- Stål
- Transporter



Chase Econometric Data Bases

Chase Econometric Associates har etablerat en rad databaser som 
omfattar områdena makroekonomi, valuta, finansiering, jordbruk, 
industri och energi. Baserna innehåller såväl historiska tidsserier 
som prognoser. Prognoserna är indelade som följer:
- Finans: 24-månadersprognoser för 200 variabler
- Ekonomi: 10-kvartalsprognoser för ca 500 ekonomiska variabler. 

Uppdateras månatligen
- Industri: 8-kvartalsprognoser och långsiktiga prognoser för flera 

hundra variabler i sex huvudindustrigrupper samt konstgödsel, 
icke-järn-metaller och jordbruk. Uppdateras månatligen.

Dun & Bradstreet’s Dunsline

DunsWorld Research Systems erbjuder mycket detaljerad informa
tion om enskilda företag. Hittills har D & B varit mest känt för sina 
uppslagsverk med kreditupplysningar. Men denna tjänst, som i en 
något begränsad omfattning är tillgänglig on-line direkt för kun
derna, ger dem tillgång till en av världens mest omfångsrika och 
pålitliga informationskällor för företagsupplysningar. Kunden får 
inte bara nyckeltal från redovisningen och en »betalningshistoria» 
för företaget som undersöks. Han får också en expertanalys av rä
kenskaperna och en mängd upplysningar om företagets utveckling 
och marknadsposition. Dessutom får man de viktigaste upplysning
arna om ledningens sammansättning och bakgrund.

Disclosure Online

Alla aktiebolag i USA måste sända in mycket detaljerade upplys
ningar om sina aktiviteter, räkenskaper, planer och eventuella förän
dringar i dem till The Securities and Exchange Commission (SEC). 
Företaget Disclosure, Inc har nu i en rad år haft till uppgift att på 
uppdrag av SEC, registrera alla dessa dokument. Nu erbjuder företa
get samma upplysningar i en on-line databas. Denna ger inte doku
menten i sin helhet, utan endast utdrag ur dem. Ändå kan man finna 
mycket detaljerad information om enskilda företag i Disclosure On
line, som omfattar följande rapporter:
- 10-K: Official annual business and financial report filed by public 

companies.
- 10-0: Quarterly financial report providing continuing view of com

pany’s financial position during the year.
- 8-K: Report of unscheduled material events or corporate changes 

of importance to shareholders or to the SEC.
- 20-K: Official annual business and financial report filed by foreign 

registrants.
- Proxy statements: Provides official notification to the stockholders 

of matters to be brought to a vote at annual shareholders’ meeting.



— Registration statements: Reports registering securities with the 
SEC before they may be offered for sale to investors.

- Prospectus: Indicates to investors the actual offering price of the 
security at the time of sale.

Licensable Technology

Denna bas ägs och drivs av licensmäklarföretaget Dr Dvorkovitz & 
Associates och innehåller ca 25 000 registreringar om teknologi som 
erbjuds för licensiering. Materialet hämtas från hela världen och 
delas in i ca 100 kategorier, som faller inom huvudgrupperna:
- Kemi
- Biologi
- Mekanik
- Elektronik
- Övrigt
Referaten ger titel/namn på teknologi, licensgivare, teknologibe
skrivning, patentnummer och hur pass utvecklad teknologin är.

Polydoc-databaserna

Norsk Senter for Informatikk (NSI), utvecklade databassystemet PO
LYDOC (Polytechnical Documentation System) i början av 70-talet. 
Från att ha varit ett batch-orienterat system för informationssök
ning, ett indexeringssystem, har det nu vidareutvecklats till ett on
line system för lagring och sökning av information. Polydoc har 
gradvis blivit alltmer avancerat och användaranpassat. NSIs maskin 
utnyttjas för en rad offentligt (vem som helst kan bli kund) tillgäng
liga databaser och är tillgänglig genom Scannet. Bland baserna som 
ligger på Polydoc-adressen i Scannet kan nämnas:
- Artikelindex
- Oljeindex
- Ship Abstracts
- Ajour (produktkatalog)

Sammanfattning

1. Utnyttjandet av databaser för internationell marknadsinforma
tion har blivit allt vanligare. Genom on-line databaser får man 
tillgång till en mycket stor mängd information med hjälp av en 
dataterminal och ett ofta avancerat söksystem, vilket gör informa
tionssökningen enkel och snabb.

2. Tillgång till de olika databaserna får man genom att registrera sig 
och skriva kontrakt som användare hos de stora databasnäten, 
t ex Lockheads Dialog. Olika datanät har olika system, och kräver 
en viss inlärning. Men systemen är på det hela taget så lika att det 
knappast ger upphov till problem att lära sig ett nytt system om 
man kan ett annat. Eftersom de flesta databaser är på engelska,



kräver användningen av dem goda kunskaper i detta språk. Även 
de nordiska databaserna använder engelskan som sökspråk.

3. Den tekniska utrustning som behövs består av ett telefonmodem 
och en generell dataterminal, t ex Texas Instruments Model Silent 
745 eller bordsdator ABC 800.

4. Det finns som nämnts en rad databaser som är offentligt tillgäng
liga. De viktigaste för exportmarknadsföraren är Predicasts data
baser (PROMT, International Forecasts) och National Technical 
Information Services databaser.

5. Vid sökning i databaser är det viktigt att hålla i minnet att 
baserna inte nödvändigtvis ger svar på exakt det man är ute efter 
att få veta, utan snarare är en hjälp att leta fram information som 
kan vara av intresse. Databassökning kräver således ett grundligt 
förarbete och en noggrann genomgång och analys av det material 
sökningen ger.

13-5751 Exporthandboken



Utlandsaffärer ur etablerings- Øø 
perspektiv - en praktikers syri
au Uno Alfredeen, Assista AB

Detta kapitel avser att belysa vissa problem som en företagare möter 
när det gäller att vidareutveckla eller starta utlandsaffärer.

De reaktioner och slutsatser som redovisas är hämtade ur författa
rens egen »praktikerjournal» från arbete som företagare och konsult 
med etablering av mindre och medelstora företag på i synnerhet 
avlägsna marknader såsom Nordamerika, Japan, Australien samt 
vissa u-länder och nya industriländer.
Exempel på frågeställningar som behandlas:
- Vad är min affärsidé?
- Var finns mina marknader?
- Hur är det att göra affärer långt bort?
- Måste min produkt/tjänst utvecklas för andra marknader?
- Vilka krav ställs på min hemmaorganisation?
- Vilka etableringsformer finns och hur skall jag bedöma dem?
- Hur kommer jag praktiskt igång?
-Vad finns det för fallgropar?
Det kan vara viktigt att hålla i minnet att det som sägs nedan inte 
alltid kan tas som allmängiltiga regler. Många gånger är det så att 
en problemlösning är »rätt» endast i ett visst fall och i ett visst skede 
och starkt beroende av de inblandade personligheterna, deras känslor 
och inbördes kommunikation.

»Vad gör jag egentligen?»

Frågan kan verka omotiverad för den som länge varit verksam i sin 
bransch. Min erfarenhet visar emellertid att man just vid utlandsaf
färer har särskild anledning att diskutera denna frågeställning.

Ofta har man internt i sitt företag en alltför snäv syn på vad man 
gör, vilka problem man löser åt sina kunder och framförallt vilka 
problem man skulle kunna lösa åt dem.

Inte sällan kan man finna att t ex en tjänst som skapats tillsam
mans med en vara kan ha blivit mera uppskattad av kunden än 
själva varan.



Exempel som jag stött på:
a) Borrtillverkaren som omformulerade sin affärsidé från att betjäna 

den grupp som behövde borrar till den grupp som behövde hål. 
Härigenom blev det aktuellt att överväga både nya tekniker/pro
dukter samt nya kundgrupper i den fortsatta utvecklingen.

b) Tillverkaren av kapitalvaror i tunnplåt som grubblade över om 
han var unik med sin produktprofil eller sin tillverkningsprocess, 
men fann att den unika konkurrensfördelen låg i kundanpassning 
och distribution. Man vidareutvecklade sålunda dessa senare 
funktioner.

Generellt kan sägas att man alltid inför t ex introduktion av en ny
produkt eller etablering på en ny marknad har nytta av att föra en
affärsidé-diskussion.
Denna kan t ex ge som resultat:
- Uppslag för produktutveckling.
- Samgående med någon annan för att skapa system.
- Kriterier för partnerval.
- Lättare att beskriva den unika kompetensen.

Slutsats

Se alltid till att en affärsidé-diskussion ingår i ett tidigt skede i allt 
utlandse tableringsarbete.
Samlas kring frågorna:
- Vilka problem löser vi åt våra kunder?
— Vad är vi bäst på? (unik kompetens).
Låt en intern grupp diskutera frågorna och redovisa resultaten. Nå
gon utomstående och mindre »hemmablind» person kan göra nytta 
som katalysator i en sådan grupp.

Var skall jag sälja?

Det är svårt att säga något generellt användbart om länder-valsstra- 
tegi utan att bli alltför omfattande. Min praktiska erfarenhet ger 
emellertid grund för följande påståenden:
1. Det är numera nödvändigt även för mindre företag att inom en 

mycket begränsad tid (ofta 2—5 år) exploatera sin produkt på 
relativt många marknader för att optimera sin ekonomiska åter
bäring under produktens livslängd. Detta förhållande leder också 
till att man oftare måste »skräddarsy en etableringsmeny ■> med 
olika etableringsformer för olika marknader.

2. Det är nästan alltid nödvändigt att begränsa antalet marknader 
för att orka med att ge rimligt marknadsstöd. Det brukar ge större 
utdelning att bli riktigt bra på några få marknader än att bli 
halvbra litet här och var.



3. Det är viktigt med medvetenhet vid marknadsval. Ofta är det 
dåligt med medvetenheten om varför man valt vissa marknader 
och uteslutit andra.

4. När det gäller mindre företag bör man ofta respektera subjektiva 
och mindre rationella marknadsval. Det är ofta bättre att välja en 
etablering på en lägre prioriterad marknad i en miljö man gillar 
att besöka, än att välja en högre prioriterad i en miljö man inte 
gillar.
Den logiska följden bör bli att den med trivseln följande besöks
frekvensen resulterar i gott stöd för den lokale partnern med god 
marknadsutveckling som följd.
En av mina klienter har t ex utvecklat en framgångsrik affärsför
bindelse i Australien som en »bieffekt» av sitt intresse för fågelli
vet i landet.

5. För ett mindre företag kan det vara centralt att välja den marknad 
som snabbast ger återbäring ekonomiskt, det vill säga inte nöd
vändigtvis affärsvolym utan netto-saldo. Det kan vara angeläget 
att använda just dessa resurser för vidare exportaffärer.

Slutsatser

- Snabb utveckling kräver genomtänkt etablerings-meny.
- Antalet marknader bör som regel begränsas.
- Viktigt med medvetenhet.
- Ofta rimligt med subjektiva känslomässiga kriterier.
- Beakta krav på tidig återbäring och netto-saldo.

Affärer långt borta

Långt bort kan egentligen betyda olika saker t ex:
- många mil bort
- relativt nära men med dåliga kommunikationer
- kulturella och språkliga klyftor.
I detta sammanhang blir det enklast om vi talar om utom-europeiska 
affärer. Vid affärer utanför Europa visar det sig att »tröskeln» för 
resor och kommunikation t ex blir extra hög inom såväl mindre som 
större företag. Detta hindrar emellertid inte att mycket av det redovi
sade är lika aktuellt inom Europa, i synnerhet i för oss ovana affärs
miljöer som t ex Spanien, Östeuropa etc.

Varför gå långt bort?

Det är inte här meningen att slå ett slag för att generellt skaffa sig 
sina första exporterfarenheter på avlägsna och komplexa marknader. 
Tvärtom är det oftast så att man bör ha någon form av exporterfaren
het och framför allt en hygglig position på hemmamarknaden innan



man ger sig av långt bort. Utvecklingen går emellertid därhän att det 
allt oftare och allt tidigare i exportutvecklingen blir aktuellt även för 
mindre företag att överväga någon form av etablering även på av
lägsna marknader.

Jag har stött på olika skäl till att man etablerar sig på avlägsna 
marknader, t ex:
- Det mest allmänna: Att den allmänna tillväxten sker utanför 

Europa i vissa transoceana i-länder, nya industriländer och u- 
1 änder.

- Konkurrens — trängsel: Det finns för många konkurrenter med 
likartad teknologi inpå knutarna och det är lättare att finna en 
mer skyddad nisch för produkten långt borta.

- Produkt - mognad: Produkten har blivit »medelålders och mogen» 
och tillverkas kanske med arbetsintensiva metoder varför den kan 
få ett förlängt kommersiellt liv på en avlägsen och mindre sofisti
kerad marknad där produkt och arbetsmetoder passar alldeles 
utmärkt.

- Produkt - originalitet, dvs ny produkt: Det kan tänkas att man har 
en teknik/produkt som lättare blir accepterad i en annan miljö- 
/marknad.

Detta var t ex fallet för företaget som lanserade en relativt avancerad teknik som 
revolterade mot etablerade metoder i Sverige och Europa. Man sökte en marknad 
som var tekniskt sofistikerad men med få tekniska fördomar. Valet föll på Japan, 
som uppenbarligen kombinerar hög teknisk nivå med ung industriell tradition. 
Etableringen blev framgångsrik och det blev lättare att införa tekniken på andra 
geografiska marknader när man kunde peka på acceptans och framgång i Japan. - 
Detta är ett praktiskt exempel på affärsutveckling där risken var överhängande för 
att man låtit sig nöja med att konstatera »att produkten var framtagen för tidigt» 
och att man måste invänta en mognande marknad.

Som tidigare sagts finns det naturligtvis också en rad mindre objek
tivt rationella skäl som t ex att vissa människor man känner och vill 
göra affärer med råkar bo långt bort.

Ett är säkert och det är att vi får räkna med att i ökande grad söka 
köpare för våra varor och tjänster på avlägsna marknader.

Vilka marknader talar vi om?

Det finns många olika sätt att indela marknader, t ex i statshandels- 
länder, OECD-länder, nya industriländer (nic-länder), u-länder etc.

Ett annat sätt att tala om marknader som är mer användbart vid 
länderresonemang är att jämföra respektive land med vår marknad. 
Då får man automatiskt igång ett resonemang kring skillnader pro
duktmässigt, marknadsmässigt och kulturellt. Förmågan att rätt 
förstå och hantera dessa skillnader kan bli avgörande för om en 
utlandsetablering blir framgångsrik eller ej.
Exempel på marknadsindelning:
- Marknader som är avancerade och lika eller snarlika vår marknad, 

t ex USA, Canada, Australien



— Marknader som är avancerade och olika vår marknad, t ex främst 
Japan, men troligen snart ett växande antal nya industriländer i 
Asien och Latinamerika (Singapore mfl).

— Marknader som är relativt avancerade och dynamiska och olika vår 
marknad, t ex många marknader i Asien och Latinamerika såsom 
Brasilien, Indien, Taiwan, Mexico etc.

— Marknader som är dåligt utvecklade och olika vår marknad, t ex 
större delen av Afrika samt delar av Asien och Latinamerika.

Meningen med kartläggningen av en viss marknad utifrån en jämfö
relsemodell enligt ovan är bl a att den skall ge underlag för en ärlig 
analys av de egna förutsättningarna samt kartlägga trånga sektorer i 
den egna organisationen.

Vad krävs för att göra affärer på avlägsna marknader?

Det går naturligtvis inte att göra någon uttömmande lista som täcker 
alla möjliga situationer. Utöver det som krävs för att göra affärer på 
korta avstånd skulle min egen kravspecifikation bland annat inne
hålla följande:
- Uthållighet
- Ärlig analys av egna hemmaresurser kapitalmässigt och personal

mässigt
- Affärsfantasi och kreativitet - ofta sinne för originella etablerings

koncept och affärsflöden
- Anpassningsförmåga/vilja till anpassning till andra (lokala) för

hållanden
- Lyhördhet och lyssnarförmåga - något som ofta är dåligt utvecklat 

hos oss svenskar.
- Förtroende för andra och intresse för främmande människors kul

turer och miljöer
Det är svårt att rangordna argumenten ovan, men kanske är uthål
ligheten den mest avgörande framgångsfaktorn. Det tar längre tid att 
göra affärer i vissa miljöer och man har sällan förståelse för den 
svenska brådskan.

Beträffande tålamod och uthållighet måste vi besinna att affärer i 
vissa avlägsna miljöer (särskilt Asien och Latinamerika) bygger på 
att man lägger ned avsevärd tid på social samvaro för att bygga upp 
det förtroendekapital som sedan kan tjäna som grund för framgångs
rika affärer under många år framöver.

Helt nyligen var jag i Indien hos ett företag med vilket jag har en etablerad relation. 
Med mig hade jag representanter för ett svenskt företag. Vi hade tre dagar till 
förfogande för ett inledande besök för att utröna om affärsförutsättningar fanns. Tiden 
dominerades av besök pä det indiska företagets olika fabriker och anläggningar var
vade med samtal, mottagningar och middagar med påfallande social prägel. Detta 
konsumerade en hel del tid och mot slutet av andra dagen visade mina svenska 
kollegor viss förståelig irritation över att inga affärsöverläggningar ännu kommit 
igång. Mot slutet av tredje dagen blev stämningen frustrerad när de sociala övningar



na fortfarande pågick och den svenska delegationen ännu inte getts tillfälle att få 
demonstrera de förträffliga produkter man hade.

Vad som sedan hände var att indierna, då säkra på att man ville göra affärer med 
svenskarna, snabbt och metodiskt analyserade det svenska konceptet, föreslog åtgärds- 
program samt återbesökte det svenska företaget innan två veckor förflutit. Inom en 
månad var konkreta affärsförhandlingar inledda.

Detta exempel visar även vikten av att vara lyhörd för när det är rätt 
tid att prata affärer.

»Dom får väl köpa det vi har»

är en alltför vanlig inställning från svenska företag. Vi har ofta 
alldeles för små öron när det gäller att lyssna in olika marknaders 
specifika krav och önskemål. Sannolikt har japanernas oerhörda ly
hördhet för olika marknaders speciella egenheter och deras långt 
drivna anpassningsvilja en stor del i deras internationella affärsfram- 
gångar.

Jag har själv stött på en hel rad onödiga misslyckanden som har sin 
grund i bristande förståelse för andra marknaders krav.

En viss lokal slutanpassning kan ibland vara motiverad för att t ex 
ge lokal image åt varan och kommer ifrån psykologiska handels
hinder. En annan orsak till lokal anpassning kan ha att göra med 
lokala standards, myndighetsgodkännanden etc.

Något jag ofta stött på är en svensk ovilja att trappa ned produkters 
prestanda för att passa den lokala marknaden, när detta är aktuellt. 
Denna ovilja leder ofta till att man blir duktigast utan att få sälja. 
Man måste förstå att en kund tvekar att betala för en kapacitet som 
inte kommer till utnyttjande.

Något som är ganska vanligt är att produkten vid export till någon 
särskild marknad kan bli än intressantare om den kombineras med 
någon ytterligare produkt eller tjänst.

Slutsatser

- Man behöver »stora öron» för att lyssna in marknadens krav.
- Produkt/tjänsteanpassning är ofta nödvändig
- Det lönar sig ofta se sig om efter nya produkt/tjänstekombina- 

tioner, t ex tillsammans med andra företag.

Vilka krav ställs på min hemmaorganisation?

Ofta är hemmaorganisationens kapacitet den trängsta sektorn vid 
utlandsetablering. Det kan gälla finansiella resurser men kanske 
ännu oftare ledningsmässiga resurser. Inte sällan orsakar problem 
man får med utlandsmarknader stora svårigheter och ibland kriser i 
det svenska företagets hemmaorganisation.

Det är här omöjligt att närmare gå in på allt man bör och kan göra 
för att exportrusta sig inom organisationen hemma.

Man kan emellertid beträffande hemmaorganisationen alltid säga



att den påverkas vid utlandsaffärer samt att insikt om effekter som 
uppstår samt väl genomfört förberedelsearbete ger god återbäring.
Sådan hemmaförberedelse består i grova drag av:
1. Årlig analys

Jämförelse av de nya kraven med vad företagets funktioner i 
verkligheten kan klara.

2. Åtgärdsprogram t ex:
— Ny dokumentation
- Personalutbildning
— Okad upplåning
- Nyanställning
- Produkt-anpassning
— Köp av kompletterande produkt eller företag

3. Realistisk budget
Detta är en ofta försummad sida där man alltför sällan finner 
rimliga säkerhetsmarginaler med alldeles onödiga besvikelser som 
följd.

Det visar sig ofta att just hemmaorganisationens kapacitet finansi
ellt och ledningsmässigt får en avgörande inverkan på val av etable
ringsform för utlandssatsningen.

Reflexioner kring etableringsformer

Val av etableringsform är en både svår och kritisk del av etablerings- 
arbetet. För att välja rätt bör man känna till något om de olika 
formernas särdrag samt skaffa sig någon systematik vid inventering 
av för- och nackdelar med de olika alternativen.

Man kan naturligtvis gripa sig an denna problematik på olika sätt 
och jag skall här inskränka mig till att beskriva ett tillvägagångssätt 
som jag själv använder mig av tillsammans med mina klienter. Man 
bör ha i åtanke att en tämligen stor mängd fakta och önskemål måste 
beaktas samtidigt.

Jag upprättar som regel tre olika hjälpmedel som underlag för 
tanke- och beslutsarbetet.

I Kravspecifikation
II Grafisk modell för utvärdering av olika etablerings-alternativ

III Grafisk modell för att beskriva (skapa) olika affärsflöden
Här ett exempel på utdrag ur en kravspecifikation vid utlandsetab- 
lering:
1. Satsningen får kosta max 500 000 kronor år 1 samt ytterligare 

200 000 kronor år 2.
2. »Break even» ska nås medio år 3.
3. Satsningen får inte avsevärt anstränga den svenska företagsled

ningen



4. Teknisk assistans kan ges motsvarande 600 mantim/år i två år
5. Produkten bör ges lokal image för att minska effekten av ökande 

handelsprotektionism
6. Tillverkning (sammansättning) bör äga rum lokalt av både kost

nads- och resursskäl
7. Konceptet bör ge någon kvarvarande »styrka» när nuvarande 

patent upphör
8. Koncept med långsiktig stabilitet och uthålliga intäkter ska efter

strävas
En systematisk diskussion av hur olika krav tillgodoses genom skilda 
etablerings-alternativ kan t ex genomföras via en mall liknande den 
nedan, där olika krav riktas och värderas med poängtal eller plus- 
och minustecken.

Etableringsform

Distri
butör Agent

Dotter
bolag

Licens
givare

Joint
venture

Krav 1 + + + _ + +
2 + + - - + +
3 + + — - +
4 - - + - +
5 + + — — +

Jag har inte funnit någon självklar allmängiltig regel för vilken 
etableringsform som är att föredra. Det slutliga valet är beroende av 
många olika faktorer, bland andra
- företagets egen situation och styrka - vilka resurser som kan 

avsättas
- vilken marknad det gäller
- hur många marknader man vill in på under en given tidsperiod
- om man prioriterar uthålliga långsiktiga intäkter eller om man 

föredrar maximala intäkter på kort sikt
- vilken typ av partner man slutligen fastnar för.
Från förhandlingssynpunkt är det ofta en fördel att ha flera olika 
tänkbara koncept av vilka man prioriterar ett framför övriga.

Fyra slags etableringsformer

Olika etableringsformer förtjänar varsitt eget avsnitt och berörs till 
stor del i andra delar av boken, och jag ska här endast ytligt beröra de 
viktigaste.
1. Distribution och agentförsäljning via lokala agenter eller handels

hus är den vanligaste formen för exportetablering. Det är ofta ett 
bra sätt att på kort tid uppnå hyggligt exportsaldo, dvs intäkter 
minus kostnader.



Följande kan vara värt att observera:
a) Risken på vissa marknader i att ha agentrelation i stället för 

distributörsrelation, då vissa länder skyddar agenter på ett sätt 
som bl a gör det svårt och dyrt att byta dem om detta skulle bli 
aktuellt.

b) Det är inte ovanligt att distributörer/agenter på vissa, i synner
het avlägsna marknader, kan frestas att byta lojalitet och i 
många fall även kopiera produkten.

2. Eget dotterbolag är ofta så kostsamt och energikrävande att det 
endast undantagsvis är en realistisk etableringsform för ett min
dre företag.

Sådana undantag kan vara:
a) Företag med mycket god finansiell ställning och med god led

ningskapacitet i reserv
b) Företag vars produkter/tjänster endast bör avsättas på någon 

enda eller ett fåtal marknader.
c) Företag med produkter som är så komplexa att man har svårt 

med tekniköverföring.

För mindre bolag är som regel dotterbolagsetablering endast ett 
komplement till andra mindre krävande etableringsformer, och 
blir då endast aktuell för någon viktig »nyckelmarknad».

Vad man i detta sammanhang ofta glömmer är det sk alternativ
resonemanget, dvs vad man kan få ut för satsade pengar och 
ledningskapacitet om etableringen vore annorlunda och i stället 
t ex gällde flera marknader - det gäller ju att få optimal utdelning 
inom ett visst tidsperspektiv!

3. Licensgivning
Denna etableringsform ter sig ofta mycket logisk när det gäller 
mindre företag och långa avstånd. En stor fördel är t ex lågt 
risktagande samt hyggligt ekonomiskt utbyte i förhållande till 
insatsen.

Jag ser licensiering som en väsentlig del i ett mer omfattande 
affärsmönster med andra affärsflöden inblandade, t ex komponent
leveranser. En både självklar och naturlig risk är att man vid 
licensiering ofta tillskapar en framtida konkurrent.

Vi svenskar tycks ofta ha en tendens att tro att licensinkomster 
ska inflyta i evighet bara för att vi en gång undertecknat ett 
licensavtal. Men ett licensavtal kan som regel inte förlängas bort
om den tidpunkt då inget beroendeförhållande längre råder från 
licenstagare till licensgivare. Hänsyn till detta förhållande kan tas 
på t ex följande sätt genom att:
a) Lägga upp en plan för underhåll av beroende



b) Inregistrera och skydda det varumärke under vilket produkten 
säljs samt se till att detta ägs av licensgivaren.

c) Skapa ett joint venture bolag med tex minoritetsägande som får 
licensen.

a) Ta konsekvenserna av licenstagarens tilltagande finurlighet 
genom tex kors-licensieringsavtal.

4. Joint-venture
Härmed förstås i detta sammanhang ett gemensamt ägt bolag för 
exploatering av produkten på marknaden. Jag ska inte gå in på 
någon uttömmande utredning om joint-venture-samarbete men 
vill gärna omnämna den som en försummad etableringsform.

Minoritetsägt joint venture med minoritets sky dd

Den typ av joint-venture bolag jag här åsyftar har bl a följande 
karakteristiska drag.

a) Minoritetsägs av den svenska partnern för att:
- hålla ned kapitalinsatsen
- motivera omedelbara affärsflöden, såsom tex inkomster för li

censer och varuleveranser Det har ofta varit möjligt att växla 
kapitalinsats för medägande mot engångsbetalning för tex 
know-how.

b) Koncentrerar sig ofta på marknadsföring och applikationskun- 
nande och kräver därför begränsad kapitalsatsning.

c) Har starkt minoritetsskydd i en rad strategiska frågor samt i t ex 
utdelningspolitik.

d) Bygger på starkt lokalt management.

e) Har svensk påverkan kontinuerligt genom aktivt styrelsearbete.

f) Kombinerar flera affärsflöden som t ex
- varulikvider
- licensavgifter - varumärkesavgift
- engångslikvid
- aktieutdelning
- förmögenhetstillväxt

g) Har låg risknivå, ger uthålliga intäkter och snabb återbäring.
Utöver de nämnda etableringsformerna kan det också bli aktuellt 
med t ex

Nyckelfärdiga systemleveranser, franchising samt olika affärs
former som utgör en blandning av de olika nämnda formerna. Vad jag 
emellertid vill verka för är att lägga ned omsorg på särskilt den här 
delen av arbetet med en utlandsetablering då enligt min erfarenhet 
så många misslyckanden sker av »fel orsak», dvs marknadsval och 
produkt är rätt, men etableringsformen blev fel.



Hur kommer jag praktiskt igång?

Det finns naturligtvis åtskilliga sätt som är rätt. Det aktuella beteen
det påverkas av vilken situation man för tillfället är i.

Mitt eget etableringsarbete utgår som regel från en »VAD, VART, 
HUR?» - modell. Strukturen kan då bli ungefär följande:
VAD? Fastställande av produkt/tjänste-profil

— affärsidé—diskussion
— produktutvecklingsdiskussion etc

VART? Länderval - marknadsval
HUR? 1. Analys av hemmaorganisationens kapacitet

- finansiellt
- personellt

2. Val av etableringsform
3. Eventuellt åtgärdsprogram för hemmaförberedelser, t ex

- produktutveckling - anpassning
- organisationsförändring, personalutbildning
- etc

4. Genomförandeprogram

Det praktiska tillvägagångssättet kan illustreras av följande exempel

Ett företag har bestämt sig för att söka exportera en viss produkt 
samt har fått kontakt med en särskild marknad.

Man väljer att bilda en intern exportutvecklingsgrupp med följande 
sammansättning

- VD
- marknads/produktutvecklare
- ekonomichef
- produktionschef
- projektledare
- konsult med kunskaper om export och etablering

Gruppens uppgift är att vara en kreativ utvecklingsgrupp och en 
genomförandeorganisation på samma gång. Behövs särskilda kun
skaper i något sammanhang förstärks gruppen tillfälligt så länge 
detta behov kvarstår. Det är viktigt att sammansätta gruppen så att 
de som blir direkt berörda av projektet känner sig engagerade.

Den extra tid denna insäljning kan tyckas ta i anspråk brukar man 
få igen »med ränta» när besluten väl ska genomföras.

Konsultens roll, i detta fall, bestod i att:
- vara katalysator i gruppen och vara motvikt mot naturlig hem

mablindhet
- vara kontakt utåt mot andra nödvändiga och tillfälliga resurstill

skott
- vara tillskottsresurs under genomförandefasen.



Det är viktigt att välja en mycket erfaren konsult för just denna roll 
med övergripande förståelse för hela företagsprocessen. Exporteta- 
bleringsarbete innebär ofta olika slags förändringar, vilka ibland 
generar konflikter i organisationen, och vid hantering av dessa kan 
konsulten spela en viktig roll.

Det är även viktigt att konsulten känner ansvar för

- att bygga upp ett varaktigt kunnande i företaget under den tid han 
verkar där

- att man väljer rätt ambitionsnivå, dvs en nivå som företaget klarar 
av att upprätthålla i ett längre tidsperspektiv, utan alltför mycket 
kontinuerlig konsultinsats utifrån.

Exportutvecklingsgruppen tar sig an etableringsarbetet på följande 
sätt i detta fall (i grova drag)

a) Definition av affärsidé samt produkt/tjänstemix som man ska gå 
ut med.
Man utgår från vilka problem man avser att lösa åt kunderna 
samt definierar de unika delarna i det koncept man avser att 
erbjuda marknaden.
Dessa inledande diskussioner leder ofta till att:
- Man får anledning att utveckla sin produkt/tjänst
- Man finner att man bör söka någon produkt/tjänst som komplet

tering av affärsidén
- Man bildar sig en uppfattning om hur en partner bör se ut

b) Ärlig analys av hemmaresurserna samt uppgörande av budget.

c) Val av det land eller de länder som etableringen avser. Detta 
arbete kan t ex bedrivas enligt följande
1. Diskussion av möjliga marknader.
2. Inhämtning av fakta från de marknader som framstår som 

rimliga. Diskussion med personer/företag som kan marknaden, 
marknadsundersökning via handelskontor etc, samt eventuellt 
resor.

3. Slutligt val av marknad(er) samt prioritering
4. Uppgörande av önskvärd strategi för etablering
5. Avvägning av etableringskonceptet mot de begränsningar som 

hemmaresurserna ger

d) Åtgärdsprogram för att hemma-förbereda företaget för exportsats
ningen.

e) Val av etableringsform



f) Genomförande av internt utvecklingsprogram.
Detta kan bl a bestå av följande delar:
- Exportman anställs på deltid
- Tulltariffer undersöks
- Sekreterare och konstruktör språkutbildas
- Exportsortiment kompletteras
- Program läggs upp för introduktion (utbildning) hos kunder
- Exportbroschyr tas fram
- Täckningsgradsanalys för exportsortiment utförs.

g) Genomförande av externt etableringsarbete vilket t ex kan bestå 
av:
- Marknadsundersökning
- Identifiering av viktiga slutkunder
- Identifiering av tänkbara partners
- Slutliga partnerval
- Förhandling
- Igångsättning av samarbetet.

Merparten av det interna utvecklingsprogrammet kan och bör företa
get klara av självt med aktivt stöd av exportutvecklingsgruppen. Vid 
det externa etableringsarbetet kan det vara nödvändigt och rimligt 
att anlita hjälp utanför företaget.

Marknadsundersökningar görs oftast bra och till rimlig kostnad av 
handelskontor eller liknande organisationer under förutsättning att 
man gör en klar kravspecifikation.

Sedan viktiga slutkunder och tänkbara partners identifierats kom
mer den kanske mest kritiska delen av etableringsarbetet, nämligen 
slutligt val av partner. En klar sökprofil kan då begränsa den tid och 
den energi man annaré kan få offra på att ha kontakter som i och för 
sig är intressanta, men som inte leder till målet. En sådan sökprofil 
kan innehålla önskemål liknande dessa:

— partnern bör kunna vårt område och ha hög ingenjörskapacitet
— partnern bör vara tillräckligt stor för att ha finansiell styrka och 

professionell ledning
— partnern bör vara tillräckligt liten för att tåla påverkan från vårt 

företag.

Exempel på tillvägagångssätt vid partnerval

1. Upprätta en sökprofil
2. Låt t ex ett handelskontor välja ut ca 8-10 tänkbara partners



3. Gör eget grov-urval genom att:
a) Sammanträffa med tänkbara partners
b) Besöka några slutkunder för att undersöka vem ni helst vill ha 

att göra med.
4. Tag referenser och upplysningar på de 3-5 mest intressanta, po

tentiella partners.
5. Försök att själv begränsa slutligt val till 2-3 st som prioriteras 

inbördes.
6. Förhandla inledningsvis med flera tänkbara partners. Efterhand 

koncentreras intresset på favoriten.
Efter detta arbete följer överföring av kunnande, träning av personal 
etc. Detta är den period under vilken man lägger grunden för det 
framtida samarbetet, bygger upp förtroende, skapar personrelationer 
etc, de relationer som skall garantera framtida kommunikation och 
ömsesidigt engagemang.

Detta arbete underskattas ofta av de svenska företagen. Det är som 
regel en god affär att vara extra omsorgsfull samt rimligt generös när 
det gäller att ta hand om den främmande partnerns personal. Attity
den till det svenska företaget från partnerns sida byggs till största 
delen upp av personintryck vid besök och samvaro.

Fallgropar - misstag

En huvudfråga blir ofta i sådana här sammanhang:
Hur skall vi få del av misstag som redan gjorts av andra, och hur skall vi få tag i ett bra 
framgångsrecept?

En bit på väg kan man komma genom att engagera sig en del utanför 
företaget, dvs tala med företagarkollegor, branschorganisationer, Ex
portråd, konsulter etc. Det finns även kortare och längre seminarier 
och utbildningsprogram som är värdefulla hjälpmedel, bl a genom att 
de samlar människor med likartad problemställning.

Någon mera uttömmande lista över misstag tillåter inte utrymmet 
i denna artikel, men jag skall avslutningsvis räkna upp några miss
tag och fallgropar som jag ofta stöter på:

1. Affärsidén oklar eller illa genomtänkt.
2. Partnern alltför stor - man »drunknar» i sortimentet.
3. Anpassning av produkten - ovilja eller oförmåga.
4. Hemmaförberedelsen ofullständig såsom

- Fel kalkyl - täckningsgrad
- Orealistisk budget
- Otillräcklig ledningskapacitet

5. Marknaderna för många till antalet.
6. Varumärket ej skyddat.
7. Brådskan för stor. - Att bygga upp förtroende kan ta viss tid.



8. Bortaförberedelsen slarvigt gjord.
- »Personkemin» med partnern stämmer ej 
— Osystematisk sökning efter partner

9. Kommunikationen dålig - brevsvar, besök etc
10. Avtalsutformning dålig såsom:

- Svag konkurrensklausul
— Oklart utformat »skilsmässoförfarande»
- Dålig flexibilitet för framtida händelseutveckling.

11. Handelshinder underskattade såsom
- Lokal standard
- Tariffära hinder
- Psykologiska hinder, attityder.
Etc

12. Produkter ej rimligt färdiga. (Produktutveckling sker till för stor 
del på marknaden.)

13. Svensktillverkade andelen i produkten för stor.
14. Ogenerös forhandlingsstrategi. Motparten måste också få göra en 

god affär.
15. Bristande lyhördhet - »För små öron».
16. Brister beträffande »underhåll av beroende».
17. Ledning och kontroll som domineras av restriktioner och förbud.
18. Träningsbehovet underskattat.
19. Produkt/process överkvalificerad för viss miljö - gäller särskilt u- 

länder och nic-länder.
20. Tålamodsbrist. Man snubblar på målsnöret.
21. Säljargument dåligt anpassade till lokala förhållanden.
22. Handelskontoren otillräckligt eller felaktigt utnyttjade.
Denna uppräkning skulle kunna fortsätta, men jag hoppas med detta 
urval ha bidragit till att vissa misstag undviks, samt att man ute i 
företagen genom diskussioner ytterligare förbättrat kvaliteten på 
etableringsarbetet.
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samarbete (BITS) 213, 242, 249, 251 
betalningsformer 214—223 
betalningsklausul 304 
betalningsmoral 47 
betalningsvillkor 67, 146 
bevakningsföretag 359 
Bhutan 19
bilateral 47, 315, 363 
biologi 384
BITS (Beredningen för internationellt 

tekniskt-ekonomiskt samarbete) 213, 
242

»black box problem» 94 
blandade krediter 241-243 
Bolivia 19, 323, 324 
»bonds on demand» 253, 263 
bostad i
- hemlandet 173
- tjänstgöringslandet 173, 174 
Botswana 242
»Bottin International» 374 
branschanalys 368-369 
branschdata 373
Brasilien 19, 20, 61, 70, 323, 390
»breach of warranty» 306
bubbelplast 295
Bulgarien 19
Burma 19
Burundi 19
Business International 374 
»Buyer’s guide» 89 
byggkonsulter 133 
byggmaterialhandeln 363

C
CAD-Kontant mot dokument 246, 264 
Canada 19, 50, 139, 163, 171, 172, 174, 

270, 271, 278, 318, 325, 389 
»cash-flow» 77
CCC-nomenklaturen (Customs Co-opera

tion Council) 325, 326 
CECA, Kol- och stålunionen 321 
cellplast 293
CEN (European Committee for Standard

ization) 343
CENELEC (European Committee for 

Electrotechnical Standardization) 344 
Centralafrikanska Rep. 19 
C & F (fraktfritt) 277, 278 
Chase Econometric Data Bases 383 
Chile 19, 258, 323 
chips 293
chockabsorbering 293, 295, 300 
CIF (Cost, Insurance, Freight) 277, 278, 

281, 288, 303, 304, 369 
CIFCE 282 
CIFCI 282

CIFIC 282 
»clearingorgan» 48 
Colombia 19, 323, 324 
consensus
- räntor 117
- villkor 210, 236, 240
- överenskommelse 239, 251 
Consultus B. Molin & Co AB 128 
Contman AB 52
Control Data Corp 90 
Costa Rica 19 
Cuba 19, 242
»cultural awareness» 197, 203

D
D/A-basis 215, 219, 225 
Danmark 19, 21, 128, 278, 280, 320, 321, 

322
databaser 376-385 
Data Resources, Inc (DRI) 382 
datatjänster 130 
del credere-ansvar 54, 56, 66 
Delivered at frontier ... 278 
Delivered ... duty paid 278 
depositionsräntor 237 
direktexportera 86 
direktexportmarknader 87 
direktinvestering 137-148, 152 
direktreklamregister 185 
Disclosure 374 
Disclosure Online 383 
diskontering 230 
distributionskanal 32, 47 
diversifiera 88 
dokumenthantering 46 
dokumentinkasso - D/P (Documents 

against Payment) 215, 219 
dokument mot accept - D/A (Documents 

against Acceptance) 215, 219, 225 
Dominikanska Rep. 19, 242 
domstolsutslag 97 
dotterbolag 26, 31, 32, 44, 394
- bygga eget 138-148 
Dover 302
Dow Jones’ News/Retrieval 381 
»downpayment» 97, 98, 100, 101, 103 
Dr. Dvorkovitz & Associates 89, 90, 384 
dröjsmålsränta 67 
Dun & Bradstreet 374, 383

E
ECA 175
ECA-index 171, 175
ECE, FN:s ekonomiska kommission för 

Europa 274, 343 
Economist Intelligence Unit 374 
Ecuador 19, 323, 324 
EEC, Den europeiska ekonomiska ge

menskapen 321 
effektmätning 181 
EFTA 271, 275, 319, 320, 321, 343 
EG 18, 20, 86, 92, 271, 274, 275, 319, 320, 

321, 338, 342, 343, 378 
»eget kontor» 54 
EG:s konkurrensrätt 92, 99, 101



Egypten 19, 242, 278 
EKN (Exportkreditnämnden) 213, 232, 

239, 242, 243, 246-260, 262-264, 315, 
347

Electrolux 149, 156
elektriska hushållsapparater 339
elektrisk utrustning 273
elektroniska styrningspaneler 292
Elfenbenskusten 19
El Salvador 19
emballage
- inner 293
- ytter 293
- standardiserat 293 
emballageföreskrifter 288 
endossering 232
England 29, 31, 32, 119, i28, 163, 302, 

378
enhetslasttänkande 287 
ensamsäljare 53 
entreprenadkontrakt 239 
entreprenadmaskiner 362 
ersättning/provision 67 
Esselte 149, 151 
etableringsform 28 
»etableringsmeny» 387, 388 
Etiopien 19, 242, 300 
EUR. 1 (varucertificat) 271, 272, 321 
EUR. 2 (ursprungsintyg) 271, 321 
euromarknaden 236, 237 
Euromonitor Publications 374 
Euronet 378
Europa 50, 158, 166, 171, 172, 202, 222, 

363, 388
Europeiska Atomenergigemenskapen 

Euroatom 321 
expansionsstrategi 74 
»expatriates» 166-170, 176 
Expertkedjan 133 
»Explanatory Notes» 326 
exportagent 43 
Exportaktuellt 347, 349, 351 
»Exportanmälan» 326 
»exportchefer att hyra» 346, 349 
exportdokument 285, 301, 323 
exportdrivande »tryck» 361-363 
exportemballage 292-300 
exportfactoring 227, 230, 262 
exportfinansieringens villkor 208-213 
exportfinansiering och -garantigivning 

313
exportfrämjandeverksamhet 313, 314,

316, 317
- svensk 345 
exportgrossist 43
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tory 348
exportkoncept 356-363 
exportkrediter 209-213, 346, 363 
exportkreditförsäkring 246-264 
Exportkreditnämnden (EKN) 213, 232, 

239, 242, 243, 246-260, 262-264, 315, 
347

exportkreditförsäkringsbolag 212 
exportleasing 235

exportlicens 214 
Exportnytt 348
export- och importdokumentation 285 
exportrestriktioner 266 
exportrådsgruppen 345 
Exportskolan 346, 348, 349 
exportspiral 135 
exportstrategi 74 
Exportteknik, Exportrådets 346 
exportutvecklingsgruppen 397, 398 
exportzoner 332-338 
Ex quay 278 
Ex ship 278 
Ex works 278, 303

F
fabrikslayout 93 
fackföreningar 156 
facklig information 178 
fackpress 89
fackpressannonsering 184 
factoring 234 
- tids 236
factoringforetag 246, 248 
fadder 28
»Fair Packaging and Labeling Act» 274
faktura 268, 269
FAO Infofïsh 364, 376
farligt gods 299, 310
fartygsexport 210
Fartygskreditnämnden (FKN) 239
fartygsutrustning 343
FAS 278, 303
fast räkning 35
»feasibility study» (FS) 77, 79, 127 
Federal Index 379 
»fel seger» 159
FIATA FBL (Combined Transport Bill of 

Lading) 286, 309
FIATA FCR (Forwarders Certificate of 

Receipt) 286
FIATA FCT (Forwarders Certificate of 

Transport) 286
FIATA FWR (Warehouse Receipt) 286 
Filippinerna 19, 74, 323 
finansiella risken 71 
finansieringsforetag 261, 262 
finansieringsformåga 45 
finansväxel, sk promissory note 226, 234 
»Findex» 374
Finland 19, 128, 280, 320, 322, 326, 359
Firma Emballagekonsult 292
fisk 273, 325
Fiskars 359
fiskkonserver 273
Fjärran Östern 31, 46
fjärrvärme 356
FKN (Fartygskreditnämnden) 239 
»flaskhalsar» 85, 135 
flygfotografier 266 
flygtjänster 130 
flyttningskostnader 173 
FN-index 171



FN:s länderindelning 18 
FOB (free on board) 27, 47, 116, 277, 278, 

288, 303, 304, 306, 369 
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FOR 278
Force Majeure 77, 78 
fordon 325
fordringsförlustgaranti (F) 254, 255 
fordringsrätt 54, 56 
forfaitering 227, 230 
FOR-FOT 278 
formaliteter 266-275 
formalitetsbestämmelser 266 
fraktföraransvar 285, 286 
fraktnotering 287 
fraktsatser 46 
franchising 85, 133, 395 
Frankfurt 155
Frankrike 19, 27, 29, 31, 61, 119, 128, 

187, 188, 199, 278, 280, 316, 317, 321, 
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Free delivered 278, 303 
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to ... 278, 279, 304
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304
frihamn 273, 332-338 
frihandelsområden 319, 320 
fritidsprylar 362 
FRITT (franko) 277 
fritt fabrik 27, 47 
frizoner 332-338
frizoner, frihamnar, exportzoner, transit

zoner 332-338 
»front money» 98 
Frost & Sullivan 374 
frukostflingor 70 
fukt 297
fullsortiment 362
Funk & Scott Indexes (F & S Indexes) 

379, 380 
furnissörer 139 
fusioner 155 
fälttågsplan 190 
Förenade Arabemiraten 20, 327 
Företagsekonomiska institutionen, Upp

sala Universitet 104 
företagsköp, internationella 149-156 
»företagspessimisten» 141 
företagsamhet 24 
företagssymbolen 179 
förhandlingen 111, 112, 198 
»förhandlingsmässig bytesvaluta» 159 
förhandlingsresultat 161 
forhandlingsteknik 47, 203, 204 
förhandsbesked 255 
forhandsutfästelse 264 
förpackning 47
förpackningsinstruktioner 299 
förstudie 121
Försäkringsavtalslagen 307 
försäkringsbolag, utländska 248, 262 
försäkringsbrev 47 
försäkringsfrågor 166

försäkringsplikt 304 
försäkringspolis (-handling) 215, 301 
forsäkringsverksamhet 382 
försäljningskontor 44 
försäljningsterritorium 78 
försäljningsvillkor 117, 118

G
G.A. (General Average) 307 
garantiarbeten 66 
garantier 78
- mekaniska 116, 117
- prestanda 116, 117
- u-garantier 213
- fordringsforlust (F) 254, 255
- offert 222, 223
- förskotts 222, 223
- fullgörande 222, 223
- EKN 232, 243
- kombinerad T+F) 254
- långivar (LG) 24)4, 254, 255
- normal 250
- s/u 250, 251
- investerings 251, 259
- kurs (KG) 251, 254, 255
- mot (MG) 251, 253, 254, 255
- säkerhets (SÄ) 253, 254, 255, 263
- ram 254, 255
- lager (Lag) 254
- remburs (RG) 255
- transfererings 257
- tillverkningsförlust (TF) 254
- tilläggs- och finansiär (FinG) 254
- ratificerings 262
- uppsägnings 262
- valuta 258, 259 
garantiförbindelse 255 
garantiprocentsatser 250 
garantiutfästelse 244 
gasapparater 343
GATT 270, 319, 339, 341, 342, 344 
gemensamt ekonomiskt engagemang 71 
General Superintendence Company 272 
Ghana 19
globalgarantiavtal 253, 255 
godsskador 294 
»goodwill» 139
Grekland 19, 172, 321, 322, 324
grossistfunktion 44
gruvindustri 106
grävmaskin 97
Guatemala 19
Guinea 19
Guinea-Bissau 242
guld 266
Göteborg 292

H
Haag-Visby-reglerna 308 
»hagelmetoden» 89-91, 103 
Haiti 19 
halm 295



Hamburg 356 
hamburgerrestauranger 85 
Hamburg-reglerna 308 
handelsbruk 56, 164, 277 
Handelsdepartementet 266 
handelsdokument 318 
handelsfaktura 269 
handelsfirmor 43
handelshinder 74, 86, 87, 315, 316, 319, 

323, 400
- naturliga 74
- tekniska 336 
handelshus 30, 43, 393
- produktspecialiserade 46
- marknadsspecialiserade 46 
handelskammare 314
t- lokal 271
handelskontor 345, 348, 349, 350, 397, 

398, 400
handelspartner 29 
handelspolitik 313 
handelsprotektionism 393 
handelsrestitution 329 
handelssekreterare 89, 349, 351 
handelstermer, leveransklausul 276 
Hansa Sjö Försäkringsaktiebolag 301 
hantering av tvister 164 
hardship-länder 174 
haveriagent 302 
helägt bolag 71 
hembudsskyldighet 78, 94 
»hemlighetsmakeri» 200 
hemlighålla tvist 164 
hemmamarknadsproducent 50 
hemmaorganisation 34 
hemresor 172 
Holiday Inn 85 
Holland 31, 302
Honduras 19
Hongkong 19, 20, 147, 163, 327 
horisontell riskdelning 249 
hushållsmaskiner 362 
huvudman 36, 40 
hydraulkomponent 97 
hyvelmaskiner 326 
hårdvara 27, 84, 102 
Hällde Maskiner AB 25, 31, 32 
hälsoundersökning 170 
»härtagningsreaktioner» 155 
hävningsrätt, säljarens 67 
Höganäsvillkor 152
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icke-tariffära hinder 318 
IKEA 133, 139, 359, 362 
i-länder (industriländer) 19, 23, 24, 262, 

317, 318, 333, 340, 389 
IMF, Internationella valutafonden 308, 
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importavgifter 319 
importbegränsningar 318 
importdeposition 330 
importdepositionskrav 319

importkonkurrenten 50 
importkvoter, importkvotering 140, 330 
importkvoterade varor 335 
importrestriktioner 268 
importskapande »sug» 361-363 
Incoterms 276-280, 304 
indexering 77 
Indien 19, 242, 390 
Indonesien 19, 110, 323 
Industridepartementet 115 
industriella rättigheter 85 
industriellt rättsskydd 91 
industri- och regionalpolitiska beting

elser 316
industripolitik 313 
industriprodukter 43, 266 
industrirestitution 327 
industrivaror 320 
»informationstratten» 366 
inhemska regelsystemet 314 
»inherent vice» 305, 306 
inkassoförskott 225 
inkassouppdrag 221, 225 
innovator 86 
Inova 90 
inspektion 337 
installation 41 
Institute Clauses 305 
Institutet för Utländsk Rätt 346, 348 
instrument 325
»integrera framåt eller bakåt» 88 
Interamerican Development Bank 237 
International Forecasts 379, 380 
International Time Series 379 
International Trade Center UNCTAD/ 

GATT 374
internationella förhandlingar 158-165 
Internationella Handelskammaren (ICC) 

165, 216, 218, 223, 253, 276, 277-280 
internationella marknadsföringsföretag 43 
»internationell kutym» 164 
internationell reklam 183-195 
internpriser 99 
»inward processing» 327 
Inventory of Published Market Research 

374
investeringsgaranti 259 
Investment Insurance International 

(Managers) Ltd 260 
IP Sharp’s databaser 382 
Irak 19, 22, 298 
Iran 19, 22, 46 
Irland 19, 316, 321, 322 
IRO 139
Island 320, 322, 324
ISO (International Standards Organiza

tion) 343 
Israel 18, 19, 269
Italien 19, 31, 61, 187, 188, 278, 280, 316, 

321, 322

J
Jamaica 19, 242
Japan 19, 30, 46, 50, 89, 102, 158, 168, 

202, 292, 386, 389, 390



»job-rotation » 168
joint venture (JV) 26, 70-83, 142
- avtal 77
- minoritetsägt 395 
Jordanien 19 
jordbruk 382 
jordbruksmaskiner 343 
Jordbruksnämnden 266 
jordbruksvaror 320, 325 
journalforing 66 
Jugoslavien 18, 19, 278, 324 
julbonus 171
järn 319

K
kadmium 312 
Kamerun 19 
kampanj 193
- insats 187 
kampanjmaterialet 194 
Kampuchea 19 
kapital tillgång 75 
Kap Verde 242 
karenstiden 233, 258 
kartor 266
»Kelly’s» 374 
kemi 384 
Kemikontoret 341 
kemisk industri 106 
Kenya 19, 242, 246 
Kina 18, 19, 22, 327 
»know-how» 71, 77, 84, 93 
kol 382
Kol- och stålunionen, CECA 321 
»kombinerade licenser» 85 
Kommerskollegium 266, 340, 344 
kommissionsbasis 35, 40 
kommissionslagen 54, 63 
kommissionär 52, 53, 56, 59, 64
- risktagande/provision 59 
kommunikation 196-206, 388 
kommunikationsanläggningar 120 
KOMPASS 140, 374 
komponentförsäljning 77, 78 
kondens 293, 295
konfektion 319, 362 
konfiskationsförsäkring 263 
konflikt 76
- minimum av 76
- lösning 81
- orsaker 80-82
konglomerat, branschblandade 151 
Kongo 19
konkurrensbevakning 66 
konkurrensklausuler 40, 400 
konkurrenskraft 24
- kommersiella 190 
konkurrensregler 321 
konossement 218, 219, 269
- order 219
konsignationslager 63, 335 
konsulatfaktura 269 
konsulatformaliteter 269-271 
konsulttjänster 129, 242

konsumentförpackade varor 274 
konsumtionskapitalvaror 362 
konsumtionsvaror 382 
kontaktman 48 
kontaktnätverk 132
»kontant mot dokument» (cash against 

documents, CAD) 246, 264 
kontinuitet 26 
kontrakt 77
- innehållet i 77 
kontraktsgarantier 253
- anbuds, »Bid» 253
- förskotts, »Advance Payment» 253
- fullgörande, »Performance» 253 
konvertibla västvalutor 102 
Korea, se Sydkorea 119 
korrosion 293, 295, 296, 298, 300 
»korta» leveransvägar 225 
kortfristig finansiering 224-230 
kortfristig kredit 224, 225 
»kostnadsexplosionen» 151 
kostnads/intäktsberäkningar 45 
kravlista 37
kravspecifikation 88, 103 
kredit
- leverantörs 214, 231-233
- kortfristig 224, 225
- köpar 231, 233, 234
- blandad 241-243
- växel 246 
kreditbrev 217 
krigsförsäkringsavtal 308 
krigsmateriel 266 
krigsutbrottsklausul 308 
»kulmetoden» 89-91, 103 
kultur 78, 82, 129, 174, 196-206 
kulturbarriärer 181, 196 
kulturchocker 150, 155 
kulturellt mönster 160 
kulturskillnader 234 
kundkategorier, svårbearbetade 50 
kundlistor 91
kundregister 146 
kundrisker 51
Kungsholms Express & Speditions AB 

292
kunnande
- professionellt 131, 134
- affärsmässigt 131, 134
- organisatoriskt 131, 134 
kunskapsnät 26 
kursgaranti (KG) 254, 255 
kursrisker 224, 227 
Kuwait 19, 20, 30, 327 
»kändisskap» 133, 134 
köparkredit 231, 233, 234 
kött 273

L
LAFTA (Latin American Free Trade 

Association) 323 
lagen
- patent 85, 102
- mönsterskydd 86, 102



- varumärkes 85, 102 
lagergaranti (Lag) 254, 255 
lagerhållning 66 
lagkonflikt 280
»lag och tvist» 68
LAIA (Latin American Integration 

Association) 324 
Lamcoavtalet 106 
lansering 146 
lantbruksmaskiner 362 
Laos 19, 242 
lastbilar 257 
lastbilsflak 378 
»latecomers» 151
Latinamerika 105, 198, 269, 317, 323, 

333, 335, 348, 390 
leasing 234-236 
leasingbolag, utländskt 235 
lego 149 
Lesotho 19, 242 
»letter of intent», LOI 82, 163 
levande djur 272, 273, 325 
leveransbestämmelser 65 
leveransbetingelser 146 
leveransförmåga 188 
leveransklausul, handelsterm 276, 303, 

304
leveransomfång 118
leveranstidpunkter 26
leverantörskredit 214, 231-233
Libanon 19
Liberia 19, 258
Libyen 19, 20
licens 30, 77, 91-93
- exklusiv 91, 99, 103
- ensam 91
- enkel 91, 99, 103
- export 214
Licensable Technology 384 
licensavgift 98 
licensavtal 71, 78, 317 
licensförsäljning 49, 69, 84-103 
licensgivning 70, 74, 394 
licensmarknader 102 
»life style»-produkter 362 
Linden-Alimak AB 34 
livsmedel 273, 306, 325 
livsmedelsanläggningar 120 
Lockheads Dialog 378, 381, 384 
lokalmarknader 188 
London 155 
»lumpsum» 98 
Luxemburg 321, 322 
lyftdon 343
långivargaranti (LG) 254, 255 
läkemedel 272, 343 
länderstrategi 111 
lönerevision 167, 171

M
Madagaskar 19, 258 
»main contracting» 119, 120 
Malawi 19 
Malaysia 19, 20, 323 
Mali 19

managementkontrakt 69, 104-114 
margarin 273
Marknadsbanken AB 374, 380 
marknadsbearbetningsplan 186-195 
marknadsbearbetningsteknik 192 
marknadskartläggning 364-375 
»marknadsmix» 50 
marknadsmål 193 
Marocko 19, 278 
maskiner 325 
masonitskivor 298 
massafabriker 298 
matvaror 272 
Mauretanien 19 
McDonald’s 133 
medelinkomstländer 19, 24 
medel- och långfristig exportfinansiering 

231-245
Mekanförbundet 52, 341 
mekanik 384 
mellanhand 32, 45
Mellanöstern, Mellersta Östern 30, 31, 

105, 198, 202 
»mentalitet» 47 
mervärdesskatt 323 
metaller 266, 325 
Mexico 19, 20, 30, 147, 323, 390 
miljövårdsprodukt 89 
mineraler 325 
minimikvantitet 66 
minimiroyalty 97, 98 
»misskommunicera» 201 
mjukvara 27, 84 
Moçambique 19, 242 
modem 376-378 
Mongoliet 19 
motgaranti (MG) 254 
motköp 47
mäklarverksamhet 129 
märkesspeditörer 287, 290 
märkning 47, 272, 273, 293, 300, 310 
märkningsbestämmelser 288 
märkningsföreskrifter 299 
Mässkalendern 348 
mässor 29, 66, 181 
möbelbranschen 362 
möbelindustrin 293

N
narkotika 266 
nationalisering 73
National Technical Information Service 

(NTIS) 374, 381 
NATO 18
Nederländerna 19, 278, 321, 322 
Nepal 19
nettolöneprincipen 170, 171 
Newsearch 381 
»newsletter» 70, 181 
New York 155, 352
New York Times’ Information Bank 380 
nie (newly industrialized countriesMän- 

derna 18, 20, 24, 73,125,147, 158, 226, 
324, 333, 367, 386, 389, 400 

Nicaragua 19, 242



Niger 19
Nigeria 19, 70, 242 
•■nisch» 139
Nitro Nobel 108, 109, 112, 128, 133 
NKB (Nordiska Kommittén för Bygg- 

nadsbestämmelser) 344 
Nordamerika 86, 158, 159, 187, 221, 386 
Norden 31, 74, 153, 183, 225, 363 
Nordiskt Speditörförbund 285, 309 
Nordkorea 19 
Nordyemen 19
Norge 19, 21, 128, 246, 278, 280, 320, 322, 

326
»not invented here» (NIH) 88 
nya industriländer - se »nic-länderna» 
Nya Zeeland 19, 202, 274 
nyckelkunder 134, 135 
nyttjanderätten 84 
nätverk 25

O
oceanpapp 293, 295, 298 
OECD, OECD-länderna 50, 73, 111, 123, 

128, 147, 210, 225, 247, 248, 324, 340, 
366, 367, 382, 389 

offentlig gäldenär 252 
offertsystem 146 
oligopolkaraktär 73 
oljebolag 50 
oljeländer 51, 73, 367 
oljepapper 293, 295, 298 
Oman 19
omsättningsskatter 323 
»omöjliga» marknader 86 
on-line 376, 384 
onoterade valutor 229 
OPEC-länder 22, 24, 148, 340 
opinionsbildning 177 
osynliga hinder 316 
»osynliga» poster 46 
»outward processing» 328 
OY Management Services Scandinavia 

AB 356

P
packnotor 299
paketleveranser, se systemleveranser 50 
Pakistan 19, 242 
Panama 19 
papper 325
pappersmasseindustrin 73 
Papua Nya Guinea 19 
Paraguay 19, 323 
paraplyavtal 79 
»paraplyplan» 172 
partnerval 75 
passiv export 71 
passiv förädling 328 
patent 78, 84, 85, 103, 150 
patenthinder 125 
patentintrång 65, 101 
»patentlicensavtal » 85 
patentsituation 78 
patentskrifter 91

patentskydd 93
pensionssystem 166
»perifera» avtalsvillkor 164
peripac 293, 295
personal 145
- svenskspråkig 48
personal utomlands 166—176
personbilar 334
»personkemin» 400
personliga relationer 199, 204
Peru 19, 258, 323, 324
piggy-backing 27
PK banken 224
plastfolie 293, 295, 298
Polen 19, 258, 269
politiska block 18
Polydoc-databaserna 384
portföljinvesteringar 152
Portugal 19, 172, 269, 320, 321, 322, 324
potatis 273
PR 177-180
Predalert 379
Predicasts, Inc. 374
preferenstullar 320
premieklasser 256
premier 248, 256, 261, 263, 307, 308
pressbevakning 178
pressmeddelandet 180
pressresa 180
prisförhandlingar 27
prislistor 65
prissättning 118, 119, 146 
producentvarureklam 133 
produktanpassning 198, 203 
produktansvar 40, 78, 100 
produkt/marknadssituation 103 
produktmarknadsvillkor 69 
produktprogram 37 
produkturval 146 
profileffekt 179 
projektorganisation 166 
projektsamverkan 346 
promissory note 226, 234 
promotion 188
PROMT ( Predicasts Overview of Markets 

and Technology) 379, 380, 385 
protektionistisk 323 
prototyp 95 
protracted default 259 
provision 46, 55, 57, 59, 67, 282
— efterprovision 55, 57, 60
— löftesprovision 234, 240
— riskprovision 248 
provisionsfördelning 40 
provleverans 28
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