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Förord

Det är en stor glädje för mig att kunna presentera den nya Exporthand
boken. Sveriges internationalisering ställer stora krav på företag och 
deras anställda. Från Exportrådets sida vill vi bidra med att sprida 
kunnande och erfarenheter inom detta område.

Nya Exporthandboken innehåller 35 kapitel, skrivna av ett antal 
såväl praktiskt erfarna som teoretiskt kunniga personer inom en rad 
specialområden.
Bokens huvudteman är:
- Idémässigt och praktiskt - från exportvara till värdepaket
- Utbildningsmässigt - exportsäljarens roll och kompetens
- Teknologiskt - kravet att kunna utnyttja den nya tekniken
Professor Sten Söderman är bokens redaktör. Med utomordentlig 
skicklighet och stort engagemang har han skapat en helhet av ett stort 
antal delar. För detta arbete vill jag framföra mitt varma tack till 
professor Söderman och till bokens alla författare.

Stockholm i maj 1989

EXPORTRÅDET
Bo Hampus Israelsson 
Verkställande direktör





Redaktörens förord

Denna bok vill stimulera svenska företag och dess medarbetare att 
göra bättre internationella affärer. Att upptäcka förändringar i villko
ren kring internationella affärer är nämligen avgörande för företagets 
långsiktiga lönsamhet. Eftersom utlandsförsäljning är en praktisk 
vetenskap har 37, i Sverige verksamma affärsmän och experter, om
betts dela med sig av sin erfarenhet på området. Bl a har representan
ter från framgångsrika exportföretag här bidragit genom att beskriva 
sina tillvägagångssätt och recept.

En internationell affär präglas av att den utvecklas över stora geo
grafiska avstånd där villkoren är svårförutsägbara. De tidsmässiga 
förloppen är ofta avgörande för det enskilda företagets framgång. Vill
korens förändring sker med olika hastighet och frekvens. Att förutsäga 
de tidsmässiga förloppen är liktydigt med att förutsäga dynamiken i 
marknaders och branschers utveckling. Ett exportföretags förmåga att 
hantera de geografiska och tidsmässiga dimensionerna är därför av 
största betydelse.

1982 års Exporthandbok fick ett mycket gott mottagande bland 
läsarna. Därför har huvuddragen i föregående versions innehåll bibe
hållits och kompletterats med några viktiga utvecklingsdrag som kan 
sägas prägla 1980-talet

Svenska exportföretag har snabbt lärt sig att anpassa produktut
budet till nya förändrade villkor och behov. Det har varit en påtaglig 
utmaning för de företag, som varit beroende av råvaror såsom trä och 
malm, att utveckla kombinationer av vidareförädlade produkter och 
kringtjänster. En sådan förmåga att finna nya varierade produkt/ 
marknadskombinationer, dvs att identifiera, beskriva och genomföra 
affärer, kallar jag konceptuelt kompetens. Ett viktigt syfte med denna 
Exporthandbok är att stärka denna konceptuella förmåga hos läsarna. 
En annan viktig kompetens, den tekniska, finns också redovisad i 
avsnitten om bl a finansiering, logistik och juridik. De mänskliga 
kompetenserna, dvs hur man utvecklar och hanterar de människor som 
faktiskt skall genomföra affärerna, har under 80-talet fått välförtjänt 
uppmärksamhet vilket återspeglas i denna upplaga.

Boken består av tio avsnitt, som innehåller två till sex kapitel. Det 
första avsnittet (A) redovisar tre skilda sätt att se »Världen som mark
nad» . En översikt över världshandeln och Europas roll som i särklass 
viktigaste marknadsområde, följs av en beskrivning av det svenska 
exportfrämjandet. I det tredje kapitlet presenteras en finansiell global
syn som betonar Japans dynamik och växande finansiella dominans.

Nästa avsnitt (B) betonar den praktiska affärsutvecklingen. Här



med avses utformningen av affärskoncept, arbetet med produktan
passning och arbete genom marknadsföring.

Kapitlen i de närmast följande avsnitten är indelade efter tre grund
läggande exportsituationer, som uttrycker olika grad av ekonomisk 
bindning. Avsnitt C »Försäljning på export» innebär den minsta gra
den av ekonomisk bindning. Här behandlas försäljning genom ut
ländsk återförsäljare, export via handelshus samt marknadsuppbygg- 
nad i Kina. - En ökad ekonomisk satsning och något ökat risktagande 
ingår i avsnittet E om olika produkter, tjänster, samarbeten och sätt att 
lyckas. Här behandlas joint ventures, systemförsäljning, tjänsteför- 
säljning, licensaffärer samt val mellan olika affärsupplägg. — Hur man 
bygger eget dotterbolag och genomför internationella företagsköp pre
senteras i avsnitt D. Denna exportsituation innebär mer eller mindre 
totalt bindande engagemang.

Att juridik och utlandsaffärer växer i betydelse illustreras på skilda 
sätt i avsnitt F.

I avsnitt G beskrivs och förklaras en annan viktig teknisk kompe
tens »betalning och finansiering».

I avsnitt H om frakt och distribution redovisas exportdokument, 
spedition, leveransvillkor, förpackningsfrågor, transportförsäkring 
samt tullfrågor.

I avsnitt I presenteras några aspekter på den mänskliga kompeten
sen. Vikten av att utnyttja existerande professionell kompetens mar
keras i kapitlet om personalutveckling på 90-talet varefter praktiska 
upplysningar redovisas tillsammans med en checklista för företag som 
placerar personal utomlands. Betydelsen av att känna såväl den egna 
företagskulturen som kulturer i andra länder diskuteras liksom ut
nyttjandet av PR i utlandsaffärer.

I avsnitt J utvecklas två perspektiv kring datainsamling, dels med 
hjälp av databaser, dels med hjälp av en systematisk marknads/ 
branschkartläggning.

De olika författarna till kapitlen i boken har valts ut därför att de 
besitter en obestridlig kompetens inom sitt speciella område. Detta 
innebär att huvuddelen av dem varit med om att, på ett eller annat sätt, 
i praktiken genomföra internationella affärer.

Till alla författarna riktas ett mycket varmt tack. Ni har tålamodigt 
levererat manus, som ofta omarbetats upp till fyra-fem gånger som 
följd av redaktörens frågor, förslag och synpunkter. 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 exportfolk, praktiskt 
användbar handbok. Att boken inte hade kommit till utan författarnas 
energiska insatser behöver knappast 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 dess verkställande 
direktör, Bo Hampus Israelsson och till chefen för Europamarknads- 
service Svante Blomqvist.

Stockholm i maj 1989

Sten Söderman
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Världsmarknaden på 90-talet
Gunnar Palm, Atlas Copco AB

Exporthandbokens inledande kapitel målar upp fyra världskartor. Du 
fick aldrig se dem i skolan. Ändå är de värda att studera eftersom de 
stämmer med verkligheten.

Den första kartan visar världshandeln och den andra världens indu
stri. Tillsammans ger de en god bild av marknadspotentialen för svens
ka exportörer. Naturligtvis tänker vissa företag redan nu i sådana 
termer. Många fler tvingas göra det på 1990-talet. Den svenska (eller 
nordiska) marknaden ger inte utrymme för den expansion, som brukar 
vara en grundorsak till lönsam försäljning.

Handelsvaror
Innan vi går in på handelns geografiska struktur, först några ord om 
olika varugrupper. De senaste 30 åren fördubblades världens »råvaru
handel» och sjufaldigades »industrivaruhandeln», båda mätta i volym. 
Skillnaden beror på att industrin växer utan att använda nämnvärt 
mer råvaror, genom rationellare tillverkning, bruk av skrot och sub-



stitut, energisparande m m. Industrivaror utgör alltså den mest dyna
miska sektorn och representerar nu 70% av varuhandelns värde, tro
ligen mer om tio år. Råvaror svarar således för 30% av handeln - där 
ingår jordbruks- och skogsråvaror, mineraler och bränslen. Man bör 
notera att det inte är pristrenden som ligger bakom industrivarornas 
växande vikt, utan volymtrenden. Råvarupriserna fluktuerar visser
ligen kraftigt, men stiger långsiktigt i ungefär samma takt som priser
na på industrivaror.

Förskjutningen mot allt mer förädlade industrivaror syns tydligt, 
exempelvis i Sveriges export. Tyngdpunkten skiftar från järnmalm 
över stål till maskiner, eller från trävaror över massa till papper. 
Verkstadsprodukterna dominerar allt mer. De utgjorde 50% av ex
porten och 45% av importen 1988.

Hittills har vi endast berört varuhandeln. Den förtjänar mer upp
märksamhet än tjänstehandeln då den är mycket större och växer lika 
snabbt. År 1988 uppgick världsexporten till drygt USD 2 800 miljarder 
för varor och USD 900 miljarder för tjänster. Deras procentuella till
växt var lika snabb de senaste 30 åren, mätt i dollar och löpande priser. 
Räknat i volym steg varuhandeln snabbare. Detta kan synas förvånan
de när tjänstesektorn upptar en allt större del av BNP, åtminstone i 
utvecklade länder. Förklaringen ligger i att nästan alla varor kan 
exporteras, medan stora delar av tjänsteproduktionen förblir stationär 
(både privat fönsterputsning och offentlig fångvård). Vissa tjänster har 
emellertid ett nära samband med varuhandeln, t ex transporter, finan
siering, service och utbildning av kunder. Handeln med sådana tjäns
ter kan väntas växa i ganska snabb takt, då de ofta utgör ett konkur
rensmedel för varuexportören.

Första kartan: Världshandeln
Därmed kommer vi in på kapitlets huvudämne som blir en diskussion 
kring marknadspotentialen, illustrerad med några »kartor».

Det finns ca 200 självständiga stater men de flesta spelar en obe
tydlig roll i världens handel och produktion. Västvärlden, dvs de 24 
utvecklade marknadsekonomierna, har en förkrossande och växande 
dominans. Det kommer naturligtvis alltid att finnas undantag där 
enskilda företag gör lönsamma affärer med fattiga länder. Normalt 
tackar man heller inte nej till någon order. Men huvudregeln är alltid 
viktigare än undantagen.

Figur 1.1 visar världsexportens fördelning åren 1950-88 baserad på 
dess värde i dollar och löpande priser. Internationell handelsstatistik 
bygger på exportvärdet (importvärdet hade givit nästan exakt samma 
bild). Som synes steg västvärldens andel från 63% till 71% under den 
perioden, fastän med olika tendenser i skilda regioner - särskilt EG och 
Japan gick framåt. Tredje världens relativa och trendmässiga nedgång 
bröts på 1970-talet (effekten av tolvdubblade oljepriser) men fortsatte 
på 1980-talet.

OPEC-länderna ligger i alla tre u-landsregionerna, särskilt Afrika- 
Mellanöstern. Det finns ingen anledning att skilja dem från övriga 
u-länder eftersom nästan alla ekonomiska karaktärsdrag som känne
tecknar ett u-land, återfinns även här. Dessutom har OPEC, numera 
och för överskådlig framtid, förlorat sin temporärt stora betydelse i



världshandeln. Nästa kris i världsekonomin kommer knappast att 
orsakas av brist på olja, utan av någon faktor som vi kanske inte ens 
kan identifiera idag.

Det mesta talar för att tabellens trender håller under 1990-talet. 
EG-länderna, som fortsätter att undanröja interna och externa han
delshinder och därmed drar mer nytta av frihandeln än andra regioner,

Figur 1.1: Olika regioners andel av världsexporten 1950-88 (%)
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Källa: GATT (Övriga Väst = Canada, Sydafrika, Australien, Nya Zeeland)



höjer sannolikt sin andel av världshandeln ytterligare. Detsamma 
gäller Japan, världsekonomins »vinnare» under efterkrigstiden. Näs
tan alla andra regioner förlorar i relativ vikt: säkerligen alla u-länder 
som är beroende av råvaruexport och nästan lika säkert de problem
tyngda kommuniststaterna. De enstaka länder i tredje världen som 
framgångsrikt börjat exportera industrivaror utgör undantag, inte 
regel.

Figur 1.2 ger handelskartan 1988 i förstoring, genom att visa de 
enskilda länder som tillsammans svarar för 90% av världsexporten. 
Marknadsekonomierna står väster om sifferkolumnen, statshandels- 
och utvecklingsländer öster därom. Observera att Västtyskland nu är 
världens största exportland.

En viktig reservation: de största ekonomierna underrepresenteras i 
handelssiffrorna, eftersom internhandeln Ohio-Iowa eller Bayern-Hes
sen inte noteras. Omvänt överrepresenteras mindre industriländer och 
alla u-länder, där internhandeln är begränsad. Detta betyder att tabel
lens sex första länder faktiskt utgör ännu större marknader än man 
först tror.

Figur 1.2: Världens största exportländer
Miljarder 
USD 1988

Västtyskland 330
USA 322
Japan 265
Frankrike 168
Storbritannien 145
Italien 130
Canada 115

112 Sovjetunionen
Nederländerna 103
Belgien 93

62 Hongkong*)
61 Taiwan
60 Sydkorea

Schweiz 51
Sverige 50

48 Kina
Spanien 41

38 Singapore*)
34 Brasilien

Australien 33
Österrike 31 DDR
Danmark 27
Norge 22 Saudiarabien
Finland 21 Tjeckoslovakien
Sydafrika 20 Mexico
Irland 18 Malaysia

= 75 % därav transithandel 

Källor: GATT, OECD



Andra kartan: Världens industri
Ovannämnda reservation gör att man också bör redovisa andra mått 
på marknadernas storlek och tillväxt. Glöm folkmängden! Den säger 
inget om ett lands ekonomiska styrka, utan det är i första hand pro
duktionens storlek man bör undersöka.

Hela produktionen (BNP) är egentligen ett alltför grovt mått, då den 
även omfattar offentliga sektorn som har svaga samband med varu
handeln (offentliga sektorns produktionsvärde definieras som = kost
naderna). Industriproduktionen utgör ett mycket bättre mått — dels 
mer tillförlitligt, dels därför att det är industrin som förbrukar huvud
delen av handelsvarorna.

Figur 1.3 visar tillverkningsindustrins förädlingsvärde per region 
1970 och 1987. Jämförelsen påverkas självklart av valutakurserna. 
Observera dock att dessa tenderar att följa fundamentala orsaker som 
priser och konkurrenskraft på lång sikt (17 år här). Man bör också 
nämna att just 1987 nådde dollarn en marknadskurs som sammanföll 
med köpkraftspariteten gentemot exempelvis DEM och yen, enligt 
OECD. Det betyder att 1987 års siffror ger en någorlunda korrekt bild 
av industrins storlek.

Den som finner »industriproduktionens förädlingsvärde översatt till 
dollar» vara ett alltför teoretiskt begrepp, kan jämföra enkla fysiska 
data i nyckelbranscher som bilindustrin. Antalet tillverkade motor
fordon i olika regioner visade samma tillväxttrender 1970-87 som hela 
industrin, även om nivåerna skiljer sig såtillvida att Väst dominerar 
bilindustrin ännu mer (86%) än den samlade industrin (73%).

Produktionens storlek är den bästa nyckeln till marknadspotentia
len även för den som säljer investeringsvaror (främst maskiner). Den 
helt övervägande delen av ett lands maskininvesteringar går näm
ligen till utbyte av gamla maskiner, och endast mindre delar till kapa- 
citetsutbyggnad, rationalisering, arbetsmiljö m m.

Figur 1.3: Regionernas andel av världens tillverkningsindustri (%)
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Källor: OECD, World Bank, Business International, Conference Board 
Övriga Väst = Canada, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland



Precis som inom den internationella handeln är västvärldens domi
nans påtaglig. Det är den för övrigt också i en sektor som vi hittills inte 
berört, bygg- och anläggningsverksamheten — en viktig marknad för 
svenska exportörer (se figur 1.4: Europas underjordiska rörelser).

Under 1990-talet kommer industrins tyngdpunkt knappast att för
skjutas. Arbetsintensiva branscher fortsätter att flytta till vissa u- 
länder. Samtidigt växer nya, mer teknik- och kapitaltunga branscher 
fram i de traditionella i-länderna.

Figur 1.4: Europas underjordiska rörelser
Bygga ut infrastrukturen vill de flesta regeringar - särskilt folkvalda sådana. Vägar, 
järnvägar, kraftverk, telenät, idrottsarenor m m planeras. Där ingår ofta dyra tunnel
byggen. Behoven finns överallt, pengar och därmed efterfrågan främst i de rika länderna. 
Därför är det naivt att tala om dessa som »färdigbyggda». Dagens stora infrastrukturpro
jekt finner man främst i Japan och Västeuropa.

De kommer inte att ge många jobb åt svenska byggfirmor: offentliga köpare dis
kriminerar ofta utlänningar. Men de svenska byggmaskintillverkarna tar hem order 
från lokala privata byggare. Sju exempel på sådana byggarbeten:

1. Kanaltunneln
2. Eurodisneyland
3. Olympiska Barcelona
4. Snabbjärnvägen 

Madrid-Sevilla
5. Messinabron
6. Ny Brennertunnel
7. Snabbjärnvägen 

Würzburg-Hannover, 
varav 12 mil tunnel

Tredje kartan: Handelshinder
Handelns liberalisering var den främsta motorn i världsekonomins 
snabba tillväxt under »gyllene kvartsseklet» (1948-73). Tullarna sjönk 
i vissa u-länder, mer i transoceana i-länder och mest inom Västeuropa. 
Den största händelsen - en av historiens viktigaste detta sekel - var 
uppkomsten av EG.

Sedan 1973 har många länders handelspolitik varit splittrad. Gamla 
handelshinder försvinner, nya dyker upp och det är svårt att avgöra 
vilken tendens som är starkast. Något som talar för att protektionis
men inte fått allvarliga följder är det faktum att handeln växer snab
bare än produktionen, nu liksom hela efterkrigstiden.

Hur långt integrationen fortskridit visar man enklast med tullarnas 
höjd. De importtullsatser som möter svenska industrivaror, framgår av 
figur 1.5.



Figur 1.5: Genomsnittliga importtullar på industrivaror
Västeuropa 0
Japan 3%
USA 4%
Övriga Väst 9%
Asien 18%
Afrika-Mellanöstern 18%
Latinamerika 20%
Comecon irrelevant
Källor: GATT, UNCTAD (avser början av 1980-talet)

Figuren ger en förenklad bild. Mer detaljerad information kommer i 
senare kapitel om handelshinder. Där behandlas också de icke-tariffä- 
ra handelshindren, vilka är svårare att mäta men viktiga. Den som 
studerar dem finner snart att de generellt sett är mildast i Västeuropa 
och försvåras med samma rangordning som i figur 1.5.

Det finns olika sätt att kringgå importhindren, vilket senare kapitel 
kommer att visa. Vanliga vägar är lokal tillverkning i egen regi, 
licenstillverkning överlåten åt lokala företag, skilda slag av byteshan
del med östländer osv. Man bör hålla i minnet att sådana lösningar är 
sämre än traditionell export av varor, åtminstone i de flesta branscher, 
men bättre än inga lösningar alls. Då man bearbetar marknaden i 
statshandels- och utvecklingsländer blir de ofta det enda möjliga alter
nativet.

Vad händer den närmaste framtiden inom handelspolitiken? Mycket 
talar för att man kan invänta 1990-talet med en viss optimism. Den 
orsakas inte av de pågående GATT-förhandlingarna (som siktar på 
undanröjande av icke-tariffära handelshinder, även inom tjänste- och 
jordbrukssektorerna) eller det fördjupande EG-samarbetet. En annan 
orsak är mycket viktigare: världens nationalekonomer är överens om 
att importhinder främst skadar den egna ekonomin.

SKYDDET BLIR DYRT
Om någon vinner en dollar på importskydd, förlorar någon annan i samma land mycket 
mer. För varje jobb i de svenska varven värt 20 000 $ om året, betalar svenska skattebe
talare omkring 50 000 $ i årlig subvention. Importskydd kostar kanadensiska konsu
menter 500 miljoner $ årligen för att ge löner om 135 miljoner $ per år i beklädnadsin
dustrin. När japanska konsumenter betalar åtta gånger världsmarknadspriset för en 
biff, får de japanska bönderna det inte åtta gånger bättre. Så mycket mer kostar det dem 
att framställa biffen.

Världsbanken 1981

Fjärde kartan: Kreditvärde
Vid val av marknad måste exportören ta hänsyn till risken att inte få 
betalt. Man brukar skilja mellan tre slags kreditrisker, vilka behand
las utförligt senare i boken. Politisk risk avser faran att köparens 
likvid inte transfereras till säljaren i tid, pga köparlandets valutabrist, 
krig, strejk m m. Kommersiell risk består i att köparen får betal- 
ningssvårigheter eller helt enkelt avstår från att betala. Valutakurs
risk innebär att exportören får en lägre likvid i SEK än kalkylerat, då 
köparlandets valuta sjunkit i kurs.



Figur 1.6: Institutional Investor’s 1988 Country credit ratings
Sept Credit Sept Credit
1988 Country Rating 1988 Country Rating
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Alla tre riskerna kan man täcka — helt eller delvis, till hög eller låg 
kostnad. De vanligaste metoderna heter exportkreditförsäkring i förs
ta fallet, remburs eller factoring i andra fallet, terminsaffär eller SEK- 
fakturering i tredje fallet. Det vore naturligtvis idealiskt att bara 
handla med solida kunder och länder. I varje fall vinner man på en klar 
uppfattning om olika länders kreditvärde, både för att minska kortsik
tiga risker och bedöma långsiktiga marknadsinvesteringar.

Den amerikanska tidskriften Institutional Investor’s kreditvärdes- 
liga har nått högt anseende. Den bygger på intervjuer med ca 100 
affärsbanker som får gradera alla länders betalningsförmåga (dock 
inte resp hemland) på en skala från 0 till 100. Figur 1.6 visar den 
senaste ligan, daterad september 1988.

Sammanfattning
De västliga industriländerna dominerar världsmarknaden. Så kom
mer det att förbli under 1990-talet och inom överskådlig framtid. 
Några av dem höjer rentav sina andelar av världens handel och indu
striproduktion. Detta gäller särskilt Japan och flera av EG-länderna. 
Däremot är tillväxtprognosen för USA mer osäker.

Statshandelsländernas ekonomiska framtid förefaller ganska dys
ter. Bristen på hårdvaluta utgör den kritiska faktorn, som beror på 
planekonomiernas oförmåga att framställa och sälja de industrivaror 
omvärlden efterfrågar.

Det stora flertalet utvecklingsländer, som är obetydliga marknader 
och beroende av råvaruexport, får en långsam tillväxt och svag import
kapacitet. Det finns några undantag med ljusare utsikter, främst i 
Östra Asien.

År 1987 gick 72% av Sveriges export till Västeuropa (73% 1988), som 
även i framtiden blir vår huvudmarknad. Tyngdpunkten förskjuts 
emellertid från Skandinavien till EG’s fyra stora (Västtyskland, 
Frankrike, Italien, Storbritannien). Även Japan blir med stor sannolik
het en viktigare handelspart än idag, kanske också USA.

Förhoppningsvis kommer världens politiker att handla klokt och 
driva fram en fortsatt liberalisering av världshandeln - nyckeln till 
ekonomisk tillväxt. För Sveriges del är det viktigt att smälta samman 
mer intimt med Västeuropa, i fråga om varu- och tjänstehandel, arbets- 
och kapitalmarknad, skatter och utbildning.



Det svenska exportfrämjandet
av Bo Hampus Israelsson, Exportrådet

Begreppet »exportfrämjande»
Med svensk export menas i allmänhet försäljning till marknader utan
för Sverige av i Sverige producerade varor och tjänster. Begreppet 
»Exportfrämjande» - har dock alltmer kommit att avse företagens 
internationellt inriktade aktiviteter i stort, t ex utlandsetableringar, 
internationellt inriktad projektsamverkan, managementutbildning 
och annan verksamhet som indirekt leder till export, men där exporten 
i sig inte är det nödvändiga men väl möjliga slutmålet. Kanske vore 
begreppet »internationell marknadsföring» mer adekvat som samlan
de beskrivning för exportfrämjandets arbetsfält.

För framgång i internationell marknadsföring krävs ett omfattande 
kunnande om marknader, politiska system, religiösa, kulturella och 
sociala särarter etc. Det krävs erfarenhet och kunskap om tillväga-
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gångssätt, distributionsformer, handelshinder och produktkrav etc. 
Experthjälp visar sig ofta erforderlig liksom personell förstärkning. 
För mindre företag är oftast externt anskaffad komplettering av kun
skaper och kapacitet en nödvändighet. För de större blir det ofta fråga 
om att anskaffa extern expertis vid speciella tillfällen och för särskilda 
behov.

»Exportfrämjande» finns i olika former i industriländerna och täcker 
mer eller mindre väl företagens behov av komplettering och förstärk
ning av egna resurser. I Sverige är erfarenheten att de mindre och ofta 
exportoerfarna företagen utnyttjar, och räknar med att kunna ut
nyttja, svenskt »exportfrämjande» inom ett stort antal kompetensom
råden. De stora, exporterfarna, företagen är däremot beroende av från 
exportfrämjandet erbjudna tjänster inom smala kompetensområden — 
ofta av spjutspetskaraktär och stundom i form av lokala samverkans- 
grupper i utlandet.

Svenskt exportfrämjande med Exportrådet i centrum
Näringslivet och staten, företrädd av utrikesdepartementet, har ge
mensamt ålagt Sveriges Exportråd att verka som ett centralt, svenskt, 
exportfrämjandeorgan med uppgift att erbjuda varu- och tjänsteprodu
center service inom ett brett kompetensområde i internationell mark
nadsföring. Exportrådet samarbetar med andra organisationer, före
tag och myndigheter som bedriver visst exportfrämjande - oftast inom 
speciella verksamhetsområden. Sådana är t ex banker, branschorgani
sationer, handelskamrar och regionala utvecklingsfonder.

Likaså samverkar Exportrådet med olika statliga myndigheter och 
departement som svarar för statliga branschstöd, vilket ofta även 
omfattar exportfrämjandestöd. Exportrådet samarbetar i många av
seenden med industri-, jordbruks- och miljödepartementen med av
seende på dessas internationellt inriktade aktiviteter. Särskilt nära 
samarbete har utvecklats mellan Exportrådets och SIND (Statens In
dustriverk) som svarar för det mesta av statligt exportfrämjandestöd 
för speciella branscher, ofta med Exportrådet som genomförandeorgan. 
Likaså är samarbetet med SIDA och andra med u-landshjälpen för
bundna institutioner betydelsefullt. Samverkan med STATT är fre
kvent. I vissa fall har STATT och Exportrådet gemensamt utlands- 
kontor. Statliga exportkrediter och exportkreditgarantier för att täcka 
politisk och kommersiell risktagning i samband med exportaffärer och 
utländska investeringar ingår i det svenska exportfrämjandet. Ex
portrådet samarbetar nära mec Svensk Exportkredit (SEK) och Ex
portkreditnämnden (EKN).

Exportrådet - en internationellt utbredd organisation med 
marknadsspecifik förankring
Exportrådet anses ej sällan och internationellt vara ett unikt exempel 
på framgångsrik samverkan mellan näringslivet och staten. Finansie
ringen av verksamheten utgöres dels av företagens abonnentavgifter 
och företagens betalning för olika tjänster, dels av statliga anslag för 
olika tjänster, dels av statliga anslag över Utrikesdepartementets bud
get.



Flertalet företag (ca 3 000) med reguljär internationellt inriktad 
verksamhet är abonnenter i Exportrådet och erhåller 35% rabatt på 
flertalet tjänster och produkter. Ca 10 000 företag utnyttjar årligen 
Exportrådets tjänste- och produktutbud mot ersättning.

Exportrådet bedriver sin verksamhet både i Sverige och utlandet. 
Den svenska delen omfattar ca 200 personer. 175 finns vid Exportrå
dets huvudkontor, varav flertalet i olika specialistbefattningar i Stock
holm, och 25 på olika platser i Sverige - de flesta som »Exportchef-att- 
hyra».

Exportrådets utlandsorganisation omfattar ett 30-tal handelskontor
- varav flertalet i OECD-länder - med ca 200 anställda.Dessutom har 
Exportrådet lednings- och samordningsansvar för den kommersiellt 
inriktade verksamheten vid ett 70-tal svenska beskickningar. Till 
flera av dessa har Exportrådet i samråd med UD rekryterat för resp 
verksamhetsland erfarna affärsmän och därmed avsevärt ökat den 
kommersiella kompetensen.

Exportrådet har genom sina egna utlandskontor — handelskontoren
- och genom ambassader och konsulat ett världsomfattande unikt och 
kvalificerat informations- och kontaktnät liksom en förnämlig kon
sultorganisation, som ställes till de svenska företagens förfogande.

Basorganisationen i Sverige
I den svenskbaserade delen av Exportrådets organisation finns land- 
specifik kompetens representerad genom regionkontor, som täcker alla 
länder runtom i världen. Ofta kan företagen i Sverige genom dessa få 
den information och service de behöver. Regionkontoren fungerar dess
utom som utlandskontorens »förlängda arm» i Sverige.

För att förstärka de svenska företagens samverkan och möjligheter 
till påverkan av Exportrådets verksamhet mot geografiskt definierade 
marknadsområden har det bildats ett flertal referens- resp styrgrupper 
med inflytelserik och kunnig representation från näringslivet. Som 
exempel kan nämnas Exportfrämjandekommittén för handeln med 
Sovjet, (motsvarande för andra statshandelsländer i Europa) Sweden 
China Trade Council, Affärsgruppen Japan etc. Flera av dessa har 
bildats tillsammans med Industriförbundet, Grossistförbundet etc. 
Dessa grupper kompletterar, förstärker och tom ersätter ibland Ex
portrådet som svensk motpart i handelsfrämjandesamarbetet med resp 
land. Detta förhållande kan också ses som exempel på det djupa sam
arbete som finns mellan det halvofficiella Exportrådet och det privata 
näringslivet i Sverige.

Efterfrågestyrd verksamhet
En viktig förutsättning för att Exportrådets verksamhet skall leda till 
framgångar för företagen och därmed för Sverige är, att företagens 
förutsättningar och önskemål för deras internationella verksamhet 
återspeglas i Exportrådets kompetens - och i organisationens upp
byggnad. För att detta så väl som möjligt skall ske har en stor del av 
Exportrådets organisation och tjänste- resp produktsortiment upp
delats med avseende på företagens affärsområdes-, produkt- eller



branschmässiga tillhörighet. För närvarande finns sju sådana Affärs
områden: Bygg- och Energi, Basnäringar, Tillverkningsteknik, In
formationsteknologi, Hälso- och Sjukvård, Transportteknik och Kon
sumentvaror. Dessutom finns särskilda personer inom organisationen 
som arbetar med Tjänsteexport. Svensk Projektexport och Internatio
nell Projekt- och Affärsbevakning handhas också av speciellt avdelad 
personal. Vart och ett har därefter vid behov uppdelats vidare i pro
dukt- eller branschområden. Till ett flertal av dessa över- resp under
ordnade grupperingar har det tillsatts referensgrupper med företags
representanter som i praktiken anger den huvudsakliga inriktningen 
av Exportrådets geografiskt eller specialistinriktade verksamhet för 
resp företagsgruppering. Därigenom har Exportrådets inriktning till 
största delen blivit direkt behovsbaserad och efterfrågestyrd. Initiativ 
till service och projekt med avseende på olika affärsområden kommer 
givetvis ofta också från resp geografisk marknad. Det är Exportrådets 
uppgift att samordna den efterfrågan av insatser som är relaterad till 
den svenska utbudssituationen och resp geografisk marknad. I prakti
ken anger resp affärsområdesenhet i Sverige därmed inriktningen av 
utlandskontorens verksamhet inom sitt område. Samspelet mellan 
Affärsområdes- och geografiskt baserade enheter i Sverige och utom
lands avgör hur väl det svenska utbudet av varor och tjänster kan få 
stöd genom Exportrådet i den internationellt inriktade verksamheten.

Exportsamverkan
För att säkerställa att rätt åtgärder sätts in på rätt marknader, sett ur 
företagens synvinkel, har en rad samverkansgrupper bildats. Dessa 
finns dels i Sverige och dels i utlandet.

Som exempel kan nämnas Sweden-China Trade Council och Affärs
gruppen Japan. De foretag som anslutit sig till dessa påverkar i hög 
grad vilka aktiviteter som Exportrådet bör vidtaga på respektive 
marknad. Här utges också nyhetsbulletiner så att medlemmarna hela 
tiden hålls väl informerade om marknadernas utveckling. Inte minst 
värdefulla är de regelbundna sammankomsterna. Företagsrepresen
tanterna får då tillfälle att utbyta egna erfarenheter om dessa relativt 
svårbearbetade marknader och lyssna till inbjudna gästföreläsare från 
respektive land. Vidare företas delegationsresor ut till respektive land, 
ofta under ledning av något svenskt statsråd eller annan offentlig 
person. Motsvarande grupper finns också för Sydkorea, Indien och 
Egypten.

Ett liknande arbetssätt har kommittéerna för främjande av handeln 
mellan öststaterna och Sverige. Sådana finns inrättade för Sovjetunio
nen, DDR, Ungern, Tjeckoslovakien, Jugoslavien, Bulgarien och Ru
mänien.

På OECD-marknaderna är de svenska exportörerna ofta väl eta
blerade med egna dotterbolag. Även med dessa är Exportrådet an
geläget att etablera en god samverkan. Här har man gått samman i 
lokala grupper som i Exportrådets regi arrangerar marknadsföringsåt
gärder mot de gemensamma kunderna. Så har t ex sedan länge funnits 
»Fernwärmegruppe — BRD», där de svenska dotterbolagen i Västtysk
land har haft goda framgångar att sälja sin utrustning till de kommu
nala fjärrvärmebolagen. Ett annat exempel är »Miljögruppen Dan-



mark». I denna har ett antal svenska dotterbolag inom miljöområdet i 
Danmark gått samman. Eftersom de vill marknadsföra sig som inhem
ska bolag blir Exportrådets roll att samla in och bearbeta viktig mark
nadsinformation, som intressentföretagen sedan utnyttjar i sina egna 
marknadsansträngningar. Det finns åtskilligt flera exempel på lycko
samma lokala samverkansgrupper.

Exportrådets kompetensområden
Som ovan beskrivits är Exportrådets kompetens- resp tjänsteutbud 
inriktat såväl på de geografiska marknadernas specifika krav som på 
mera företagsspecifika behov. Dessutom finns rena specialist resp 
stabslika stödjande funktioner som spänner över all geografisk resp 
affärsområdesbaserad efterfrågan. Dessa omfattar t ex utbildningju
ridik, licensiering, språk, transporter, tullar och andra export- resp 
importmässiga föreskrifter, exportkrediter mm.

De mera erfarna exportörerna använder ofta Exportrådets tjänster 
som komplement till sin egen kompetens inom snävare specialområ
den. Det kan t ex gälla utbildning betr lagstiftning inom produkt eller 
marknadsområden, frågor om konkurrensbegränsning, exportkredit 
eller databanker. Storföretagen köper ofta specialdokumentation, 
handböcker, marknadsguider, marknadsöversikter, bevakning av in
ternationella organs upphandlingar etc. Särskilt de stora företagen 
deltar ofta i Exportrådets delegationsresor och utställningsaktiviteter 
utomlands.

Alla företag — stora som små — anlitar kontinuerligt Exportrådet. 
Det största antalet förfrågningar liksom behovet av service inom ett 
stort antal områden representeras av de mindre och oftast exportoer
farna företagen. De mera expertbetonade och omfattande uppdragen 
och därmed också de som motsvarar den större delen av Exportrådets 
debiterade konsultverksamhet representeras av de större exportföre
tagen - så t ex är de fem största exportföretagen i Sverige också Ex
portrådets fem största kunder.

De mindre och medelstora företagen och Exportrådet
Den statliga finansieringen av Exportrådet möjliggör en omfattande 
service till de oerfarna och oftast mindre företagen. Det har framhållits 
att det övervägande antalet förfrågningar kommer från just småföre
tag.

Det har skapats kompetensområden, tjänster och aktiviteter särskilt 
avsedda för de mindre företagen. T ex »Exportchef-att-hyra» möjliggör 
att en exportkompetent person ställs till förfogande på hel- eller deltid 
mot en ersättning som under de första två åren delas mellan resp 
företag och Exportrådet och som därefter finansieras helt av resp 
företag. För närvarande finns ett tjugotal sådana Exportchefer.

Likaså erbjuds småföretagen olika typer av förutsättningsanalyser 
med avseende på produkt och marknad, säljtester och säljresor, mark
nadsintroduktion mm. Denna verksamhet är av naturliga skäl i första 
hand inriktad på de europeiska närmarknaderna. Exportrådet avråder 
ofta de exportoerfarna företagen att i böljan av sin internationella 
verksamhet ge sig in på avlägsna och svåra marknader.



Exportrådets ledning har till sitt förfogande en särskild referens
grupp för småföretagsfrågor — Delegationen för Mindre Företag. Den
na är mycket aktiv då det gäller Exportrådets service för de mindre 
företagen. Den tar initiativ till nya former av marknadsföring, till 
olika typer av utbildning — t ex seminarier i etableringsfrågor. Den är 
också aktiv då det gäller att arrangera småföretagsträffar etc utanför 
Stockholm.

Behovsanpassade tjänster
Här har tidigare betonats det viktiga i att låta efterfrågan och före
tagens egen utgångspunkt bestämma omfattning och inriktning av 
samarbetet med Exportrådet. För att uppnå detta och stimulera till 
ökat samarbete bedriver Exportrådet en omfattande uppsökande verk
samhet. Såväl små som stora företag uppsöks och Exportrådet försöker 
därigenom stimulera och utveckla företagens internationellt inriktade 
verksamhet.

Dessa besök leder ofta till att helt skräddarsydda insatser för resp 
företag etableras där en stor del av Exportrådets kompetens kommer 
till användning. Företagen kan också själva föreslå Exportrådet en 
gemensam genomgång av sin exportstrategi. Sådana grundläggande 
kartläggningar av företagets internationella verksamhet leder ofta till 
att ett ingående och långsiktigt konsultförhållande mellan företaget 
och någon person inom Exportrådet etableras.

Som ett exempel på ett behovsanpassat uppdrag kan nämnas hur ett 
större företag drog fördelar av Exportrådets resurser i en marknads- 
kartläggning.

Syftet med kartläggningen var att få en samlad bild av de nordiska 
marknaderna samt att definiera viktiga marknadssegment för varje 
land, som ännu inte har blivit systematiskt bearbetat. Därigenom 
kunde också fördelen med länderövergripande marknadsföring upp
nås. Säljstyrka och teknisk kunskap kunde anpassas till marknadsbe- 
hovet. Tillsammans med handelskontoren och företagens dotterbolag 
för varje nordiskt land kartlades följande:
— Antalet större företag inom sju olika branscher samt deras geo

grafiska huvudcentra.
— Typ av energislag som användes inom olika värmebehandlingsappli- 

kationer i de angivna branscherna.

Exportrådets delfinansiering från staten skapar möjligheter
Ca 50% av Exportrådets verksamhet finansieras med statsmedel och 
50% representeras av företagens abonnemang resp köp av Exportrå
dets tjänster och produkter.

Exportrådet har inte något eget kapital i botten utan baserar i 
princip sin verksamhet på årligen tilldelade anslag och abonnemang. 
Omfattningen av dessa båda intäktsslag är därför avgörande för Ex
portrådets kompetens- och kapacitetsuppbyggnad.

Exportrådet är i första hand att betrakta som en »serviceorganisa
tion» där vissa nyttigheter i begränsad omfattning kan erhållas kost
nadsfritt. Exportrådet är också en »projektorganisation» som anordnar



aktiviteter i form av med foretagen samfinansierade projekt, sk ex
portaktioner, och dessutom ett »konsultföretag» som erbjuder företagen 
konsulttjänster till marknadsmässiga priser.

Med nu gällande finansieringsformer är det statsmedlen och i be
gränsad omfattning abonnemangsmedlen som utgör Exportrådets år
liga fasta intäkter att användas för mer eller mindre riskfyllda sats
ningar. Samfinansierade och helt företagsfinansierade aktiviteter är 
möjliga på grund av att staten tillskjuter en väsentlig del av rörelseka
pitalet.

Exportrådet är således en serviceorganisation - och ej en bidrags- 
givande institution, som den ibland missuppfattas vara. Staten har 
dock ålagt Exportrådet att sköta ett antal myndighetsbetonade upp
gifter t ex riskdelning vid större internationella projekt: »Svensk Pro
jektexport» som nämnts och »Konsultstödet».

Likaså har branschstödet för Bygg- och Energiteknik »Swebex» pla
cerats hos Exportrådet. Dessa uppgifter har givit Exportrådet upp
skattning från företagen men det är viktigt att betona deras speciella 
karaktär i den serviceinriktade exportfrämjande verksamhet Export
rådet i övrigt bedriver.

Abonnemangssystemet
På grund av de statliga anslagen har i princip alla företag tillgång till 
Exportrådets tjänster. Det ej avgiftsbelagda utnyttjandet av Exportrå
det - i Sverige och utlandet - kan dock endast ske i mycket begränsad 
omfattning och utgör i allmänhet tillgång till sådan information som 
redan finns och är lätt tillgänglig. Om personalen behöver lägga ned 
ett mer omfattande utredningsarbete för att besvara en fråga eller 
lämna information som är unik, sker debitering motsvarande nedlagd 
arbetstid. Exportrådets abonnenter erhåller normalt 35% rabatt på 
priset. För debiteringen används en standardtaxa per handläggarkate- 
gori. För några typer av tjänster t ex översättning, tolkning och ut
bildning tillämpas 10% rabatt till abonnenter.

Abonnemangskostnaden för varuexportörer beräknas efter varuex
portens värde och för tjänsteexportörer på aktiekapitalet. En särskild 
enhet inom Exportrådet, »Kundservice», handlägger sådana ärenden 
som abonnemangsfrågor, ev reklamationer och assisterar även före
tagen att förstå hur Exportrådet bäst utnyttjas och hur man i varje 
enskilt fall bäst når den mest erfarna enheten eller handläggaren inom 
Exportrådet.

Exportrådets inriktning
Som serviceorganisation för svenskt näringsliv i dess internationellt 
inriktade verksamhet är Exportrådet unikt. Exportrådet tillhandahål
ler kompetens och resursförstärkning åt alla svenska företag och har 
genom sin internationella utbredning också möjlighet att fånga upp 
behov och möjligheter från olika internationella marknader.

Exportrådet är lättillgängligt bl a genom en utbredd närvaro både i 
Sverige och i utlandet. Ett nära samarbete med handelskamrar, ut
vecklingsfonder, lokala och globala konsulter, banker och andra lokalt 
förankrade organisationer och företag i Sverige liksom med svenska 
handelskamrar och svenska företagssammanslutningar utomlands



gör också att Exportrådet står företagen nära. En betydande före- 
tagserfarenhet i Exportrådets ledning, styrelse, referens- och styrgrup
per gör att företagsintressen i alla väsentligheter styr Exportrådets 
inriktning.

Kostnaderna för att utnyttja Exportrådet är rimliga. Vissa bastjäns
ter betalas av statsanslaget. Kostnadsdebitering i övrigt representerar 
fördelning av kostnaden för vissa gemensamma aktiviteter eller utgör 
en direkt timdebitering av vederbörande anställds verkliga kostnad. 
Företagen har funnit att det ofta är snabbare, billigare och lättare att 
anlita Exportrådet än att göra arbetet själv eller att anlita annan 
extern hjälp. Genom att Exportrådet rekryterar befattningshavare till 
flertalet av de mer krävande befattningarna från näringslivet försöker 
man trygga en hög kompetens- och erfarenhetsnivå. Samarbetet med 
UD, ambassader och konsulat liksom förhållandet att cheferna för 
Exportrådets utlandskontor - handelssekreterarna - är utnämnda av 
regeringen och därmed officiella representanter för Sverige gör att 
kontakter på hög nivå inom statlig verksamhet och i företagen i verk- 
samhetslandet — kontakter som ofta inte är tillgängliga för företagen — 
kan öppnas via Exportrådet. Detta har framför allt storföretagen 
funnit vara ett viktigt serviceinslag för deras verksamhet i framför allt 
statshandelsländer, u-länder och en del NIC-länder.

Exportfrämjandets själ
Exportfrämjandeverksamhet i den svenska tappningen ställer avse
värda krav på organisationen och medarbetarna. Serviceuppgiften är 
viktig, men svår att definiera exakt och resultatet därav svårt att 
mäta. »Det som är bra för företagen är bra för Exportrådet» är egent
ligen mera en opinionsfråga än en mätbar storhet. »Man måste kunna 
glädja sig åt andras framgångar» är ett annat uttryck för den osjälvisk
het som representerar en god exportfrämjandesjäl. Samtidigt är det 
viktigt att exportfrämjandet bedrivs med kommersiella prioriteringar. 
Marknader, företag, tillvägagångssätt måste väljas utifrån kommersi
ella värderingar.

»Exportrådet har ingen egen bottomline» är såtillvida en riktig tes 
som Exportrådets uppgift är att uppnå ett optimalt resultat för före
tagen. Att skapa så bra intäkter eller så höga debiteringar som möjligt 
för Exportrådet är ej något självändamål.

De båda huvudmännen — staten och näringslivet — ställer olika krav 
vilket ibland gör balansgången svår. Staten anger årligen i samband 
med budgetpropositionen inriktningen i allmänhet och ställer vissa 
krav på redovisning och rapportering. Företagen ställer mest individu
ellt uttryckta förväntningar och operativa krav - de ställer kollektivt 
inga krav. De statliga inslagen kan därför ibland medföra byråkratiskt 
påverkade arbetsformer, som ej passar företagen. Det är Exportrådets 
roll att försöka finna den »gyllene medelvägen» i utförandet av de 
förelagda uppgifterna.

Exportrådets intressegemenskap med företagen
Det är viktigt att återigen betona att Exportrådet är en serviceorgani
sation med målsättningen att svenska företags internationellt inrikta-



de verksamhet blir så framgångsrik som möjligt. Detta är också den 
intressegemenskap Exportrådets abonnentföretag har. Exportrådet 
har således inga handelspolitiska ambitioner. Exportrådet söker på
verka statliga myndigheter, andra institutioner och organisationer i 
samhället i sådana frågor som är betydelsefulla för en väl fungerande 
utrikeshandel och som ofta inte påtalas av andra företagsgruppering- 
ar. Under senare år har således Exportrådet drivit frågor som gällt t ex
- Bättre exportkreditgarantier
- Förbättrad språkundervisning
- Uppvärderad utlandserfarenhet
- Utökad hjälp för småföretagen i EG-anpassningen
Exportrådet anser sig ha en central ställning då det gäller de mindre 
och medelstora företagens internationella verksamhet. Exportrådet 
har påtagit sig en roll att vara språkrör framför allt för dessa vars 
problem och svårigheter ofta ej får erforderlig uppmärksamhet. Den 
internationella bilden från svensk utgångspunkt och även mer speci
fikt svensk export domineras av ett fåtal stora koncerner, som för det 
mesta löser sina problem själva — ofta genom betydande investeringar 
och ackvisitioner - på marknader där de vill ha en lokalt betydelsefull 
närvaro och vara delaktig av marknaderna.

Exportrådet - en gemensam resurs att värna om och stödja
Svenska företag har i Exportrådet tillgång till kunnande och kapacitet 
som generöst ställs till deras förfogande. Staten ställer finansiering till 
förfogande därför att företagens internationella verksamhet är en ab
solut förutsättning för fortsatt välstånd i Sverige. Företagen styr Ex
portrådets inriktning och ställer därutöver erforderliga medel till för
fogande.

Det är företagens ansvar att denna resurs utnyttjas på rätt sätt och 
ges erforderliga, tillkommande resurser att fungera för deras bästa. 
Våra konkurrentländer utvecklar och marknadsanpassar sitt export- 
främjande mer och mer.

Exportrådets möjligheter att vara en värdefull förstärkning för 
svenskt näringsliv och en integrerad del av företagens internationella 
verksamhet är i första hand en fråga om företagens engagemang, 
förståelse och utnyttjande av den kunskap och de resurser som ställts 
till förfogande.



En finansiell världsmarknad
av Carl-Johan Bouveng, Nordbanken

Globalisering karaktäriserar handel, produktion, teknik och finansie
ring. Detta ger möjligheter att finna kunder, resurser, teknik och 
krediter över hela världen, men det skapar också risker, ökar kraven 
på kunnande, analys och omdöme samt skärper konkurrensen.

Internationaliseringen
Världshandeln har under lång följd av år vuxit mycket snabbare än 
produktionen, vilket visar ökande kontakter mellan olika delar av 
världsmarknaden (figur 3.1). Undantag från denna sekellånga ut
veckling var perioden 1913-1950 då världskrig och ekonomisk depres
sion bröt trenderna. För industriländernas del ökade varuhandelns 
andel av totalproduktionen till 30 procent i mitten av 1980-talet från 
13 procent 25 år tidigare.

Handelsexpansionen har främjats av en rad faktorer, såsom minska
de handelshinder, starkt förbättrade transporter och kommunikatio-



Figur 3.1: Tillväxt av världshandel och världsproduktion 
(Årlig volymtillväxt i procent)

1960-1969 1970-1979 1980-1983 1984 1985

Export 8,5 5,5 0,5 9,5 3,0
Produktion 6,0 4,0 0,0 5,5 3,0

Källa: GATT

ner och alltmer likartad efterfrågan på olika marknader som följd av 
stigande inkomster. Annorlunda uttryckt blir det alltmera rätt att 
säga att varje företag både har möjlighet och skäl att överväga export 
till marknader över hela jordklotet. Det blir desto viktigare att tänka 
så eftersom företaget när som helst kan få vidkännas konkurrens från 
företag från något annat land.

Också produktionen har internationaliserais och allt fler företag 
bedriver tillverkning på ett eller flera ställen utanför sin hemma- eller 
ursprungsmarknad. Förr skedde det främst för att nå en intressant 
marknad trots de importhinder som satts upp eller därför att pro
dukten inte kunde ekonomiskt transporteras längre sträckor. I ökande 
grad har motiv som lägre produktionskostnader och närhet till köpa
ren för produktutveckling och service växt i betydelse. Dessa argument 
har blivit desto tyngre då tjänsteföretag och finansiella företag börjat 
arbeta globalt.

Med denna globalisering av produktionen följer viktiga överföringar 
av teknik som skapar nya produkter, nya prisrelationer och ny handel. 
Samtidigt har de multinationella företagen vuxit fram och fått en 
starkt ökande roll. Sannolikt är det så att hälften av världsexporten av 
icke-jordbruksprodukter kommer från multinationella företag och att 
en fjärdedel av världsexporten utgör internleveranser mellan enheter 
inom multinationella koncerner.

Dessa starka handels- och produktionssamband har skapat behov av 
en global finansiell marknad som kan erbjuda finansieringslösningar 
över gränserna. Marknaden för placeringar och för finansieringar är 
världsomspännande, och banker och andra finansiella företag, mer 
eller mindre specialiserade, från olika länder är aktiva på den. Också 
denna finansiella marknad med dess stora möjligheter och stora risker 
bidrar att binda samman världens marknader och är viktig att känna 
till och utnyttja.

Den finansiella världsmarknaden har inte minst stimulerats av de 
många nationella valuta-, penning- och skattepolitiska hinder för ka
pitalrörelser över gränserna. Den har ytterligare gynnats av de finan
siella jämviktsbristerna i olika länders betalningsbalanser och av den 
valutapolitiska oron, som båda skapat behov av krediter över gränser
na och av finansieringsupplägg som skyddar mot valuta- och räntefluk- 
tuationer.

De internationella bankkrediterna har enligt Internationella Regle- 
ringsbanken (BIS) ökat från från USD 12 miljarder i mitten på 60-talet 
till 1485 miljarder 20 år senare. Det är en ökning med 25,8 procent per 
år eller drygt dubbelt så mycket som de 12,4 procent som världs
handelns värde ökat med under samma tid.



De omfattande jämviktsbristerna i vissa länders betalningsbalanser 
under 1970- och 80-talen - där den sk skuldkrisen är mest känd - har 
särskilt bidragit till både de senaste 10 årens växande globala finans
marknad och en rad nya finansiella instrument. De finansiella under
skotten har framför allt återfunnits i vissa u-länder och i USA. Över
skotten har i främsta rummet kommit från OPEC-länderna, Västtysk
land och Japan.

De kommande avsnitten skall ägnas åt en beskrivning av den sk 
skuldkrisen, av tyngdpunktsförskjutningarna i världsekonomin och 
av den nya finansiella världsmarknadens karaktär och instrument.

Skuldkrisens ursprung
Bakgrunden till den sk skuldkrisen återfinns i den första oljepris
chocken 1973/74. Då började kolossala betalningsöverskott att acku
muleras i ett antal oljeproducerande länder, medan oljeimporterande 
länder drabbades av växande bytesbalansunderskott. Svårast var det 
för u-länderna som inte hade exportprodukter som snabbt kunde säljas 
i större mängder.

Lösningen för världsekonomin blev att söka få till stånd en sk recyc
ling, som innebar att de överskott som oljeländerna placerade i banker 
i utlandet lånades vidare till utvecklingsländer utan olja och i-länder 
med bytesbalansunderskott. Att systemet fungerade bra berodde på att 
i-länderna relativt snabbt hämtade sig från oljeprishöjningen och und
vek att vidta alltför åtstramande ekonomisk-politiska eller handelspo
litiska åtgärder varigenom u-ländernas export och produktion kunde 
fortsätta att öka.

Därefter föll oljepriserna igen realt. Inflationen förblev på en relativt 
hög nivå vilket urholkade realvärdet på skulderna. Kostnaderna för 
dessa hölls nere genom låga räntor. Sammantaget blev resultatet att 
utveckligsländernas skuldtjänstkvoter och kreditvärdighet hölls på en 
acceptabel nivå. Felet, som det senare visade sig, var att man i mitten 
av 70-talet tenderade att betrakta skuldproblemet som kort- eller 
medelfristigt och alltså tillät utvecklingsländerna och vissa östländer 
att upparbeta betydande bytesbalansunderskott och skuldbördor.

Efter den andra oljeprischocken 1978/79 fungerade inte systemet 
lika bra. Åtstramningspolitiken i i-länderna ledde till historiskt sett 
rekordhöga räntor. Detta medförde en låg tillväxt i den internationella 
handeln samtidigt som råvarupriserna föll och inflationen avtog. För 
låntagarländerna blev konsekvenserna betalningsunderskott och väx
ande skulder. Totalproduktionen rasade, världshandelsvolymen redu
cerades och bytesförhållandet för u-länderna försämrades, dvs import
varorna blev allt dyrare i förhållande till de priser man kunde få ut för 
sina exportvaror. Samtidigt försämrade i-länderna aktivt u-ländernas 
situation genom att minska nettotransfereringarna till dem, medan 
protektionismen tilltog så att u-länderna fick allt svårare att få av
sättning för sina produkter.

Bankerna förväntades liksom tidigare stå för överföringen av olje- 
ländernas överskott till de penningbehövande u-länderna med under
skott. Bankerna gjorde till en böljan detta med stor försiktighet, men 
under trycket av konkurrensen blev kreditvillkoren liberalare och 
kreditprövningen ytligare. Utlåningen byggde i hög grad på ett all



mänt antagande om att den internationella handelns expansion med 
tiden skulle göra det möjligt för låntagarländerna att betala tillbaka 
sina lån. Den försiktighet som banksidan gradvis började finna nöd
vändig tog sig främst uttycket att krediternas löptid förkortades. Att 
löptiderna förkortades berodde också på att det för låntagarna tedde sig 
förmånligare med oförändrade kostnader och kortare löptider än med 
högre kostnader och oförändrade löptider.

I början av 1982 var den internationella skuldsituationen uppenbart 
prekär. Industriländernas banker kunde uppskattas ha utestående lån 
till Östeuropa om ungefär 60 miljarder dollar och till Latinamerika ca 
180 miljarder dollar. Därtill kom minst ett 50-tal miljarder i andra 
riktningar.

Snart blev det uppenbart att den internationella skuldsituationen 
blivit ohållbar. För det första var skuldbördan för en rad länder omöjlig 
att bära när världshandeln gick tillbaka volymmässigt, samtidigt som 
räntesatserna på de utestående skulderna var mycket höga och in
flationstakten tenderade att minska snabbt. Därtill kom att en mycket 
stor del av de nya bankkrediterna blivit kortfristiga, vilket betydde att 
de snabbt måste omsättas, samtidigt som tillgången på krediter över
huvudtaget minskade. En rad banker, inte minst mindre amerikanska 
banker, ville dra tillbaka sina utlånade pengar.

Läget blev kritiskt i mitten av 1982, då det visade sig att Mexico med 
utestående skulder om 80 miljarder dollar inte kunde sköta sin skuld
tjänst. Enligt mångas uppfattning var världens finansiella system då 
nära att bryta samman. Tidskriften Economist menade att katastrofen 
huvudsakligen avvärjdes genom att de som kunde ha gripits av panik i 
allmänhet var på semester och att den amerikanska centralbanken, 
Federal Reserve, intervenerade och skapade erforderlig likviditet som 
stödde bankerna i deras försök att inte ge upp och dra tillbaka sina 
krediter. Därmed inleddes en period av aktivt samarbete mellan ett 
antal internationella organisationer, enskilda länders centralbanker, 
bankinspektioner och ministerier samt det internationella banksyste
met.

Sedan 1982 har skuldkrisen framtvingat en löpande diskussion om 
olika lösningar för att minska skuldländernas börda utan att samtidigt 
knäcka de banker som under det sena 70-talet och tidiga 80-talet 
hängav sig åt en alltför expansiv u-landsutlåning. Hur ser då skuld
krisen ut idag?

Är skuldkrisen löst?
Låntagarnas, u-ländernas, skulder fortsätter att öka (figur 3.2). Vid 
1985 års utgång hade skuldbördan överskridit USD 1 000 miljarder 
och uppskattas idag till mellan 1 200 och 1 300 miljarder. Av detta är 
ungefär en sjättedel kortfristiga skulder och den andelen tycks snarare 
falla än öka, vilket är en förbättring. Huvuddelen av senare års skuld
ökning kommer från offentliga långivare eller är garanterad genom 
offentliga garantier (ofta exportkreditgarantier). Detta är kanske i och 
för sig bra men samtidigt en indikation på det sorgliga faktum att dessa 
länder inte bedöms som kreditvärdiga av marknadens lån- och garanti
givare.

Nu är inte skuldkrisen ett fenomen som är generellt och jämnt



fördelat över alla u-länder. Figur 3.3 visar att skuldkrisen i hög grad är 
ett latinamerikanskt problem. Latinamerika svarar 1987 med ca USD 
400 miljarder för en tredjedel av de totala skulderna i utvecklings
länderna. Latinamerika har också den markant största skulden och 
högsta skuldjänsten (räntor plus amorteringar) i relation till den sam
lade exporten av varor och tjänster av alla världsdelarna. I skarp 
kontrast till den latinamerikanska bilden står situationen för de asia
tiska u-länderna. Där uppgår visserligen skulden 1987 till kring USD 
300 miljarder men både skulden och skuldtjänsten i relation till den 
totala exporten når bara till omkring en tredjedel av de latinameri
kanska talen. De i regel mycket fattiga länderna i Afrika intar med ca

Figur 3.2: Utvecklingsländernas utlandsskuld (USD miljarder)

1980 1982 1985 1986 1987 1988' 19891

Total skuld 635,8 846,6 1016.6 1099,0 1194,8 1228,9 1262,8
Kortfristig 136,0 188,6 159,9 161,9 181,8 183,8 188,0
Långfristig 499,8 657,9 856,7 937,1 1013,0 1045,1 1074,8

- Ogaranterad 104,4 146,5 138,3 132,3 123,3 117,0 114,6
- Garanterad 395,4 511,5 720,5 804,8 889,7 928,2 960,2

Till offentliga långivare 191,3 244,8 340,3 392,4 449,0 481,3 508,4
Till finansinstitutioner 163,8 212,1 317,5 343,0 367,3 375,2 381,0
Till andra
privata långivare 40,4 54,5 62,7 69,3 73,3 71,6 70,8

1 Uppskattning

Källa: Världsbanken

Figur 3.3: Utvecklingsländernas utlandsskuld och
skuldtjänst i relation till totalexporten

1980 1982 1985 1986 1987

Total skuld
(USD miljarder) 633 842 1016 1102 1217

Skuldrelation1 82 119 150 169 158

Per region
Afrika 92 155 192 239 241
Asien 71 87 101 101 91
Europa 127 141 159 167 168
Mellanöstern 27 46 83 115 110
Latinamerika 183 272 296 352 341

Skuldtjänstrelation2 11 19 21 22 20

Per region
Afrika 14 21 29 29 25
Asien 9 12 13 14 14
Europa 25 23 25 26 25
Mellanöstern 4 6 10 14 12
Latinamerika 33 52 40 45 38

1 Total skuld vid årsslutet i relation till årets export av varor och tjänster (procent).
2 Räntebetalningar på totalskulden plus amorteringar på den långfristiga skulden i relation till export av varor och 

tjänster (procent).



USD 140 miljarder i skuld 1987 en mellanställning som dock ligger 
närmare Latinamerikas än Asiens position.

Figur 3.4 visar några andra särdrag för de olika u-landsregionerna. 
Afrika upptar ett stort antal u-länder som nu har låg produktion, liten 
utrikeshandel och överproportionell skuldbörda. Asiens länder har hög 
produktion och handel i förhållande till skulderna, medan förhållandet 
är motsatt i Latinamerika där speciellt den låga utrikeshandeln är 
slående. Figur 3.5 över utvecklingen av exportens köpkraft i några 
u-landsregioner ger ytterligare en tänkvärd beskrivning av inflation 
och ekonomisk utveckling i de olika regionerna.

Figur 3.4: Utvecklingsländerna — olika världsdelars andelar av 
produktion, export av varor och tjänster och utlandsskuld 
(Genomsnittliga procentandelar 1984-1986)
Region Total

produktion
Export av varor 

och tjänster
Utlands

skuld
Antal

länder

Totalt 100,0 100,0 100,0 134

Afrika 12,0 11,0 14,7 48
Asien 33,3 37,1 24,1 28
Europa 11,0 11,8 12,4 9
Mellanöstern 16,1 22,3 12,7 16
Latinamerika 27,6 17,7 36,1 33

Källa: Internationella Valutafonden

Figur 3.5: Exportens köpkraft (Prisindex 1980 = 1000)

Ostasien

\ AfrikaLatinamerika / W,

1965 1970 1975 1980 1985



Figur 3.6: Skuldsituationen i 17 utvecklingsländer

Land

Utlandsskuld 
(USD miljarder)

1985 1987

Räntebetalningar i procent 
av export av varor och tjänster
19853 19872

Argentina 50,8 49,4 25,4 33,1
Bolivia 4,0 4,61 43,0 31,5
Brasilien 107,3 114,5 38,2 30,2
Chile 21,0 20,5 42,9 29,5
Colombia 11,3 15,1 16,4 16,6
Costa Rica 4,2 4,5' 24,0 18,9
Ecuador 8,5 9,01 24,8 24,4
Elfenbenskusten 8,0 9,1 18,4 17,1
Jamaica 3,4 3,8 12,5 17,4
Mexico 99,0 105,0 34,1 32,7
Marocko 14,0 17,3 12,7 25,44
Nigeria 19,3 27,0 12,1 11,6
Peru 13,4 16,7 7,9 29,0
Filippinerna 24,8 29,0 12,3 19,0
Uruguay 3,6 3,8* 21,8 15,3
Venezuela 33,6 33,9 10,4 22,5
Jugoslavien 19,6 21,8 12,4 7,7

TOTAL 445,9 485,0 23,5 23,8

1 1986
2 Beräknat på 1987 års ränta och utstående långfristig skuld vid 1986 års slut.
3 Beräknat på uppskattade räntor för total utestående skuld 1985.
4 Exklusive privata skulder.

Källa: Economist 6 februari, 1988

Figur 3.7: Utvecklingsländernas finansieringsbalans 
(USD miljarder)

1980 1982 1985 1986 1987

Användning

Bytesbalansunderskott - 25 95 38 56 15

Förändring av 
valutareserverna 50 - 40 18 4 53

Andra kapitalflöden 89 76 17 15 5

Externt
finansieringsbehov 114 131 73 75 77

Källor
Bistånd 12 27 33 27 36

Andra offentliga flöden 29 42 30 34 34

Privata flöden 75 83 20 3 8

Dröjsmål - 2 13 - 10 11 - 1



Det är också stora olikheter mellan de enskilda länderna. De svårt 
skuldsatta ländernas totala skuld- och räntebetalningsbörda framgår 
av figur 3.6 som upptar de 17 länder som Världsbanken och Valutafon
den i allmänhet brukar syfta på. då de talar om »highly indebted 
countries» (tar man bort Costa Rica och Jamaica får man de 15 som 
brukar kallas Baker-lånderna efter den amerikanske finansminis
terns särskilda skuldplan för dessa länder).

Som figur 3.6 och även tidigare illustrationer visar kan man knap
past säga att skuldkrisen efter sex års bearbetning (påbörjades om
kring 1982) har fått någon lösning. För de 17 länderna har skuldbe-

Figur 3.8: Nettotransfereringar av resurser till utvecklingsländerna

USD miljarder

Utbetalning ar
Skuldtjänst

..”Nettotranafereringar

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Källa: Världsbanken

Figur 3.9: Några amerikanska bankers exponering på 
utvecklingsländerna

1985

USDmrd
% av till
gångarna

1987

USDmrd
% av till
gångarna

Citicorp 15,0 8,6 13,3 6,5
Chase Manhattan 8.91 10,1 8,6 8,7
Bank of America 10,0 8,4 9,3 10,0
Chemical 5,4 9,5 5,9 7,5
J P Morgan 5,5! 7,9 5,4 7,2
Manufacturers Hanover 9,12 12,0 8,92 12,1
Bankers Trust na na 4,0 7,1

1 Uppskattning
2 Bara Latinamerika



loppet ökat något de senaste åren och detsamma gäller räntebetal
ningarna som andel av exporten. Även i länder som Brasilien, Chile och 
Mexico, där procenttalen sjunkit, är siffrorna mycket höga.

Inte heller har kreditvärdigheten ökat, snarare tvärtom. Figur 3.7 
visar hur de privata kreditflödena till utvecklingsländerna i absoluta 
och relativa tal kraftigt avtagit. Sedan 1983 är nettotransfereringarna 
till u-länderna negativa, dvs kapitalet flödar ut ur länderna (figur 3.8). 
Detta beror inte bara på att skuldtjänst och andra nödvändiga utgifter 
till utlandet är stora; i många länder är också kapitalflykten om
fattande. Skuldkrisen är alltså inte borta; pessimisterna fruktar att 
den ånyo kan bli akut under 1989 och 1990.

Skuldkrisen har också en kreditgivarsida. En stor del av kredit
givningen kom från ett antal amerikanska banker som av tradition 
haft en stor utlåning till Latinamerika, i synnerhet de största lånta
garna Mexico, Brasilien och Argentina (figur 3.9). Till en början över
steg den utlåningen tom det egna kapitalet för ett flertal amerikanska 
banker. Under de senaste åren har bankerna genom utförsäljning av 
lånen till priser långt under lånebeloppet, swappar av olika slag och 
avskrivningar eller reserveringar av medel väsentligt reducerat be
lastningen, i dag till ännu lägre andelar än illustrationen visar. Men 
ännu utgör dessa i praktiken nödlidande lån ett problem för de ameri
kanska bankerna och ger dem ett handikapp i konkurrensen med de 
japanska - och även de europeiska — bankerna på den finansiella 
världsmarknaden.

Internationellt skuldsamarbete
Vad gör då det internationella samarbetsmaskineriet för att få någon 
reda på skuldkrisen och dess konsekvenser? En rad internationella 
organisationer är aktiva, såsom Internationella Valutafonden och 
Världsbanken, för att erbjuda finansiering på olika villkor, OECD på 
det allmänekonomiska planet och BIS ifråga om korta krediter. Den sk 
Paris-klubben arbetar med skuldkonsolideringarna, och olika länders 
bankinspektioner och banksammanslutningar samarbetar och sam
råder i olika former. På marknaden har också olika grupperingar sökt 
utarbeta olika metoder för att tillåta de kreditgivande affärsbankerna 
att till ett pris under lånebeloppet transformera lån i balansräkningen 
till olika slags tillgångar, såsom aktier i låntagarlandets företag eller 
lokala stats- eller andra obligationer. Figur 3.10 visar till vilken pro
centsats av kapitalbeloppet ett antal u-länders skulder handlades i 
november 1988. Ingen av dessa lösningar har dock i förhållande till de 
totala skulderna erbjudits någon större avlastning.

Skuldkrisen förblir ett problem för låntagare och långivare. Lös
ningen hittills har varit att »hanka sig fram» (»muddle through» som 
det brukar kallas) med diverse tillfälliga åtgärder. Ingen har någon 
enkel eller allmängiltig lösning. Däremot är det lätt att se faktorer som 
kan försvåra situationen under 1989 och 1990. Ett första problem är 
stigande dollarräntor. Grovt uttryckt betyder vaije procents höjning av 
dollarräntorna att skuldländerna får en med USD 4 miljarder ökad 
räntebelastning. Samtidigt säljer en stor del av skuldländerna sina 
produkter i dollar; en fallande dollar betyder därför realt lägre ex
portintäkter. Till detta kommer fallande råvarupriser som urholkar



exportintäkterna delvis kompenserade av sänkta oljepriser för de län
der som är importörer av olja. Oljeprisfall får dock naturligtvis en rakt 
motsatt effekt på viktiga skuldländer med oljeexport, såsom Mexico, 
Venezuela och Nigeria.

Två grundläggande förutsättningar för en avveckling av skuldkri
sen kommer alltid att gälla. Den första är att industriländerna måste 
föra en expansionistisk konjunkturpolitik och liberal handelspolitik. 
Då får skuldländerna möjlighet att växa och finna avsättning för sina 
produkter. Den andra är att skuldländerna själva måste föra en öppen 
politik mot utländska investeringar och teknik, bekämpa inflationen, 
tillåta konkurrens och attrahera inhemskt sparande för inhemsk an
vändning. Kapitalflykt och protektionism gentemot varor, tjänster och 
direktinvesteringar är hinder. Grundfaktorer för en lösning är ex
portexpansion och ekonomisk tillväxt som stärker betalningsförmåga, 
yttre jämvikt och därmed kreditvärdighet i skuldländerna.

Den praktiska innebörden för en exportör av skuldkrisen kan ut
tryckas kort. För det första har ett stort antal u-länder på grund av sina 
skulder en begränsad eller osäker betalningsförmåga och därmed be
gränsad kreditvärdighet; med andra ord köper de gärna men har svårt 
att betala och få banker att garantera betalningsrisken.

För det andra har en rad affärsbanker i Europa och Nordamerika 
tvingats göra betydande avsättningar mot nödlidande engagemang på 
skuldländerna. Det minskar deras kapacitet att finansiera och ta ris
ker. Än allvarligare för exportörer är att de på basis av gjorda er
farenheter - och understödda av sina tillsynsmyndigheter — är mycket 
mindre benägna att ta sådana risker. De genuina, icke matematiskt 
försäkringsbara riskerna måste tas av statliga garantiinstitut som kan 
tillskjuta skattemedel om riskerna blir verklighet. Här har EKN en 
viktig roll att fylla för svensk export.

För det tredje har skuldkrisen och dess följdkostnader betytt en 
väsentlig konkurrensfördel för de japanska bankerna i förhållande till 
de europeiska och i synnerhet de amerikanska. Detta har bidragit till 
en markant tyngdpunktsförskjutning på den snabbväxande finansiel
la världsmarknaden.

Figur 3.10: Marknadsvärde i procent av kapitalbelopp för ett antal 
u-länders skulder (November 1988)

Algeriet 85,00 Marocko 49,25
Argentina 18,50 Nicaragua 1,00
Bolivia 10,00 Panama 21,00
Brasilien 38,00 Peru 5,50
Chile 54,50 Filippinerna 50,50
Columbia 58,50 Polen 34,50
Costa Rica 12,00 Rumäninen 92,00
Dominikanska Rep. 21,50 Senegal 50,00
Ecuador 12,50 Sudan 2,00
Honduras 22,00 Uruguay 59,50
Elfenbenskusten 25,00 Venezuela 37,00
Jamaica 40,00 Jugoslavien 46,00
Mexico 40,00 Zaire 23,00



Förskjutning av ekonomisk och finansiell styrka
Dramatiska förskjutningar har skett i den ekonomiska balansen mel
lan världens regioner. Skuldkrisen är en viktig orsak till förändringar
na. Den har hållit tillbaka vissa u-länders förmåga både att efterfråga 
och erbjuda varor och tjänster. Den har också skapat en börda för 
främst de amerikanska bankerna och minskat deras internationella 
inflytande.

Men det finns många andra orsaker. En snabb produktions- och 
effektivitetsutveckling i ett antal länder har ökat konkurrenskraften 
hos företag och banker. De har kunnat utnyttja sin styrka i andra delar 
av världen tack vare förbättrade transporter och kommunikationer 
samt sänkta handelshinder. Växande exportintäkter och betalnings- 
överskott har stärkt valutakursen och förbilligat importen samt un
derlättat kapitalexport och etableringar i utlandet.

Vinnarna i den ekonomiska kampen på världsmarknaden har utan 
tvivel varit ett antal asiatiska länder. Japans ekonomiska framgångar 
är kända och speglas i yen-kursens utveckling, den ökade använd
ningen av yen på de internationella finansmarknaderna och de japans-

Figur 3.11: Världens 20 största börsbolag
(Rangordnade efter börsvärde 30 juni 1987. USD miljoner enligt valu
takursen 31 december 1987)

Plats
1988 1987 Företag (land) Börsvärde

1987
Försälj n

i i NTT (Japan) 276 840 46 639
2 2 IBM (USA) 76 049 54 200
3 4 Sumitomo Bank (Japan) 65 335 300 933
4 3 Exxon (USA) 62 572 82 100
5 8 Dai-Ichi Kangyo Bank (Japan) 61 971 325 206
6 9 Fuji Bank (Japan) 59 746 293 103
7 6 Tokyo Electric Power (Japan) 57 318 32 455
8 10 Mitsubishi Bank (Japan) 53 934 296 063
9 5 Industrial Bank of Japan (Japan) 52 170 225 909

10 7 Nomura Securities (Japan) 51 154 28 707
11 13 Royal Dutch/Shell

(Nederländerna/ Storbritannien) 49 312 78 312
12 14 Tokyo Motor (Japan) 46 334 54 984
13 12 Sanwa Bank (Japan) 46 136 262 051
14 11 General Electric (USA) 39 617 39 300
15 23 Matsushita Electric (Japan) 34 852 39 696
16 77 Nippon Steel (Japan) 32 252 19 276
17 32 Hitachi (Japan) 31 721 40 980
18 27 Tokai Bank (Japan) 31 288 194 270
19 16 Long-Term Credit Bank (Japan) 30 078 156 087
20 20 Mitsui Bank (Japan) 29 351 185 106



ka företagens och bankernas roll i världen. Av världens 20 största 
bolag (figur 3.11) mätt i börsvärde är 16 japanska, 3 amerikanska och 
ett engelskt/holländskt. Nu är det många banker och finansgrupper 
bland dessa, men även när bara de 20 icke finansiella största bolagen 
granskas, visar sig 10 vara japanska, 7 amerikanska och 3 brittiska.

Figur 3.12 visar världens 20 största banker rankade efter balans
omslutning. Av dem är de sex största japanska och totalt 12 från Japan. 
Den japanska expansionen är snabb och täcker alla områden; redan 
1985 övertog de japanska bankerna rollen som största internationella 
långivare från de amerikanska bankerna. Japan kan 1988 komma att 
passera USA och också bli världens största biståndsgivare.

Japan expanderar även med direktinvesteringar i utlandet, inte 
bara i Sydostasien utan också i Västeuropa och Nordamerika. Direk
tinvesteringarna i utlandet har 10-dubblats sedan 70-talet och ut- 
landsproduktionen är idag ca 5 procent av industriproduktionen, 
mindre än motsvarande amerikanska andel om 15 å 20 procent men 
stadd i desto snabbare tillväxt. En australisk studie hösten 1988 visar 
att av Australiens 10 största exportörer är 5 japanskägda företag. I 
USA producerade japanska bilar har under 1988 med framgång börjat 
exporteras till Japan.

Men också andra industriella och finansiella stormakter är på fram
marsch. Sydkorea har en mycket snabb exportledd tillväxt, stigande

Figur 3.12: Världens 20 största banker
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Tillgångar i

USD miljoner

i i Dai-Ichi Kangyo Bank, (Japan) 270 675
4 2 Sumitomo Bank, (Japan) 250 483
3 3 Fuji Bank, (Japan) 243 974
7 4 Mitsubishi Bank, (Japan) 227 444
9 5 Sanwa Bank, (Japan) 224 427
6 6 Industrial Bank of Japan, (Japan) 213 236
8 7 Crédit Agricole, (Frankrike) 214 382
2 8 Citicorp, (USA) 198 388
5 9 Norinchukin Bank, (Japan) 186 290

10 10 Banque Nationale de Paris, (Frankrike) 182 675
11 11 Deutsche Bank, (Västtyskland) 168 904
12 12 Crédit Lyonnais, (Frankrike) 168 344
13 13 Mitsubishi Trust and Banking Corp, (Japan) 165 868
15 14 Barclays, (Storbritannien) 165 564
14 15 National Westminster Bank, (Storbritannien) 164 133
21 16 Tokai Bank, (Japan) 161 698
22 17 Mitsui Bank, (Japan) 154 071
17 18 Mitsui Trust & Banking Co, (Japan) 145 484
20 19 Société Générale, (Frankrike) 144 951
27 20 Sumitomo Trust & Banking Co, (Japan) 144 623



teknisk nivå, ökande bytesbalansöverskott och en minskande utländsk 
skuldsättning. Landets stora företagsgrupper - Hyundai, Samsung, 
Daewoo och Lucky Goldstar - syns allt oftare som konkurrenter och 
leverantörer på många produktområden över hela världen. Landets 
banker är stora och syns allt mera på den finaniella världsmarknaden. 
Sydkorea liberaliserar liksom Japan gradvis sina handelshinder och 
finansiella marknader. Därigenom börjar flera utländska företag och 
banker att arbeta i landet, konkurrensförmågan och den yttre balan
sen stärks på sikt, och Sydkorea vinner ytterligare i betydelse på 
världsmarknaden.

Världsmarknadsmönstret påverkas också av de nya industriländer
na, de sk NICs, i Asien med snabb produktions-, teknik- och exporttill
växt. Till »tigrarna» brukar räknas förutom Sydkorea länderna Tai
wan, Hongkong och Singapore. Thailand har också börjat göra anspråk 
på att höra till gruppen. Slumrande ekonomiska potentialer finns i 
befolkningsrika länder som Indien , Malaysia, Indonesien och Filippi
nerna, även om de idag av olika skäl hålls tillbaka av olika ekonomiska 
och politiska svårigheter.

Att till denna grupp också måste räknas Kina är uppenbart. Om det 
spirande samarbetet mellan Kina, Japan och Sydkorea, historiska och 
politiska motsättningar till trots, verkligen expanderar, kommer världs
marknadens tyngdpunkt definitivt att flyttas mot Asien. Man får sam
tidigt inte glömma att den nya kultur av öppenhet och omvandling som 
så starkt nu präglar Sovjetunionen - ett stort land i både Europa och 
Asien - också kan komma att påverka handelsströmmar och direktin
vesteringar väsentligt under 90-talet.

Slutsatsen är att den nya »nya världen» i Asien uppvisar en snabb 
tillväxt ekonomiskt och finansiellt och följaktligen erbjuder intressan
ta marknader och samarbetspartners - liksom starka konkurrenter. 
Dessa länder ter sig särskilt intressanta därför att de kan demonstrera 
en flexibilitet och anpassningsförmåga som varken Västeuropa eller 
andra världsdelars utvecklingsländer alls kunnat visa upp. Det är inte 
minst tvånget i Västeuropa att möta denna växande styrka och vitali
tet i Östern som idag stimulerar försöken inom EG att genom en fri inre 
marknad skapa en dynamisk ekonomisk och finansiell stormarknad 
med uppgift att utgöra motvikt och kunna erbjuda konkurrens.

Internationalisering av finanssystemet
Det har naturligvis länge skett betalningar och finansieringar över de 
nationella gränserna. Men under efterkrigstiden fram till början av 
70-talet präglades den finansiella världen i hög grad av stabilitet inom 
det sk Bretton Woods-systemet som skapats vid krigslutet. Man hade, 
generellt sett, hög tillväxt, fasta valutakurser, låg inflationstakt, låga 
och ganska stabila realräntor och banksystem som väsentligen verka
de inom sina respektive länder.

Visst fanns det banker som etablerade i utlandet men 70-talets 
etableringar styrdes främst av en önskan att antingen komma innan
för andra nationella regleringar eller att hamna i en öppen inter
nationell marknad där man kunde arbeta utan nationella regler och 
pålagor. Euromarknaderna började existera då valutorna började bli 
konvertibla i Europa i slutet av 50-talet. De har levt vidare och stimu-



lerats av de nationella regleringar och skatter som belastat flertalet 
länders in- och utlåning under 60- och 70-talen. Euromarknaderna 
fortsätter att blomstra eftersom friheten från ingrepp och skatter ger 
högre effektivitet och lägre transaktionskostnader.

Med de två oljeprischockerna som beskrivits ovan ändrades den 
idylliska bilden. De stigande oljepriserna skapade stora jämviktsbris
ter i olika länders internationella betalningar, de ledde också till högre 
inflation och högre räntor. Både inflation och räntor började dessutom 
att variera mera över tiden vilket medförde att också de tidigare 
relativt stabila valutakursrelationerna blev alltmer rörliga.

Det var under dessa förhållanden som bankerna fick den vanskliga 
uppgiften att genom ut- och inlåning över gränserna bidra till att 
överföra medel från överskotts- till underskottsländer. Det är uppen
bart att den uppgiften innebar stora intäktsmöjligheter men också 
betydande och delvis nya risker som krävde ett nytt arbetssätt och nya 
instrument. Häri ligger en viktig grupp skäl till finansmarknadens 
internationalisering under 80-talet.

Men det finns ytterligare en stark drivkraft, nämligen produktio
nens internationalisering och de multinationella företagens snabbt 
ökande betydelse under den senaste 10-årsperioden. Dessa företag är 
juridiska personer i många länder, de finansierar sig på lokala aktie-, 
kapital- och bankmarknader, och de kan röra sig och sina medel ganska 
fritt över världen. Ofta har de bildat egna finansavdelningar, finans
bolag eller banker som arbetar både centralt och på olika lokala mar
knader. Internationaliseringen av finansverksamheten är en följd av 
storföretagens växande industriella utlandsverksamhet. Även om den 
ofta — såsom i Sverige — initierats av en stark valutareglering, kommer 
utvecklingen att fortgå även utan regleringar, därför att där finns 
effektivitetsfördelar. Denna tendens till globalisering påverkar också 
bankernas arbetssätt och blir en stark kraft för den finansiella världs
marknaden.

Figur 3.13: Parallelliteten i utvecklingen av världens börser, 
september 87—oktober 88



Finns det något sätt att påvisa den finansiella världsmarknadens 
existens? Ett påtagligt belägg fick världen i oktober 1987 vid den 
finansiella sk kraschen då all världens börser blixtsnabbt under några 
dagar föll med belopp som beräknas tillhopa ha utgjort minst USD 
1 500 miljarder (eller 50 procent mer än de totala u-landskulderna). 
Parallelliteten i börsutvecklingen världen runt är påtaglig som figur 
3.13 visar. Detsamma gäller utvecklingen av räntor och valutakurser 
(jfigur 3.14).

De företag och banker som vill utnyttja - och gardera sig mot - dessa 
globala samband och rörelser driver handel i värdepapper och valutor 
dygnet runt och flyttar sina tillgångar och skulder med solen runt 
jorden. De kan därigenom snabbt fånga upp marknadsförändringar 
och vidta motåtgärder. De kan bevaka och anpassa sina egna och sina 
kunders positioner. Denna 24-timmarshandel är mest förekommande i 
aktier och valutor - och kanske mera omtalad än praktiserad. Men den 
förekommer också på andra områden {figur 3.15). Även i denna globala 
handel håller Europas betydelse på att minska. Man brukar räkna med 
att 25 procent av industriländernas aktiehandel sker i Europas tids
intervall, 30 procent i Japans och 40 procent i Nordamerikas tidsinter
vall.

Hur stor är den finansiella världsmarknaden?
Det är svårt - kanske meningslöst - att försöka mäta den finansiella 
världsmarknaden. Dock uppskattar man den globala aktiehandeln till 
USD 6 000 miljarder, varvid volymen i Tokyo är 5 och i New York 4

Figur 3.13a: Börsfallet hösten 1987
Börsnedgång oktober 1987 med gemensam bas 1987-10-07 = 100
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gånger så stor som i London. Den globala penningmängden uppskattas 
till USD 10 000 miljarder och den samlade valutahandelsvolymen till 
över USD 50 000 miljarder. En gissning på den möjliga volymen ford
ringar (aktier, obligationer, certifikat etc) som skulle kunna handlas 
globalt har givit siffran USD 32 000 miljarder.

Även om detta är en lek med siffror, så är den finansiella världs
marknaden en realitet. Drivkrafterna som beskrivits ovan finns kvar 
och förstärks. Regeringar och centralbanker söker förstå skeendet, 
dämpa förändringshastigheten och övervaka risker och tekniker - men 
inte stoppa utvecklingen. Den skulle i själva verket inte ha kunnat 
förverkligas utan att ett antal ytterligare förändringar ägt rum.

En första viktig förändring har varit att myndigheterna inte bara

Figur 3.14: Parallelliteten i utvecklingen av räntor och valutakurser
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accepterat skeendet utan direkt främjat det genom en accelererad 
avreglering av både hemmamarknaderna och hindren mot omvärlden i 
ett antal länder. Den avregleringen har motsvarats av ökad tillsyn av 
myndigheterna och krav på kapitaltäckning, riskkontroll m m i ban
kerna. Detta har inte varit till nackdel för marknadsutvecklingen. 
Under de senaste tio åren har ett växande antal banker och finansbolag 
etablerat i allt flera länder och expanderat ut- och inlåning liksom 
värdepappershandel över gränserna. Kanske kan man säga att de 
nationella kapitalmarknaderna därigenom tunnats ut och blivit del av 
något större.

Allt flera börser har exempelvis tillåtit registrering av utländska 
aktier och deltagande av utländska banker och fondkommisionärer i 
handeln. Tokyo, New York och London har varit dominerande och

Figur 3.15: 24-timmars handel på nya områden
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ledande, men internationellt arbetande företag med gott namn och god 
kreditvärdighet kan idag söka kapital på ett flertal andra börser.

En andra viktig förändring har avsett finansieringsformerna. Det är 
inte bara genom att ge ut aktier som ett foretag kan finansiera sig 
internationellt. Karaktäristiskt för 80-talet har varit en stark »värde- 
papperisering» av finansmarknaden. Innebörden är att företaget i 
stället för att låna i bank ger ut obligationer, certifikat, marknadsbevis 
o dyl som säljs direkt på marknaden till intresserade placerare. Före
taget förutsätts då vara väl känt och helst ha en kreditvärdighetsbe- 
dömning - rating - från ett eller flera av de internationella institut som 
specialiserat sig på sådana värderingar varigenom placerare lättare 
kan bedöma vilken kreditrisk företaget utgör.

För företaget betyder »värdepapperiseringen» i regel lägre upplå- 
ningskostnader än ett traditionellt banklån från en bank eller ett 
syndikat av banker. Bankerna, som särskilt i USA till följd av u-lands- 
skulderna i sina balanser ibland tom haft sämre rating än sina kunder, 
har ej alltid kunnat konkurrera utan fått inrikta sig på att medverka 
vid emissionerna och handeln i papperen och i stället för räntor tjäna 
provisioner och avgifter. Detta är dock inte alltid möjligt. I bl a USA och 
Japan tillåts affärsbanker verka bara på ut- och inlåningsmarknader- 
na, medan på värdepappersmarknaderna arbetar investment banks 
respektive securities houses. Däremot har det varit möjligt för banker
na i både Japan och USA att t ex i London etablera enheter som arbetar 
också med värdepapper. De nationella regleringarna har alltså även 
här bidragit till internationaliserinen. »Värdepapperiseringen» har 
varit en viktig del i internationaliseringen av finansmarknaden och 
skapat nya finansmöjligheter för många företag, som kunnat nå en god 
rating. Ytterligare stimulans för dessa internationella marknader kan 
väntas komma då de föråldrade lagarna i USA och Japan ytterligare 
luckras upp och försvinner.

Figur 3.16 visar hur värdepapperen exploderat som finansierings
form på de internationella marknaderna. 1981 finansierades dubbelt 
så mycket i bankerna som på marknaderna, sedan 1984 har proportio
nerna varit de omvända - eller en ännu större andel för den direkta 
marknadsfinansieringen.

Ett antal finansiella innovationer i syfte att minska olika slag av 
risker har varit en annan förändring som bidragit till den snabba 
internationaliseringen. Oljeprischockerna ledde till väsentligt rörliga
re inflationstakter, räntor och valutakurser, dvs högre risker, och dessa 
har med den fortgående internationaliseringen blivit alltmer marke
rade. En första konsekvens blev att rörliga räntor alltmer kom att 
ersätta fasta räntor. Emellertid finns det alltid långivare som vill ha 
fasta räntor och vissa valutor, medan andra låntagare vill ha rörlig 
ränta och en annan valuta. Hur kan dessa önskemål förenas? Lös
ningen blev att göra sk swaps, som är en konstruktion varigenom 
låntagare av t ex fasträntedollar kan byta dessa mot ränterörliga 
dollar som en annan låntagare har. Marknadens, bankens, uppgift är 
finna de två parterna och hjälpa dem till ett avtal om att byta till 
återbetalningsskyldigheter som bättre passar deras deras behov. På 
samma sätt kan en låntagare av t ex rörliga DEM swappa till sig de 
fastförräntade DEM han behöver från en annan låntagare för att 
finansiera t ex en exportkredit. Eftersom båda låntagarna i regel lånar



Figur 3.16: Skuld emitterad 1981—1987på den internationella kapital
marknaden (USD miljarder)
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på den marknad där de får de bästa räntevillkoren - men tyvärr fel 
ränteform eller valuta - blir dessutom resultatet att båda parter i 
slutläget får en lägre räntekostnad än om de lånat direkt. Problemet är 
att transaktionerna blir komplicerade, och att fler kreditrisker uppstår 
än i en direkttransaktion.

Swappen har blivit en nödvändighet för att varje låntagare skall 
kunna utnyttja sin kreditvärdighet för att få lägsta möjliga upplå- 
ningskostnad på den internationella marknaden och samtidigt kunna 
få lånet i den form han behöver det för sin rörelse. Som en illustration 
till swappens växande betydelse kan nämnas att den globala volymen 
1982 uppskattades till USD 3 miljarder och 1985 till 150 miljarder. 
Idag torde volymen vara flera gånger större.

Andra viktiga innovationer för att ge skydd mot ränterörelser är 
instrument som FRAs (future rate agreements) och financial futures 
som snabbt växt i betydelse och blivit affärsgrenar i sig. De ger effekti
vare och billigare möjligheter att skydda sig mot oförutsedda rörelser 
och »låsa in» vunna prisfördelar. Optioner utgör ett annat nytt in
strument som erbjuder en valfrihet att köpa eller sälja till viss lägsta 
eller högsta kurs/ränta. Optioner kan avse valutor, aktier, obligationer 
eller andra tillgångar och är avsedda att ge en köpare eller säljare 
möjlighet att gardera sig mot oförutsedda kurs- eller ränterörelser.

Dessa nya instrument hade inte kunnat utvecklas eller utnyttjas i 
någon större utsträckning, om inte också tekniken hade förbättrats i 
snabb takt. Det har skett en närmast explosiv utbyggnad av de inter
nationella informationssytemen så att alla aktörer har i stort sett 
ögonblicklig information om räntor, kurser och för finans och ekonomi



viktiga händelser. Arbitragemöjligheterna utnyttjas sekundsnabbt. 
Alla banker och finansinstitut av någon betydelse har avancerade 
datasystem för att kunna genomföra handeln i valutor, värdepapper 
etc och använda de nya instrumenten som är så komplicerade att 
bokföring och redovisning inte kan ske manuellt för någon större 
transaktionsvolym. Sofistikerade datasystem behövs också för han
dels- och produktinformation, för löpande uppföljning av positioner och 
resultat och för lönsamhetsanalyser.

Kommunikationsteknikens frammarsch har varit en förutsättning 
för den nya finansiella världsmarknaden. Den möjliggör information, 
riskgardering och snabba beslut. Emellertid innebär den stora kostna
der för banker och företag. Därtill kommer att tekniken i sig skapar 
nya omfattande risker i form av möjliga systemfel, driftstörningar och 
databrott, risker som på senare tid blivit alltmer uppenbara och svår
bemästrade.

Vad betyder den finansiella världsmarknaden för exportören?
Den finansiella världsmarknaden är inte bara något på avstånd. Den 
har direkta praktiska konsekvenser såväl för de svenska storföretagen 
som för de mindre och medelstora företag som inte brukar kalla sig 
multinationella. Den är redan med dagens vittrande valutareglering 
på väg att direkt innefatta Sverige och alla svenska företag.

Sverige är av tradition ett ganska protektionistiskt land på det 
finansiella området. Sverige var ett av de sista industriländerna att 
låta utländska banker etablera sig inom landet. Den svenska valuta
regleringen har länge varit massiv jämfört med andra europeiska 
länders. Allt detta håller nu på att förändras. Den svenska bank- och 
kapitalmarknaden kan om några år vara en del av en europeisk finans
marknad.

Inom EG kommer man 1992 att ha avvecklat alla hinder för kapital
rörelser mellan länderna, dvs all in- och utlåning och alla kapitalrörel
ser. Man kan också senare förväntas ha skapat en fri inre marknad för 
finansiella tjänster, vilket betyder att bankerna, godkända och till
sedda av sina hemländers bankinspektioner, skall kunna arbeta över 
hela EG och erbjuda inhemska och utländska kunder in- och utlåning 
och alla med värdepappershandel och -placeringar förenade tjänster. 
Företag och hushåll skall kunna låna och placera i alla EG-valutor och 
över alla EG-landsgränser.

Figur 3.17: EG, USA, och Japan — några jämförande siffror

EG USA JAPAN

Bruttonationalprodukt (USD mrd) 4277 4489 2379

Bruttosparande (USD mrd) 853 615 773

Penningmängd (USD mrd) 1315 766 834

Obligationsmarknad (USD mrd) 2500 3800 2100
Befolkning (miljoner) 323 244 122



Sverige tillhör inte EG men har deklarerat en vilja att även om fullt 
medlemskap inte föreligger på alla områden avveckla hinder för prak
tiskt samarbete så mycket som möjligt. Ett av dessa områden är det 
finansiella. Det är i det ljuset redan påbörjade avregleringar bör ses, 
liksom uttalanden från finansministern och riksbankschefen om elimi
nering av alla väsentliga delar av valutaregleringen inom en nära 
framtid. Sverige skulle därmed i början av 90—talet kunna vara en del 
av den europeiska finansmarknaden.

EG vill med sin fria finansiella marknad stärka sina banker och 
företag och erbjuda en finansiell motvikt mot de starka japanska och 
amerikanska marknaderna {figur 3.17). För Sverige är det viktigt att 
bli en del av den finansiella europamarknaden och därigenom stärka 
den finansiella konkurrenskraften. För svenska företag är det viktigt 
att i samarbete med de svenska bankerna studera möjligheterna och 
utnyttja de fördelar en fri europeisk finansmarknad kan erbjuda.
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Att utveckla exportkoncept
av Berndt Karsten och Sten Söderman, Indevo

En exportaffär innebär traditionellt försäljning av en vara till en kund 
i ett annat land.

Internationella affärer med ett antal köp- och sälj situationer där 
flera aktörer och ofta flera olika länder är inblandande, har successivt 
ersatt det klassiska exportkonceptet.

»Export» idag är i själva verket ofta en komplicerad händelsekedja 
som bygger på skillnader mellan olika länder, och där verksamheten 
förläggs i det land där det uppfattas som billigast och bäst att 
producera, förädla och/eller distribuera. Bakom begreppet export finns 
därför idag en helt annan verklighet än den som kan utläsas i officiell 
tullstatistik.

Någonstans sitter en huvudaktör och administrerar en rad av 
händelser i en »värdeökningskedja» som äger rum, i syfte att till
fredsställa ett behov i ett slutanvändarled.

Huvudaktören, som kan kallas affärsidébäraren, kan arbeta från



Figur 4.1: Från export till värdepaket

vilket land som helst. Det kan tom vara så att han inte är särskilt 
medveten om att utöva det vi i klassisk mening kallar export eller 
import. Han tänker ofta inte på landsgränser som hinder, han utnyttjar 
kanske istället nationella gränser som möjligheter. Tag exemplet med 
diamanter som bryts i Sydafrika, slipas i Rotterdam och kanske säljs i 
USA. Hela kedjan med hjälp av schweizisk bankfinansiering.

Att skapa förståelse för hur sådana här affärer är uppbyggda och att 
själv bygga upp sådana affärer kräver inte bara en god överblick utan 
också viss abstraktionsförmåga och konceptuell skicklighet.

Vi tror att ett »exportkoncept» oavsett vilken bransch eller vilket

Figur 4.2: Två villkor styr »exportkoncept»

”exportkoncept”



slags företag det gäller styrs av ledningens övergripande »vision - mål
— strategi — affärsidé» samt av »exportfolkets upplevelse av dagens 
affärs- och exportsituation».

I detta kapitel beskrivs tre fall som exemplifierar utvecklingen av 
exportkoncept.
— Från export till värdepaket.
— Distributionsidé eller produktionsidé.
— Vem ska utforma och genomföra exportkonceptet?

Från export till värdepaket
En exportaffär består inte bara av en vara eller en tjänst utan av en 
komplicerad kombination av nyttigheter med såväl konkret som ab
strakt innehåll - ett »värdepaket».

Det är viktigt att förstå vad mervärdet i prestationer utgör för 
kunden. Vad ingår i det »värdepaket» som levereras respektive mottas, 
vad uppfattar kunden som det nyttiga och värdefulla i säljarens pre
station?

Innehållet i »värdepaketet», som kan vara en viktig utgångspunkt 
vid utarbetande av ett exportkoncept, utgörs av en kombination av
- Produkter och produktsortiment, med allt vad dessa representerar 

av egenskaper, kvalitet, pris, behovsuppfyllelse eller ekonomi för 
kunden etc.

- Kringservice till denna hårdvara, som kan bestå av exempelvis 
montering, utbildning, finansiering, garantier, after sales service 
och annat av konkret tjänstekaraktär.

- Allt det som det säljande/levererande företaget genom sin historia, 
position och image representerar i termer av tillförlitlighet, heder
lighet, status, politisk legitimitet etc

Utformningen av »värdepaket» innebär en komplicering av de gamla, 
»raka» exportaffärerna. - Då exempelvis en svensk konsument hand
lar ett fritidsplagg hos Benetton upplevs »värdepaketet» innehålla bl a 
följande:
- fördelaktigt pris
- Benetton-design
- centralt belägen, lättillgänglig affär
- senaste mode
- god vävkvalitet
- gott konsumentskydd
- identifikation med viss livsstil, (enligt Benettonreklamen)
- tillgång till utbrett butiksnät för byte, retur mm

Bakom det aktuella köpet finns en lång rad av exportaffärer:
- amerikanska du Pont har sålt licens till ett japanskt företag, som



sålt fibern till en koreansk textilfabrik som har vävt en syntetfiber/ 
bomullsväv, som har köpts av en italiensk inköpare och levererats 
till en sömnadsfabrik i Portugal, som har sytt upp en kollektion gjord 
av en italiensk designer. De färdiga plaggen har transporterats till 
Sverige av ett danskt åkeriföretag, tillverkningen har finansierats 
med hjälp av brittiska krediter och försäkrats i ett tyskt bolag.

Vem har »exporterat» vad av produkterna och tjänsterna till vem? Det 
klassiska exportbegreppet: att sälja en produkt till en kund i ett annat 
land, att leverera den och att få betalt, utgör en minskande andel av 
alla transaktioner. Idag redovisas som export exempelvis följande 
transaktioner, som egentligen ligger långt ifrån det klassiska begrep
pet:
— internhandel mellan enheter i en internationell koncern
— leveranser inom ett integrerat Europa efter 1992
— projektsamarbete eller samproduktion i tredje land
— »återköp» av färdiga varor från u-land eller östhandelsland
— systemproduktion med hög andel lokalt producerad kringservice

Distributionsidé eller produktionsidé
Affärsupplägg kan starkt förenklat indelas i produktions- respektive 
distributionsorienterade, och beskrivas som följer:
I de flesta företag förekommer flera olika slags affärer, dvs kombi
nationer av kundsegment och värdepaket. För dessa olika affärer finns 
emellertid någon typ av gemensam nämnare som också i allmänhet 
representerar den stora gemensamma kostnad, som de olika värdepa
keten delar. Denna gemensamma kostnad uppstår i allmänhet anting
en i en egen råvara/basproduktionsförädling — eller i en gemensam 
distributions och marknadsföringsorganisation. Detta gäller oavsett 
om de värdepaket som erbjuds är hårdvaru- eller mjukvaruorientera- 
de.
Distributionsidéen kan illustreras t ex av IKEA eller Hennes & Mau- 
ritz. I vardera fallet är man skicklig på egen design, effektiva inköp och 
utveckling av modeller i stora serier för produktion hos ett stort antal 
duktiga, specialiserade leverantörer som man inte är alltför beroende 
av. Man kan förlägga tillverkningen till öststater, som är beroende av 
hårdvaluta eller Fjärran Östern, som har låga arbetskraftskostnader, 
men bedriver en stark kvalitetskontroll, vilket även ligger i leverantö
rernas intresse eftersom dessa kan utnyttja sina kunder som referenser 
för andra kontrakt.

IKEA har utvecklat sitt marknadsförings- och försäljningssystem 
via kundvaruhus med god service. Kunderna får se vackert designade 
möbler i behaglig miljö. Kunderna integreras i verksamheten (IKEA- 
familjen) genom att själv förväntas skruva ihop möblerna och förvissas 
om att möblerna utformats av utvalda designers enligt ett grund
läggande värdesystem, en slags svenskhet som har utmejslats och 
bevarats av en företagsledning som inte bara tänker svenskt utan 
småländskt. Därmed köper kunden inte bara en möbel utan en livsstil



och en garanti att köpet är både statusmässigt riktigt och dessutom 
klokt.

Hennes & Mauritz köper fördelaktigt av avlägsna leverantörer. Kö
pen baseras på genomtänkt design och låga priser. Försäljningen stöds 
genom omfattande och genomtänkt reklam och marknadsföring och en 
internationaliseringsstrategi som är snabb och dynamisk. Man har 
inga fasta, dyrbara produktionsanläggningar utan säljpersonal, som 
arbetar direkt med kunderna, och ett fåtal personer i lagren. Man 
överlåter produktionen till leverantörerna som därigenom också står 
för lagerkostnaderna.

Produktionsidéen kan illustreras av de klassiska nordiska export
produkterna tidningspapper, stål och trävaror. Även dessa produkter 
blir allt mer beroende av kundspecifika krav på kringservice av olika 
slae. som de gamla exportnätverken är illa rustande att möta.

Figur 4.3: Var bör förädlingen ske?

Traditionellt har exempelvis malm- och skogsbaserade industriföre
tag koncentrerat sig på produktions- och transporteffektivitet. Detta 
har inneburit att processerna har standardiserats mycket långt och att 
man har satsat på stora enheter, både i produktions- och distributions
ledet. Jättefabriker, fulla bil- och båtlaster, fasta tidtabeller, stora 
distributionsterminaler i Europa etc har varit melodin. Men vad hän
der när
- tryckeriet i Sydfrankrike vill ha sina pappersrullar i och för sig i 

standardkvalitet, men med speciella önskemål beträffande rull- 
bredd och hylsstorlek? Därtill vill de ha leveranser minst en gång i 
veckan, pga det begränsade lagerutrymmet.

- snickeriföretaget i Holland vill ha färdighyvlade dörrkarmselement 
i exakt 212 cm längder?

- bilfabriken i Tyskland vill ha ett axelelement bestående av en svet
sad och en smidd del och där kraven på inleveranser en gång om 
dagen är förutsättningen för affär?

I alla dessa fall kommer de traditionella, enhetskostnadsminimerade 
produktions- och distributionssystemen lätt till korta. Konkurrensen 
kommer här från lokala leverantörer i Europa, inte från USA eller 
Japan. Vad de nordiska exportörerna vinner i enhetskostnader tack 
vare råvaru- och skalfördelar förlorar de lätt i den nytta och de möjlig
heter som kundanpassade produkter och leveranser från konsumenter
na medför för kunden.

Det är ofta synnerligen svårt att kombinera affärsidéer inom en och 
samma organisation av så olika karaktär som ovan beskrivits. Efter



som de ledande systemen är uppbyggda kring storskalig volymfördel, 
kan en lösning bli att bryta ner »modulerna» i hemlandet till till
räckligt decentraliserade, självständiga och därmed kundanpassade 
enheter, som kan tillgodogöra sig något av distributionsidéföretagets 
koncept.

Vem skall utarbeta och genomföra exportkonceptet?
Oavsett företagsstorlek är exportsäljaren eller den internationella af
färsmannen ofta relativt ensam inom sitt verksamhetsområde. Han 
blir därmed en viktig och kritisk resurs för det svenska exportföre
taget. Han ska inte bara se till att göra avslut utan han måste också 
driva säljarbetet. Han måste veta vad han själv, vad andra inom bola
get bör och kan utveckla för färdigheter men också vilka kompetenser 
som måste köpas utifrån på kort och lång sikt. Han måste vara kunnig 
på många olika områden och hans utbildning måste vara tillfredstäl
lande. Den praktiska erfarenheten är dock det underlag som ger de 
bästa bedömningarna.

I syfte att skapa sådana medarbetare måste personalavdelningarna 
ha tydliga och framåtsträvande personalidéer, dvs klara föreställning
ar om vilken personal som ska anställas, hur den ska motiveras, hur 
den ska utvecklas, hur den ska belönas och hur den eventuellt vid 
behov ska avvecklas.

I samband med att företaget växer och behöver personal för sina 
dotterbolag måste också exportsälj arens personliga situation och fa
milj, dvs hustruns arbete och barnens skolgång, tas med i planeringen 
inför en eventuell utlandsplacering.

Exportsälj aren är nyckelpersonen vid exportkonceptformuleringen. 
På basen av våra erfarenheter har vi vågat oss på att formulera några 
enkla regler om uppföljningssystem för planering till ledning av ex
portaffärer:
Regel 1. Den person (eller den enhet) inom exportföretaget som har 
ansvaret för genomförande och problemlösning ska också planera, 
bestämma och formulera koncepten.
Regel 2. Den person eller enhet som blir belönad och/eller bestraffad 
för resultatet ska också ha ansvaret för genomförandet. Det kan vara 
enhetsledningen eller en grupp enhetschefer eller en ledning för en 
division.
Regel 3. Exportkoncept ska inte allena utarbetas av någon med ett 
övergripande ansvar, inte heller av personer i stabsposition.
Regel 4. Den ansvarige exportpersonen ska driva processen och även 
redovisa konkreta åtgärder. Personen i fråga måste synas, göra ex
periment, ta risker och framför allt ta beslut och acceptera konse
kvenserna.

Företag har inte många sådana personer, det är i allmänhet fråga om 
att välja mellan ett fåtal.

Här presenteras ytterligare fem kriterier som kan utnyttjas som ännu 
en utgångspunkt vid planering och ledning av export. Dessa kan ut



nyttjas som en check-list för en bedömning av det enskilda företagets 
exportaffärer och hur företagets mål- och strategiformulering kan 
överföras till exportkoncept.

Figur 4.4: Checklistans fem kriterier
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Kriterium 1 (kl). Formella aspekter: Vetskap om att man är på rätt väg 
och bedömning av i vilken takt man närmar sig målet.
Kriterium 2 (k2). Ledningens acceptansgrad: I syfte att satsa på nya 
marknader måste ledningen ofta acceptera lägre lönsamhet under viss 
tid. Hur starkt är åtagandet att våga ta risk och vänta på framgången?
Kriterium 3 (k3). Fullständighet: Detta är ett mått på att de rätta 
faktorerna återfinns i den formulerade affärsidén. Om någon eller flera 
faktorer saknas eller inte passar ihop med varandra så uteblir fram
gången.
Kriterium 4 (k4). Spridningsgrad: Vilka personer på olika nivåer och 
vilka medarbetare känner till, och arbetar för uppställd, vision, mål, 
strategi och affärsidé?
Kriterium 5 (k5). Omvandlingsgrad: En strategi är oanvändbar om den 
inte enkelt kan operationaliseras, dvs omvandlas av de rätta personer
na till beslut.

Denna enkla kriterielista för bra respektive mindre bra affärsutveck
ling kan användas också vid utarbetande av exportkoncept. I andra 
sammanhang brukar denna applikation kallas strategibalans.

Exportkonceptet bör formuleras i en skriven text, ett antal overhead 
bilder eller som ett kort (eller långt) föredrag eller presentation. Om
fattning och utformning kan givetvis variera. — Ledaren för ett svenskt 
multinationellt företag har t ex sagt att exportkonceptet ska vara så 
kortfattat att det får plats på en tändsticksask.

Det viktigaste är emellertid kravet på kommunicerbarhet. Därmed 
avses att konceptet kan förstås och komma till praktisk användning.



Sammanfattning av »exportkoncept»
1. Internationella affärer byggs upp som en värdeökningskedja, där 

ofta ett antal enskilda exporttransaktioner med såväl konkret som 
abstrakt innehåll ingår.

2. Slutsteget i denna kedja är kundens upplevelse av det nyttiga i 
säljarens prestation eller värdepaket.

3. De viktiga typerna av affärsupplägg är »distributions- eller »pro- 
duktionsorienterade». Detta utgör två användbara utgångspunkter 
för det enskilda företagets konceptformulering.

4. Exportsäljaren är nästan alltid en nyckelperson i det svenska före
taget. Han måste »vårdas» av ledningen men också ges ansvar för 
både utarbetandet av exportkoncept och därefter omvandlingen i 
praktisk handling.



Internationell
produktanpassning
av Börje Hedman, Exportrådet

Tekniska aspekter vid utveckling av nya produkter för export
Varje land har sina egna traditioner vad gäller utformning och till- 
lämpning av myndighetsföreskrifter, standarder, krav på provning 
eller certifiering osv. Olikheter i detta avseende mellan länder upplevs 
ofta som tekniska handelshinder. Inom det elektriska området på
började man tidigt ett internationellt harmoniseringsarbete, dvs att 
utarbeta gemensamma regler- i detta fall i form av standarder. Fler 
produktområden har efterhand blivit föremål för harmonisering. Till
växten av nya tekniska regler i olika länder anses dock hitintills ha 
varit större än takten i harmoniseringen.
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Exportören har kommit att möta en komplicerad kravbild när han 
lanserar sina produkter i olika länder. Utöver de traditionella momen
ten i en marknadskartläggning är det därför väsentligt att så tidigt 
som möjligt även kartlägga förekomsten av tekniska produktkrav. Det 
kan nämligen visa sig att de tekniska skillnaderna mellan olika länder 
påverkar hur lönsam en marknad blir. I det följande exemplifieras 
detta mera i detalj.

Ett företag A utvecklar en ny produkt, som lanseras på hemmamark
naden. Efter en tid uppstår en exportmöjlighet. Beroende på hur er
faret företaget är av export av andra produkter i sortimentet, så finns 
det eventuellt en viss beredskap för de frågeställningar som alltid är 
förknippade med export. Här behandlas endast några aspekter som har 
med de tekniska produktkraven att göra:

1. Vilka tekniska krav gäller i importlandet?

2. Behöver produkten provas eller godkännas?

3. Hur ska produkten märkas eller instruktioner utformas?

4. Vilka instanser ska kontaktas?

Fler frågor kan naturligtvis aktualiseras. Vi antar att företag A på 
något sätt får svar på ovanstående fyra frågor och att eventuella 
översättningssvårigheter klarats av. Om produkten motsvarar import
landets tekniska krav är läget gynnsamt. Introduktionen kan möjligen 
försenas om krav på provningar eller godkännande föreligger. Om 
produkten däremot inte motsvarar importlandets krav, uppstår behov 
av anpassning på ett eller annat sätt. Modifieringar av produkten kan 
betyda merkostnader, vilka får vägas mot fördelarna att få genomföra 
affären. I vissa fall bör man senarelägga affären tills man hunnit 
ordentligt undersöka lönsamheten med hänsyn till alla viktiga fakto
rer. Om modifieringsarbetet sker under tidspress t ex med hänsyn till 
leveransåtagande kan de totala extrakostnaderna vara svåra att över
blicka.

Företaget A går vidare i exportlanseringen av produkten. Beroende 
på vilka marknader som aktualiserats, kan ytterligare modifierings- 
arbete erfordras. Ytterligare komplikationer uppstår om olika versio
ner måste produceras och lagerhållas. Ett råd till företag som hamnat i 
denna situation är att försöka hitta marknader med likartade tekniska 
krav, och inte göra ad hoc affärer utan istället följa en genomtänkt 
strategi vad gäller länderval. Även nya underleverantörer till eta
blerade exportörer kan hamna i företag A:s situation.

Företag B väljer i stället en optimal strategi i motsvarande situation 
enligt följande:

- Vid utveckling av nya produkter, oavsett om det gäller hemmamark
nad eller export, gör man en kartläggning av de tekniska förut
sättningarna i ett antal länder (bl a penetreras ovanstående fråge
ställningar 1-4). Resultatet av denna analys kan bli dels tips på hur 
andra länder löst liknande/motsvarande problem, dels bortgallring 
av länder med »svåra» krav eller med avsevärt avvikande krav. 
Resterande marknader grupperas efter någorlunda samstämmiga 
tekniska kravprofiler.



- Man utvärderar konsekvenserna av att tillgodose de olika tekniska 
kravprofiler som man anser intressanta. Denna information läggs 
till andra marknadsförutsättningar. Resultatet blir troligen att man 
gör rimliga föranpassningar av produktens utformning så att den 
kan exporteras till ett antal länder utan modifieringar eller med 
begränsade sådana. Man planerar för erforderliga provningar och 
godkännanden. Man tar exempelvis reda på om i detta avseende 
förenklingar i hanteringen finns-1 ex om en provning utförd på visst 
sätt gäller i andra länder (mer om detta senare). I vilket skede man 
genomför provningar kan t ex bero på vilken lokal försäljningskanal 
man slutligen väljer.

Fördelarna för företag B är bl a
- Man får bättre underlag för att ta ställning till nya exportaffärer, 

eftersom man tidigare i planeringsfasen har utvärderat bl a de 
tekniska konsekvenserna av ett antal länders krav. I vissa fall kan 
det visa sig lönsammare att avstå från affärer med tanke på kostna
derna för modifieringar av produktens utformning.

- Introduktionen i ett land kan ske tidigare eftersom produkten är 
förberedd för att klara importlandets tekniska krav. Med krav me
nas både obligatoriska och mer eller mindre frivilliga krav, vilka 
måste uppfyllas av konkurrensskäl o dyl. Denna snabbare lansering 
ger mer exportintäkter under produktens tekniska livslängd.

- Lanseringen kan, om så önskas och om resurserna i övrigt finns, ske 
snabbare och enklare på flera marknader, ibland samtidigt, eftersom 
produkten är tekniskt förberedd. Detta ger möjlighet till ytterligare 
exportintäkter, vilket är alltmer viktigt för hightech-produkter där 
utvecklingskostnaderna snabbt måste fås tillbaka innan konkur
renterna hunnit ikapp.

Det återstår dock för företag B att hålla sig à jour med den tekniska 
utvecklingen på de prioriterade marknaderna så att de tekniska krav
profilerna ej blir inaktuella. De tekniska produktkraven ändras stän
digt i olika länder, och om man inte följer detta råkar företag B snart in 
i en situation som liknar företag A:s. Större företag har ofta bättre 
resurser att bevaka den tekniska utvecklingen i omvärlden. För små 
och medelstora företag finns dock möjlighet att få hjälp med bevak
ningen- vilket behandlas i slutet av kapitlet.

I nedanstående figur 5.1 illustreras företag A:s och B:s situation.

Internationella tekniska regler och utvecklingstendenser
I vaije land finns en mängd instanser, vilka utfärdar tekniska regler av 
olika slag. Tekniska regler är ett samlingsbegrepp för många olika 
typer av regler. Tekniska regler är formulerade i lagar, föreskrifter, 
standarder eller liknande dokument. Reglerna kan ha bindande eller 
frivillig status.

Bindande föreskrifter utarbetas för att skydda liv, hälsa, miljö och 
ibland tom av nationalekonomiska skäl. Bindande regler utfärdas av 
myndighet.



Figur 5.1: Från idé till färdig produkt
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Frivilliga regler tillkommer i stor utsträckning för att rationalisera 
och förbilliga produktion, upphandling, och allmänt handhavande av 
produkter. Nationella standarder är exempel på frivilliga regler som 
ofta når en stor användning. Ibland upphöjs dessa frivilliga regler till 
obligatoriska genom att en myndighet i sina föreskrifter hänvisar till 
en viss standard o dyl.

I nedanstående tabell ges ett litet språklexikon på några viktiga 
termer i sammanhanget.

Svenska Engelska Tyska Franska

Lag Law, Act Gesetz Loi
Föreskrift Regulation Verordnung Décret, Arrêté
Standard Standard Norm Norm



Alla länder har av tradition utarbetat sina egna tekniska regelverk. 
Skillnaden mellan krav i olika länder är ibland stora, men kan även 
vara av marginell natur- vilket dock inte behöver betyda att den 
svenske exportören kan bortse från detta utan vidare. Dessa olikheter 
mellan länderna kallas ibland »tekniska handelshinder». Försök att 
undanröja dylika hinder har pågått länge. Det är framför allt inom 
standardiseringsverksamheten man kommit långt i detta avseende.

Standarder är en blandning av kravtyper, men kan utgöras av renod
lade konstruktionskrav eller funktionskrav- i det senare fallet er
fordras en tillämplig provningsmetod för att kunna verifiera om mål
sättningar uppfylls. Beträffande begreppet standard finns såväl me
todstandarder, som produktstandarder utöver de traditionella 
grundläggande standarderna, vilket illustreras i figur 5.2.

Figur 5.2: Schematisk bild av de olika typer av standarder som kan ingå 
i en komplett standard för en enda produkt

Provnings- 
och kontroll- 
föreskrifter

Funktions- ^ 
krav

Terminologi
regler

Komplett
produkt
standard

Grund
standard

Mått-
standard

Variant
begränsningar

Standardiseringen sker globalt inom
- ISO, International Organisation for Standardization, Genève
- IEC, International Electrotechnical Commission, Genève 
Standardisering sker även på regional nivå inom bl a Europa
— CEN, Comité Européen de Normalisation, Bryssel
— CENELEC, Comité Européen de Normalisation Electrotechnique, 

Bryssel
Antalet tekniska regler i världen är stort. För nationella standarder 
utarbetade av medlemsländerna inom ISO och IEC uppskattas antalet 
år 1988 till 400 000 standarder och med en årlig tillväxt av ca 5%. Ett 
stort antal av dessa standarder har dock ett likartat innehåll tack vare 
harmoniseringsarbetet. I det följande ges några uppgifter om antalet 
nationella standarder gällande år 1988.
- 8 000 ISO-standarder
— 2 000 IEC-standarder

900 CEN/CENELEC- standarder inkl EN-, HD-, 
och ENV-dokument



- 6 000 SEV-standarder, COMECON
- 25 000 DIN-standarder, Västtyskland
- 15 000 NF-standarder, Frankrike
- 10 000 BS-standarder, Storbritannien
- 10 000 JS-standarder, Japan
- 8 000 ANSI-standarder, USA
- 7 000 SS-standarder, Sverige

Förutom nationella standarder finns andra typer av standarder t ex 
branchstandarder, forsvarsstandarder, företagsstandarder.

Utöver standardiseringsorgan finns även andra krafter som verkar 
för harmonisering av tekniska regler. GATT, General Agreement on 
Tariffs and Trade, har som syfte att undanröja hinder i den inter
nationella handeln. En av dessa GATT-överenskommelser avser sk 
icke-tariffära handelshinder, vari ingår tekniska regler. Enligt denna 
överenskommelse från år 1979 får ett land inte skapa direkta hinder 
för internationell handel eller diskriminera importerade varor till 
förmån for inhemsk produktion. Några få sektorer är dock undantagna 
fn bl a transporter, vattenförsörjning, telekommunikationer. Dessa 
undantag väntas successivt komma att försvinna. Fn har ett 40-tal 
länder undertecknat överenskommelsen.

Ett bra sätt att förhindra uppkomsten av tekniska handelshinder är 
att så många länder som möjligt medverkar i harmoniseringsarbetet- 
och hänvisar till framtagna standarder eller gemensamma deklaratio
ner av olika slag. Sverige deltar aktivt i detta arbete i olika inter
nationella fora.

I fokus är förnärvarande utvecklingen av harmoniseringsarbetet 
inom Västeuropa. Man har beräknat att olikheter i tekniska regler 
mellan enbart Sverige och EG/EFTA-blocket medför fördyringar i stor
leksordningen 8 miljarder svenska kronor per år (uppgiften hämtad 
från Industriförbundet, 1988). Det är således mycket att vinna på en 
harmonisering.

EGs program för att förverkliga en inre gränslös marknad är presen
terat i den sk Vitboken, som härrör från år 1985. En framträdande plats 
i detta program intar »fri rörlighet för varor, tjänster, personer och 
kapital», och därmed kommer de tekniska reglerna att spela en stor 
roll.

Harmoniseringsprocessen inom EG sker på två olika nivåer, dels 
själva EG-direktiven och dels efterföljande Europa-standarder. EG- 
kommissionen utarbetar förslag till sk modellföreskrifter, vilka efter 
en viss beslutsprocess resulterar i direktiv som medlemsstaterna ska 
inarbeta i sina föreskrifter inom viss tid, och med så få avvikelser som 
möjligt. Direktivens tekniska krav utgörs alltmer av funktionskrav, 
vilka görs operativa genom kompletterande Europastandarder via 
CEN och CENELEC.

För att minska antalet avvikelser i regelsystemen i olika länder 
finns en skyldighet att informera (notifiera) varandra när nya krav 
införs. Detta system finns både inom GATT-, EG- respektive inom 
EFTA-länderna. Detta kan ha en återhållande inverkan på att införa



särkrav i de nationella regelverken, eftersom andra länder har möjlig
het att framföra synpunkter på dessa förslag. Dessa sk notifikationer 
är en bra informationskanal.

Internationellt samarbete avseende provningar
Krav på kontroll av varor genom t ex provning är en viktig faktor i 
internationell handel, och kan utgöra ett sk tekniskt handelshinder.På 
motsvarande sätt som för tekniska regler sker därför ansträngningar 
både att harmonisera kraven för prøvningsmetoder samt att ömsesi
digt godta resultat av provningar och kontroller utförda i olika länder. 
För att provningsresultat skall kunna accepteras mellan olika länder 
förutsätts både likvärdiga kalibreringssystem, samt att kvaliteten i 
utförda provningar är likvärdiga. Ett sätt att underlätta detta är sk 
ackreditering (kvalitetskontroll) av laboratorier.

Det finns både officiell kontroll och mer eller mindre frivillig kon
troll. Krav på officiell kontroll gäller ofta sk riskprodukter och finns 
inskrivet i lagar och myndighetsföreskrifter. Ofta innebär dessa krav 
att kontrollen ska verifieras genom provning och en återkommande 
inspektion av att kvaliteten upprätthålls.

Ett annat begrepp man ofta möter är certifiering, vilket innebär att 
en neutral instans, efter viss kontroll intygar att produkten över
ensstämmer med åberopade tekniska regler. I vissa fall kan tillverka
ren själv få ansvara för detta, sk tillverkardeklaration.

Även kontrollformerna varierar mellan olika länder, liksom kraven 
på märkning.

I det följande behandlas några viktiga produktområden, inom vilka 
det förekommer visst samarbete mellan olika länder. I det enskilda 
fallet rekommenderas exportören att undersöka vad som är tillämp- 
bart för vaije produkt.

Elektriskt materiel
Provningsanstalter i fn 20 länder deltar i det sk CB-systemet (Certifi
cation Board). I Sverige är SEMKO ansvarig instans. För ett antal 
el-produkter som finns förtecknade i CB-Bullentin kan provning utför
as i ett av dessa länder och därefter godtas i övriga länder utan omprov
ning. I nämnda CB-Bullentin framgår ev avvikelser ett visst land har i 
förhållande till en viss internationell standard. Provningen tar hänsyn 
till detta. Man lämnar sedan in provningsintyget tillsammnas med ett 
exemplar av produkten till respektive ansvarig instans i det eller de 
övriga länder man önskar sälja till.Man erhåller därvid ett nationellt 
godkännande baserat på en enda provning, under förutsättning av att 
den gjorts riktigt. I vissa länder finns dock krav på produktkontroll av 
den löpande produktionen. Även för produkter tillverkade i länder 
utanför de nämnda 20 kan liknande procedur tillämpas.

För EG- och EFTA-länderna finns inom CENELEC en liknande 
procedur, sk CCA (CENELEC Certification Agreement), som oftast 
baseras på att en gemensam standard antagits.

För plast- eller gummiisolerade ledningar och kablar för eländamål 
finns inom Europa en förenklad provningsprocedur, det sk HAR-av- 
talet. Normalt räcker det med en primärprovning i tillverkarens hem
land. och med regelbundna inspektioner av produktionen



Inom Norden finns ett samarbetsorgan, EMKO, för de elektriska 
materielkontrollanstalterna med överenskommelser om ömsesidiga 
godkännanden av provningskontroll. Detta innebär ytterligare för
enklingar.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att samarbetet över 
gränserna nått långt när det gäller provning och godkännande av vissa 
typer av elektrisk utrustning.

Motorfordon och -komponenter
Inom ramen för FN:s ekonomiska kommission för Europa, ECE, finns 
sedan lång tid ett samarbete för att nå enhetliga regler för provning och 
typgodkännande i olika länder. Man verkar även för ömsesidigt erkän
nande av godkännanden avseende fordonskomponenter. Fn deltar 21 
länder i detta. För olika fordonskomponenter utarbetas sk reglemen
ten, och fn finns ca 70 sådana, varav framgår i vilken utsträckning 
varje land har antagit respektive reglemente samt om avvikelser an
mälts eller inte, samt vilka instanser som hanterar respektive kompo
nent. Sverige har antagit merparten av dessa reglementen.

De flesta EG-direktiv överenstämmer i stort sett med motsvarande 
ECE-reglemente. För vissa komponenter är ECE-märkning (stora E) 
tillräckligt för att få säljas inom EG. Dock kan i en hel del fall enstaka 
EG-länder sätta detta ur spel genom att kräva sk EG-märkning 
(lilla e). Detta har hittills inneburit att märkning måste ske av ett 
organ inom EG.

Flera svenska företag har kunnat utnyttja de förenklingar som ECE- 
reglementena innebär, t ex har en provning utförd i Sverige kunnat 
accepteras utomlands.

För kompletta fordon är bilden mer komplicerad.
För traktorer finns inom ramen för ett OECD-samarbete en över

enskommelse om att godta varandras provning av säkerhetsdetaljer 
(fn 5 sk koder). I Sverige är det Statens Maskinprovningar som an
svarar för detta.

Lyftdon och tryckkärl
Sverige har anslutit sig till EFTA-konventionerna om lyftdon respekti
ve om tryckkärl. Med vissa undantag accepterade de deltagande län
derna varandras provningar. Vad gäller tryckkärl deltar förutom 
EFTA-länderna även Storbritannien, Portugal och Danmark.

I Sverige är det Statens anläggningsprovning som man vänder sig 
till i fråga om nämnda produkter, varvid denna provningsorganisa- 
tions övriga bilaterala avtal med andra länder kan utnyttjas och för
enklingar uppnås i vissa avseenden.

Byggprodukter
För byggprodukter finns fn få överenskommelser på provningssidan 
mellan olika länder. Flera utredningar väntas dock leda fram till 
förenklingar. Bl a lade EG-kommissionen år 1987 fram ett direktivfor
slag för byggmaterial. Man kan vänta sig att olika former av certifie- 
ringsförfaranden leder fram till en enhetlig märkning »EC conformi
ty» snarare än att provningar direkt accepteras.



Inom EG-kommissionen har dessutom säkerhetsnormer för bärande 
konstruktioner utarbetats, och fn finns 9 st sk Eurocodes. Dessa blir i 
praktiken troligen styrande för typprovning av byggprodukter. Ut
vecklingen av ett nytt typgodkännandeförfarande, »Agrément Tech
nique Européen» kan komma att påverka svenska exportörer.

Inom norden pågår ett arbete med ömsesidigt erkännande av typpro- 
vade produkter, inom ramen för NKB:s arbete, Nordiska kommittén 
för Byggbestämmelser.

Härutöver har t ex Statens provningsanstalt samarbetsavtal med 
sina motsvarigheter i en del länder, vilket kan förenkla provningar och 
tillverkningskontroll av byggprodukter.

Övrigt
Även inom vissa andra produktområden finns samarbete avseende 
provningar, men detta har ännu inte nått någon större geografisk 
spridning. Successivt kommer fler svenska exportörer att få sina pro
dukter provade och godkända utomlands.

Inom informationsteknologin är utvecklingen snabb. År 1985 god
kände CEPT, European Conference of Postal and Telecommunication 
Administration, en övergripande överenskommelse »Memorandum of 
Understanding on European Telecommunication Standards», MOU. 
Varje land ska genom särskilda beslut ratificera MOU. Sverige har 
gjort detta liksom nästan hela Västeuropa. 1987 fattades ännu ett 
viktigt beslut, nämligen att undertecknarna av MOU skall godta var
andras provningsresultat som underlag för nationell certifiering re
spektive godkännande.

Hur håller man sig à jour med nya tekniska krav?
Tekniska regler ändras ständigt i olika länder. Numera sker detta mer 
med beaktande av att harmonisera med omvärlden.

När det gäller myndighetsföreskrifter och standarder kan man via 
GATT-notifikationer i viss utsträckning följa detta. Dock är inte alla 
länder lika plikttrogna att notifiera sina ändringar.

När det gäller att följa arbetet med nya eller reviderade standarder 
finns det möjlighet att via SIS — Standardiseringskommissionen i 
Sverige - abonnera på bevakning av detta. Man får därvid tidig 
information om vad som »är på gång», bl a genom tillgång till de 
standardförslag som sänds ut på internationell remiss.

I övrigt bör man utnyttja det stora kontaktnät av svenska experter 
som deltar i olika internationella kommittéer och har aktuell lägesin- 
formation. Svårigheten är att veta vilka experter som sitter i vilken 
kommitté. Här kan svenska standardiseringsorgan och provningsin- 
stitutioner vara en bra kontaktpunkt, liksom Exportrådets särskilda 
informationsverksamhet för utländska produktkrav, Teknisk Export
service.

För den som är kunnig i databassökning finns ett flertal databaser 
tillgängliga för standarder och i viss mån föreskrifter i olika länder. 
Man kan även köpa dylika tjänster från en del informationsföretag i 
Sverige eller utomlands.



Sammanfattning
Vid utveckling av nya produkter kan följande check-lista vara en
vägledning för exportörens kartläggning av de tekniska förutsätt
ningarna i olika länder:
1. Pågår något harmoniseringsarbete för produkten i fråga?
2. Vilka myndighetsregler blir tillämpbara i resp land för produkten? 

Finns det lokala avvikelser, delstatsregler osv?
3. Finns det några övergripande tvingande regler att ta hänsyn till, t 

ex konsumentskydd, arbetarskydd, miljöaspekter, energihushåll
ning?

4. Vilka nationella standarder blir tillämpliga? I vilken utsträckning 
är dessa baserade på internationell standard eller andra harmonise
ringsdokument?

5. Finns det regler av annat slag som påverkar produktens tekniska 
egenskaper och utformning, t ex branchpraxis, kvalitetsmärkning, 
produktansvar, produktsäkerhet? Vilka varningstexter/skyltar er
fordras?

6. Finns det tvingande eller frivilliga krav på kontroll eller märkning? 
Vilka överenskommelser mellan olika länder finns angående detta?

7. På vilket sätt kan de relevanta dokumenten anskaffas? Finns 
texterna tillgängliga på olika språk någonstans?



Hur du får ut bäst resultat av 
din internationella Business- 
to-Business marknadsföring
av Eric Österman, Management Partners AB

Trender och koncept
Bl a följande trender kan tydligt märkas inom den internationella 
Business-to-Business marknadsföringen:

1. Strävan efter ökad mekaniseringsgrad
Det tar sig bl a uttryck i ett allt större användande av reklam i alla 
dess former. Huvudsyftet är att göra det enklare för potentiella 
köpare att hitta de rätta leverantörerna. Därmed kan säljarna kon
centrera sin arbetsinsats där den betalar sig bäst; nämligen att ta 
hand om redan intresserade potentiella kunder.

2. Strävan efter specialisering
De konkurrerande produkterna och systemen tenderar att bli allt-

limu.



mer likartade vad gäller hard-ware sidan. Därför utvecklar man 
alltmer avancerade, skräddarsydda tjänstepaket runt omkring pro
dukterna. Syftet är att kunna presentera attraktiva »specialpaket» 
som erbjuder totalekonomiska fördelar för olika marknadsnischer. 
En konsekvens av detta är också att den gamla säljarrollen får ett 
allt tyngre inslag av konsultarbete gentemot kund.

3. Strävan efter snabb marknadsutveckling
Produktlivslängden blir allt kortare. Därför arbetar man efter prin
cipen snabbast möjliga marknadsutveckling på minsta möjliga tid. 
En effekt av detta är att budgets för marknadslanseringar hamnar 
på nivåer som får de flesta svenska företag att huka sig.

4. Strävan efter maximal koordination av marknadsresurserna 
Det innebär bl a följande:
- stor noggrannhet i förberedelse, planering och genomförande av 

marknadsaktiviteterna,
- effektivare rollfördelning och samspel mellan reklam och person- 

lig försäljning,
- välplanerad samverkan mellan moderbolag och säljbolag,
- noggranna interna förberedelser i form av information, utbild

ning och träning innan man går ut externt.
Under det senaste året har Business-to-Business marknadsförare 
dessutom givits möjligheter att få tillgång till speciella datapro
gram för kampanjoptimering. Med hjälp av dessa program (Mercuri 
Marknadssystems »BIZ-MARK» är ett exempel) kan den resultat
ansvarige sitta framför sin PC och simulera sig fram till optimala 
kampanjetaktiska insatser i förhållande till potentiellt resultat. 
Allt i syfte att få maximalt utbyte av insatta resurser.

Tre samverkande marknadsföringskoncept
Det är alldeles klart att en allt större del av kampen om marknader och 
marknadsandelar kommer att ske i form av »luftstrider», dvs via 
reklam och information i massmedia.

Syftena med massmediainsatserna är i huvudsak två: att göra det 
lättare för säljarna att hitta potentiella kunder (eller rättare sagt 
tvärtom: att göra det lättare för kunderna att hitta säljarna). Samt att 
göra det enklare för säljarna att uppnå säljavslut.

För att klara det jobbet behöver man vanligtvis arbeta med tre typer 
av marknadsföringskoncept. Det gäller i synnerhet om man siktar på 
att erövra nya marknader, gå in på eller skaffa nya marknadssegment 
eller kundkategorier.

1. Företagsprofilering
Med huvudsyfte att övertyga om att företaget är en pålitlig leveran
tör - oavsett vilken typ av produkter och/eller tjänster kunderna 
avser att köpa från det.



2. Direkt sälj orienterade kampanjer
I syfte att skapa omedelbar efterfrågan på specifika produkter och 
tjänster, förse säljarna med ett register över potentiella kunder som 
markerat köpintresse.

3. Intern marknadsföring, utbildning och information
Vars huvudmål är att förbereda och motivera den egna organisatio
nen att effektivt genomföra ett marknadsföringsprogram.

Företagsprofilering

När två eller flera företag erbjuder samma 
eller likartade produkter väljs som regel pro
dukten från det mest kända företaget.

Man är tom beredd att betala ett lite högre pris för samma produkt om 
leverantören uppfattas som välkänd och pålitlig.

Ett företag som är okänt eller lite känt har stora svårigheter att slå 
sig in på en ny marknad, vinna nya kundkategorier enbart med hjälp 
av en bra produkt. Det är först när företaget blir uppfattat som en 
välkänd leverantör som kunderna vågar placera order i full utsträck
ning.

Speciellt fokuserat blir detta om köpet gäller kvalificerade tjänster 
som köps separat eller som en viktig del av ett produktkoncept. 

Desslikes när det gäller komplexa system som måste skräddarsys.
I båda fallen är det ofta omöjligt för den potentielle kunden att se vad 

han slutligen får för pengarna innan leveransen har skett. Han måste 
helt enkelt lita på leverantören, tro på att denne har resurser och 
förmåga att lösa projektet på avsett sätt.

I den situationen blir leverantörsvalet ofta den viktigaste frågan i 
köpprocessen

Ett välkänt företag har många fördelar på sin sida:
1. Svarsfrekvensen från produktreklamen ökar. Potentiella kunder är 

mer benägna att reagera på erbjudanden från ett välkänt företag.
2. Säljarna blir bättre bemötta. Man lyssnar mer på vad de har att 

säga, har lättare att tro på produkt- och leverantör slöften.
3. Man är mindre rädd för att fatta ett snabbt och omfattande köpbe

slut. Om leverantören är okänd eller lite känd krävs djupare analy
ser, mera långtgående återförsäkringar samt noggrannare pris- och 
leveransförhandlingar innan man skriver på köpavtalet.

Vid viktiga anskaffningsbeslut köper kunden leverantörens image i 
lika hög grad som själva produkten eller tjänsten. Därför är före
tagsprofilering via massmedia ett viktigt och nödvändigt marknadsför
ingsverktyg.



Svenska företag bland de sämsta:
Time Magazine redovisade för några år sedan resultatet av den första 
undersökningen i en serie vars syfte bl a är att studera marknadseffek- 
terna av »corporate image» i exportförsäljningen. Studien omfattade 
åtta europeiska marknader.

Förutom att konstatera samma sak som Yankelovich, Skelly och 
White har gjort i tidigare undersökningar - nämligen att man hellre 
gör affärer med ett välkänt företag - uppmärksammade man också ett, 
för svenskt vidkommande, trist faktum: svenska företag är relativt sett 
bland de sämsta när det gäller image-uppbyggnad på exportmarkna
derna.

Arbetsgången för profilåtgärder:
Företagsprofilering som bas för produktmarknadsföringen syftar van
ligtvis till att övertyga om att man är en pålitlig leverantör.

Om ett företag inte har en stark fysisk representation på en marknad 
måste man tillgripa andra åtgärder för att göra sig känd. Det van
ligaste är annonsering och publicitet i massmedia, företrädesvis i den 
fackpress som läses av de målgrupper man är intresserad av att på
verka.

1. Definiera vilka marknader, marknadssegment och målgrupper som 
är väsentligast för din marknadsframgång
När det gäller profilreklam i marknadsföringssyfte rör det sig som 
regel om samma företagstyper och funktioner som du riktar din 
produktförsäljning till, de som är strategiskt och taktiskt mest 
väsentliga för företagets utveckling.

Exempel på målgrupper för profilinsatser:
- Kunder och potentiella kunder
- Agenter och distributörer
- Egen organisation
- Opinionspåverkare, branschfolk
- Branschmedia, massmedia
- Människor i företagets näromgivning
- Leverantörer
- Ägare
- Finansmarknaden
- Offentliga myndigheter
- Politiker
- »Allmänheten»

Sätt dig inte mellan alla stolarna
Det är mycket sällsynt att man lyckas formulera ett budskap som är 
intressant och givande för ALLÀ de ovan uppräknade målgrupper
na. Koncentrera dig på dem som för tillfället är affärsmässigt mest 
väsentliga.



2. Ta reda på utgångsläget
Det man behöver få grepp om är bl a följande:
A. Målgruppernas kunskaper om och attityder till ditt foretag

- om man känner till er
- om man vet vad ni står för, vilka produkter och tjänster ni kan 

erbjuda
- ert företags renommé, dvs marknadens uppfattningar om 

kvalitet, service och allmän pålitlighet samt hur detta på
verkar benägenheten att göra affärer med er.

B. Köparnas viktigaste krav på en leverantör av din typ
- vilka är de väsentligaste kraven?
- hur uppfattas ditt företag i förhållande till de viktigaste kon

kurrenterna?

3. Bedöm var ni står i förhållande till marknadens krav och önskemål 
Gå aldrig ut med löften som ni inte kan leva upp till.

4. Formulera ert erbjudande till marknaden
Erbjudandet skall vara baserat på de väsentligaste kundkraven och 
er (unika) förmåga att leva upp till dem.

Viktiga frågor att ge svar på:
- På vilket sätt kan ni erbjuda köparföretagen säkrare eller större 

intäkter med er som leverantör?
- Kan ni erbjuda köparföretaget lägre produktionskostnader eller 

säkrare produktion? Varför och hur?
- Kan ni utlova reducerat risktagande för köparna med er som 

leverantör? Hur?
- Vilka andra leverantörsfördelar kan ni erbjuda bättre, billigare, 

snabbare eller säkrare jämfört med konkurrenterna?

Var inte rädd för långa texter och mycket information i ert med
delande. Så länge det ni säger är av värde för en potentiell köpare 
kommer han att tacksamt ta emot materialet och studera det myck
et noggrant.

Erbjudandet skall vara så utformat att en potentiell kund omedel
bart kan dra nytta av det. Då fungerar det bäst.

Gör det lätt för kunden att svara.
Den som blir intresserad av era leverantörsfördelar skall ges enkla 
möjligheter att ta kontakt med er. Ett bra sätt är att förse er in
formation med svarskupong eller svarskort. Det fungerar bra i alla 
i-länder i väst.



5. Förtesta reklam- och informationsenheterna
Det är ett förhållandevis enkelt och billigt sätta att säkerställa att 
totalbudgeten för profilaktiviteterna förräntar sig bäst. Förtesterna 
ger dig möjlighet att finslipa materialet så att det får en lättbe
griplig och intressant utformning ur målgruppernas synpunkt.

6. Förhandsinformera den egna organisationen
Det är ett oeftergivligt krav att den egna organisationen - ibland 
också särskilt viktiga externa människor och organisationer - får 
reda på
- Vad ni avser att gå ut med
- Varför
- När
- Vilka reaktioner ni förväntar er från marknad och omvärld
- Hur olika medarbetarkategorier skall bete sig före, under och 

efter aktiviteten
- Vilket slutligt mål ni avser att uppnå med satsningen.

7. Genomför kampanjen
En mycket klok sak är att hänga på en eller flera produktkampanjer 
under »profil-paraplyet». Det skapar synergieffekter som förbättrar 
resultatet av var och en av kampanjerna för sig. Sammanlagt vinner 
man ett ofta betydligt bättre totalresultat.

8. Mät uppnådda effekter
Professionellt genomförda eftertester har inte bara ett värde som ett 
mått på hur man lyckats i sin satsning. Minst lika viktigt är att få 
reda på vilka punkter man inte lyckats. Detta ger ofta en klar 
indikation på var tyngdpunkten skall läggas i efterkommande in
satser - både internt och externt.

Vem betalar
Det varierar från ett företag eller projekt till ett annat. Om profilinsat
serna går i breda internationella media tar vanligtvis moderbolaget på 
sig hela kostnaden. Siktar man på en eller flera avgränsade länder- 
marknader förekommer alla möjliga kostnadsfördelningar mellan mo
derbolaget och berörda lokala säljbolag.

Direkt sälj orienterade kampanjer

Ju mer du kan öka nettobidraget
per sälj arbetstimme
desto högre blir företagets vinst

Ju mer av säljarnas arbetstid som kan koncentreras på intresserade 
och intressanta potentiella kunder desto fler order per insatt tid. 
Främst följande saker kan väsentligt öka effektiviteten i säljledet:



— Att via reklaminsater få potentiella kunder att självmant ta kontakt 
med företaget eller dess representanter - direkt eller via exempelvis 
kuponger eller svarskort.

Därmed får säljledet ett utomordentligt register över intresserade 
kundämnen att följa upp. Säljavslutsfrekvensen per insatt sälj ar
betstid ökar väsentligt.

— Att via promotionsinsatser intressera potentiella kunder att besöka 
demonstrations- och försäljningsställen.

Därmed kan ett maximum av sälj arbetstiden ägnas åt offensiv 
säljpresentation.

— Att via promotionsmaterialets utformning och innehåll ge den po
tentielle kunden möjlighet att gå långt i den interna köpbeslutspro
cessen innan kund och säljare möts.

Därmed kan all säljartid koncentreras på själva avslutsarbetet.
— Att via säljarutbildning och effektivare demonstrations- och sälj- 

presentationsmaterial höja säljarnas avslutsfrekvens.

Lyckas man på samtliga ovannämnda punkter maximerar man resul
tatet av insatt sälj arbetstid. Försäljningsvolymen ökar, nettobidraget 
per sälj arbetstimme stiger, vilket på ett positivt sätt kommer att av
spegla sig i företagets resultaträkning.

Ju lägre genomsnittligt ordervärde per sälj- 
avslut desto viktigare blir mekaniseringen av 
säljarbetet
Säljarna och återförsäljarna är företagets viktigaste resurs för att 
åstadkomma säljavslut. Reklam är ett av de få sätt som finns att kost
nadseffekti visera säljarnas arbete.

Därför måste reklam och säljresurser koordineras i ett samverkande 
system. Då först får man rejäl valuta för pengarna.

Effektiv koordination av resurserna kan bara 
uppnås på följande villkor:

1. Att det finns en intelligent kampanjplan i botten.

En plan som anger mål, strategi/taktik och samverkansprinciper 
för de inblandade parterna.

2. Att inblandade parter är väl insatta i planen, har förstått sin roll och 
är motiverade att fullfölja sin del av arbetet.

Som regel utarbetar man först på moderbolaget en sk »skrivbords- 
plan». Syftena är:
- att lägga upp huvudstrategi för den tänkta exportkampanjen,
— att konstatera vilka ländermarknader som det är mest väsentligt 

att lyckas på,



- att bedöma hur mycket pengar och andra resurser det kommer att 
kosta moderbolaget och inblandade säljbolag att genomfora pro
jektet,

- att bedöma potentiellt utfall av insatserna. Det kan man ofta med 
stor fördel göra med hjälp av den nya typen av dataprogram för 
kampanj optimering. Det är ett utmärkt verktyg att med »kalla 
fakta» övertyga säljbolagen om det lönsamma i satsningen. I 
annat fall är säljbolagen i allmänhet mycket tveksamma att kosta 
på sig större insatser i form av reklam och säljarbetstid. De vill 
först bli rejält övertygade om projektets lönsamhet för deras räk
ning.

- att fastställa om man kan använda samma marknadsbearbet- 
ningsteknik på alla utvalda marknader (= stordriftsfördelar) el
ler om det krävs flera skilda angreppssätt.

En väl beprövad modell för »skrivbordsplanen» ser ut så här (för mer 
detaljer, se »Handbok för industriell kampanjplanering», Liber För
lag):

1. Beskrivning av utgångsläget
Projektets möjligheter, värde för verksamheten, hot och riskbilder, 
skälen för att satsa på angiven nivå, förutsättningarna för att lyck
as, konsekvenserna av ett misslyckande.

2. Huvudmål och delmål för projektet
Totalt och marknad för marknad; volym, marknadsandelar, pengar 
samt den immateriella sidan av saken (image, relationer till sälj
bolag, distributörer mm).

3. Erbjudandet till marknaden
En köpar-/an vändar orienter ad beskrivning av
— produktens användningsområden
— på vilket sätt den kan bidra till att göra köparens/användarens 

arbete enklare, säkrare, bättre, billigare, mer lönsamt
— mjukvarupaketet omkring produkten (service, leveransfördelar, 

etc).

4. Konkurrensanalys
Starka och svaga sidor i förhållande till direkta konkurrenter och ev 
substitut, marknad för marknad.

5. Produkt- och företagsprofil
Hur produkt och företag skall presenteras för marknaden för att 
man skall uppnå optimal styrkeposition gentemot konkurrenterna.



6. Marknadsstrategi
Fastställande av de länder, marknadssegment och nischer som man 
främst skall inrikta sig på. Kvantifiering av säljpotential och lön
samhet per land, segment och nisch.

7. Målgruppsinriktning
Beskrivning av köpprocessen inom respektive segment och nischer;
— vem som tar initiativet till köp, huvudsakliga köpmotiv
— hur påverkningsgruppen ser ut, hur kan de förväntas reagera i 

förhållande till erbjudandet
— beslutsfattarna och deras sätt att se på erbjudandet.

Några ord om reklamutformning:
Utformning och innehåll skall rikta sig till dem som just nu är 
köpintresserade. Det är ju där de omedelbara affärerna finns att 
hämta. Alla andra är av sekundärt intresse för tillfället.

Karakteristiskt för de köpintresserade är att de söker besluts
underlag för ett förnuftigt val av produkter och leverantörer. Den 
reklam som ger det mest övertygande beslutsunderlaget är affärs
mässigt mest intressant för alla parter. Tro aldrig att man enbart 
med en klatschig utformning får intelligent och erfaret industrifolk 
att falla i farstun!

Ju mer man underlättar för kunden att svara (svarskuponger, etc) 
desto fler svar får man. Ju mer affärsorienterad svarskupongen är 
utformad (undvik ovidkommande lockbeten!) desto högre genom
snittskvalitet håller svaren och desto bättre säljresultat erhålls vid 
uppföljningen.

8. Kampanjteknik
Beskrivning av med vilka media man snabbast och mest vältäckan- 
de kan nå ut till målgrupperna, vad slags reaktion man vill ha från 
målgrupperna och hur intressemarkeringarna skall tas om hand 
omvandlas till order. Kalkyler över erforderlig sälj arbetstid och 
säljkapacitet. Beskrivning av hur reklam och personlig försäljning 
skall samverka effektivast.

9. Tidplan
Tidsschemat för de olika stegen i aktiviteten samt hur de olika 
momenten samverkar med varandra.

10. Budget/lönsamhetskalkyler
Vad kostar det totalt och för var och en av de inblandade parterna? 
Hur skall kostnader och intäkter fördelas? Vad blir det sannolika 
slutresultatet för var och en?

11. Resultatuppföljning
Principer och teknik, uppföljnings- och rapporteringssystem.

12. Samarbetsprinciper mellan inblandade parter 
Delegering av arbetsuppgifter, fastställande av överenskommelser.



När skrivbordsplanen är godkänd och klar gömmer man den raskt 
i skrivbordslådan. Därefter inviterar man representanter från de 
allra viktigaste marknaderna till ett gemensamt kampanjplane
ringsmöte.

Skälen till att man som regel tjänar på att låta bli att komma 
viftande med något som ser ut som en färdig plan för inblandade 
marknader är bl a följande:
- planen inviterar mer till kritik än kreativitet
— HK kan ju ha gjort rejäla felbedömningar av utgångsläge, möjlig

heter och taktik för de olika marknaderna. Vilket innebär en 
mycket dålig start för det gemensamma planeringsmötet.

Bättre är att, så att säga, starta från början tillsammans med de 
inviterade säljbolagen. Som agenda använder man precis samma 
huvudpunkter som i den ovan nämnda skrivbordsplanen. Det är 
mycket klokt att använda sig av en utomstående konsult som ledare 
för mötet. Annars händer det lätt att en alltför stor del av arbets
tiden går åt till att diskutera gamla synder och ovidkommande 
mellanhavanden.

Kraven på konsulten är att han/hon skall vara expert på inter
nationellt samordnad marknadsföring. Därtill en mycket skicklig 
mötesledare, innebärande bl a att vederbörande skall vara van att 
hantera beteendeeffekterna av de varierande länderkulturerna.

Ett planeringsmöte av denna typ kan som regel klaras av på en à 
två arbetsdagar — om konsulten är skicklig. Resultatet brukar bli en 
grundplan som alla är införstådda med och mestadels stöder entusi
astiskt. Därmed har man uppnått att i vaije fall de viktigaste par
terna är väl införstådda med projektet, har förstått sin roll och är 
motiverade att fullfölja arbetet på avsett sätt, vilket i sin tur är den 
bästa garantin man kan få för att projektet skall ge önskat utbyte i 
slutändan.

3. Att det finns effektiva och stimulerande kampanjledare.

Uppgiften är att hålla tåget på spåret, se till att tidtabellerna hålls 
och att inblandade parter får den back-up och service de behöver för 
att göra ett gott jobb.

Kampanjledning på tre nivåer:
I HK’s kampanj ledare samordnar den internationella taktiken 

och strategin, håller i ev profilaktiviteter, ser till att säljbolagen 
blir stöttade och servade på överenskommet sätt.

II Säljbolagens kampanjledare organiserar och genomför överens
komna aktiviteter på respektive ländermarknader i enlighet 
med den internationella strategin.

III Säljbolagens säljare är kampanjledare för sina ev distributörer/ 
återförsäljare inom respektive distrikt.

Därmed är vi inne på den tredje huvudförutsättningen för att uppnå 
optimal effektivitet i marknadsaktiviteterna.



Intern marknadsföring, utbildning och information
Med det menas här »aktiviteter riktade mot den egna organisationen i 
syfte att uppnå maximal effektivitet i de extrema marknadsförings- 
akti vite terna».
Det du inte kan sälja till din egen organisation kan du heller aldrig 
sälja till dina kunder!
I de flesta fall är resultatet av den externa satsningen direkt pro
portionellt mot resultatet av de interna förberedelserna. Det gäller i 
synnerhet under följande förhållanden:
— om man är starkt beroende av personligt engagemang från den egna 

organisationen
— om det krävs ett stort mått av kompetens och know-how för att 

erhålla en order
— om andelen tjänster i totalpaketet är stort
— om det finns ett påtagligt behov av att samordna resurserna i en stor 

och/eller spridd organisation
— om man har bråttom att få full valuta av t ex en marknadslansering.
Under alla dessa omständigheter är det helt nödvändigt att informera, 
motivera, utbilda den egna organisationen om man skall få full sats
ning på projektet.

Om man inte klarar av att genomföra de förberedande interna akti
viteterna på ett lyckosamt sätt kan man vanligtvis skrinlägga för
hoppningarna om att lyckas på marknaden - även om själva produkten 
eller tjänsten är av tillräcklig kvalitet och marknadsanalyserna visar 
på en fantastisk säljpotential.

De interna förberedelserna byggs upp 
med utgångspunkt från huvudpunkterna 
i den externa marknadsföring splanen.
Strukturen på den externa planen framgår av »skrivbordsplanen» 
ovan. Utgår man från dess huvudpunkter kan man tämligen snabbt 
och klart se vilka interna målgrupper man är mest beroende av i de 
olika skedena i projektet;
- du kan detaljerat beskriva vad du vill att de skall göra, på vilket sätt 

och vid vilken tidpunkt,
- du kan enklare bedöma hur organisation och individer skall in

formeras, motiveras och utbildas för sin roll i projektet,
— du kan precisera och motivera samarbetsprinciper, arbetsuppgifter 

och nödvändiga rapporteringssystem,
— du kan se var det behövs morötter för att kompensera för extra 

arbetsbelastning, vilka incitament som kan få folk att satsa fullt ut.
Internmarknadsföringsdelen är i synnerhet viktig när det gäller inter
nationella projekt. Det lönar sig sällan fullt ut att skicka ut en snyggt 
inslagen marknadsstrategi med vidhängande glättat reklampaket till 
säljbolagen och sen tro att de köper grundtankarna helt och hållet.



Deras satsningsbenägenhet styrs vanligtvis helt av deras tilltro till 
projektets lönsamhet för deras egen räkning. Bäst tilltro har de till 
aktiviteter som de själva har fått vara med om att planera. Vilket 
innebär att man så ofta det överhuvud taget är möjligt bör ta med de för 
tillfället viktigaste säljbolagen redan i planeringsfasen.

Detta arbetssätt är inte bara effektiv intern marknadsföring - det 
förbättrar också planens kvalitet, höjer entusiasmen i genomförandet 
och ger i slutändan ett resultat som alla kan glädjas över.

Att göra rätt saker i rätt ordning
Svenska företag är i allmänhet att betrakta som småföretag i den 
internationella konkurrensen. Man har att slåss mot giganterna på det 
internationella fältet. De resurser man kan ställa upp med är som regel 
blygsamma med internationella mått mätt. Men även små resurser 
kan skapa stora marknadsföringseffekter - om de används rätt. 
Nyckelorden är härvidlag planering och samordning. Att göra rätt 
saker i rätt ordning vid den rätta tidpunkten.
1. Med din interna marknadsföring — baserad på den externa mark- 

nadsföringsplanen — samordnar du dina styrkor till en effektiv 
marknadsföringsenhet. Informerar, förbereder, utbildar och moti
verar den egna organisationen att satsa fullt ut.

2. Med din produktreklam informerar du din marknad om vad du har 
att erbjuda, gör det lätt att kontakta dig, underlättar köpbeslutspro
cessen internt hos den potentielle kunden. Via den reklamrespons 
du får kan du mycket snabbt förse din sälj organisation med ett 
register över intresserade och intressanta potentiella kunder att 
följa upp. Därmed stiger antalet sälj avslut per tidsenhet och du får 
hög intjäning per sälj arbetstimme. Det i sin tur säkrar en snabbare 
utveckling av volym och marknadsandelar och förbättrar företagets 
resultat.

3. Med din företagsprofil övertygar du
— dina kunder om att de har valt rätt leverantör,
- dina potentiella kunder om att de kan lita på ditt företag oavsett 

vilka produkter eller tjänster de kan tänkas köpa från dig.
Därtill har väl genomförda profilinsatser en starkt positiv effekt på 
den egna organisationens beteende mot kunder och potentiella kun
der.

Lyckas man med att koordinera alla dessa tre koncept till en helhet - 
om man satsar tillräckligt för att få genomslag på marknaden - har 
man tagit ett stort steg på vägen mot en rejäl marknadssuccé. Förut
satt att de produkter/tjänster man tillhandahåller är någorlunda 
konkurrenskraftiga och att man erbjuder ett tillräckligt mått av 
leveranstillförlitlighet.
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Försäljning genom utländsk 
återförsäljare
av Astor Wikström, Alimak AB

Valet av återförsäljare kan många gånger bestämmas av en ren slump, 
genom information från andra företag som samarbetar med distributö
ren 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 foretag på ett visst marknadsområde.

Många gånger används olika benämningar på den utländske affärs
kontakten, men med den betydelsen att denna köper och säljer 
exportörens varor i fast räkning.

För att få en entydig benämning kommer - som framgår av kapitlets 
titel - den utländske affärskontakten att benämnas återförsäljare = 
den som köper i fast räkning och som åtar sig försäljning för egen 
räkning i eget namn. En del exportföretag benämner också denna 
affärskontakt - distributör.



När bör man skaffa lokal återförsäljare ?
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 köparens speciella 
behov och krav. Nackdelarna med en sådan direktförsäljning ligger i 
större kostnader för marknadsbearbetning, resor, uppehälle m m. Vi
dare 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 uppstå 
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 plats.
3. Konkurrenterna börjar komma in på marknaden - en bättre be

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

tion krävs för att uppnå acceptabel marknadsandel.

Att välja återförsäljare/distributör
Valet av återförsäljare är mycket väsentligt för ditt företag, och bör så 
långt möjligt föregås av ingående undersökningar.

Som redan nämnts i inledningen står återförsäljaren kundrisken och 
det gäller därför att välja någon med god soliditet. Möjligheten att få 
fram soliditetsupplysningar om en viss återförsäljare kan variera be
roende på land eller marknadsområden. Man måste kanske nöja sig i 
vissa fall med tämligen ofullständiga upplysningar just i denna fråga 
och det kan ibland bli en direkt chansning. I sådana fall och med 
kanske varierande uppgifter om företagets övriga kapaciteter är det 
lämpligt att börja med ett »trial agreement» dvs ett försöksavtal för en 
kortare period. (Viktigt är att giltighetstiden klart är angiven och att 
det gäller ett » försöksavtal» där exportören har full frihet att vid 
periodens slut återta försäljningsrätten utan ersättning och några 
övriga förbindelser.)

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

Man kan då välja mellan firmor som enbart ombesörjer försäljning



och distribution - eller 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 serviceorganisation. 
Dessa bildade ett bolag och sökte agenturer inom byggnadsmaskinbranschen. Deras 
ekonomiska tillgångar och därmed resurser var mycket begränsade - men vi beslöt ändå 
att säga upp det avtal vi hade med den tidigare återförsäljaren 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. Försäljningen 
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 avtalet bör man ha klart för sig vad som kan 
bli nästa steg i utvecklingen vilket kan leda till ökade krav på återför
säljaren, (eget bolag genom att säga upp avtalet eller ett delägarskap i 
återförsälj arföretaget).

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

Stor eller liten återförsäljare?
Återförsäljarens storlek är också något som kan vara av avgörande 
betydelse i valet. Som redan nämnts ska han kunna handlägga agentu
ren i fast räkning. Oftast föreligger den uppfattningen att en »stor 
återförsäljare», dvs med en stor säljorganisation och därmed oftast ett 
omfattande säljprogram, är att föredra.

Det är i många fall rätt, men risken finns att denne många gånger 
kan ha svårt att koncentrera sig på, dvs få tid till just ditt produktpro
gram. Den »stora återförsäljaren har goda resurser, men då han repre
senterar ett stort antal företag (huvudmän) får han svårt att ägna just 
ditt produktprogram tillräcklig uppmärksamhet. Speciellt nödvändigt 
är detta i inledingsskedet. Han är med sitt stora sortiment också 
mindre beroende av vaije enskild produktgrupp eftersom han har »fler 
ben» att stå på.

Undantag finns alltid.
Ett stort nordiskt handelsbolag med ett omfattande antal huvudmän har i sin organisa
tion 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, sam
tidigt som avdelningen ifråga har möjlighet att använda sig av det stora bolagets 
resurser där speciella insatser krävs.

En återförsäljare 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 återförsäljaren, 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 återförsäljare kan dock vara att före
dra då ditt produktsortiment har möjlighet att få en dominans i hans 
totala säljprogram. Att märka är att den mindre återförsäljaren oftast 
kräver en större uppbackning i form av säljstöd från exportören.

Man har således vid valet av agent att väga dessa alternativ mot 
varandra. Beslut 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 återförsäljare med säljorganisation i flera länder inom om
rådet. Här kommer man i de flesta fall att samarbeta med en tämligen 
stor återförsäljare. Emellertid uppvägs nackdelarna med detta av att 
han har bättre täckning då marknadsföringen sker genom ett och 
samma bolag. Utbildning och rutiner måste ändå oftast anpassas till 
en återförsäljares lokala organisation inom respektive område/land.

I och med att din partner 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 återförsäljaren har ett stort antal huvudmän - då den 
sammanlagda försäljningen av dina produkter på de olika marknads
områdena/länderna ger honom en stor volym totalt sett. När det gäller 
den egna arbetsinsatsen har man den fördelen att återförsäljarens 
olika representanter/säljare kan söka hjälp och få information av var
andra och därför inte behöver gå tillbaka till Sverige vid vaije 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 i länderna inom 
marknadsområdet bättre koordineras.

Man har dessutom den fördelen att vid informationsmöten med sälja
re 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 återförsäljare. Man 
kan då tom få det förhållandet att vissa av dessa kan konkurrera med 
varandra inom andra produktlinjer.

Den »stora återförsäljaren» som nämnts här, med verksamhet i flera 
länder, återfinns främst i Asien och Sydamerika. 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 repre
senterad. Fördelarna med detta arrangemang har redan nämnts, men 
denna typ av återförsäljare 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 återförsäljaren 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/representation 
på kanske tre-fyra länder.

Att fastslå en generell mall för valet av återförsäljare stor eller liten 
- är naturligtvis mycket svårt, för att inte säga omöjligt. Formen får 
helt naturligt avpassas till typen av produkt, land och planerad för



säljningsvolym. Viktigt är dock att man upprättar en kravlista, an
passad till det egna produktprogrammet. Gör klart för dig följande om 
den påtänkte återförsäljaren
- Vilka kontakter har han bland dina blivande kunder?
- Vilken kunskap om din produkt har hans säljpersonal?
- Hur passar hans övriga säljprogram ihop med ditt produktsorti

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

Hur vill man att återförsäljaren skall arbeta?
Här kan helt naturligt önskemålen variera beroende på den egna 
situationen, konkurrensförhållanden och typen av återförsäljare.

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 
förankrad hos återförsäljaren 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 återförsäljare som företräder mindre 
lyckade arbetssätt. Det finns t ex de som har ett stort antal affärer på 
gång samtidigt, men som har stora svårigheter att komma till avslut.

Vidare finns återförsäljare 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 snab
bare affärer än just den han så intensivt bevakar.

Du kan också möta återförsäljaren 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 
produkt/produkter.

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/produkter
nas användning på andra marknader går in och försöker rätta till dessa



misstag. Det kan många gånger vara rätt känsligt och dessutom kan 
det har gått tämligen lång tid innan du uppmärksammar vad som 
egentligen händer. Viktigt är därför att det i avtalet finns klart angivet 
vad återförsäljaren ska rapportera till dig och att du har rätt och 
möjlighet till insyn i dennes marknadsföring med tillhörande offere- 
ring. Då kan du på ett tidigt stadium uppmärksamma eventuella 
missförhållanden.

Möjligheterna att starta ett samarbete med en ny återförsäljare med 
sk »trial agreement», dvs försöksavtal under en kortare tid har redan 
nämnts. Viktigt är också att i tid byta återförsäljare om samarbets- 
svårigheterna ser ut att bli stora eller om han inte är så passande som 
förundersökningarna indikerat. Men det är viktigt att besöka återför
säljaren 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 skapar extra 
arbete och kostnader för att skaffa en ny samarbetspartner. Dessutom 
skapar det en viss osäkerhet hos kunderna inom det berörda mark
nadsområdet. Återtagandet av agenturen lämnar också temporärt 
»fältet» öppet för konkurrenterna att agera fritt.

Uppbackning av återförsäljaren
Alla är rörande eniga om hur viktigt det är att återförsäljaren 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 återförsäljaren kan det vara lätt att exportören går direkt till 
slutförbrukaren och glömmer att informera återförsäljaren eller slutkunden att man 
som tillverkare lämnar uppgifter direkt i stället för att gå den normala kontaktvägen 

Återförsäljaren skall alltid hållas informerad och slutkunden skall veta att Du är inne 
för att hjälpa och stödja din partner.

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

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

Fortlöpande utbildning
Med den snabba utveckling som vi idag upplever inom alla branscher 
krävs att du fortlöpande utbildar återförsäljaren, 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 marknaden 
om sådan inte kommer automatiskt. Utebliven konkurrensinforma



tion är många gånger ett tecken på att återförsäljaren inte arbetar på 
det sätt du önskar och förutsatt.

Återförsäljarens säljpersonal behöver återkommande utbildning 
som samtidigt är en kontroll att din argumentering för produkterna 
»går hem» hos kunderna. I vissa länder har säljaren ofta en benägenhet 
att inte argumentera tillräckligt övertygande. När säljaren 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 inom olika avdelningar hos 
återförsäljaren.

Den fortlöpande utbildningen höjer kunskapsnivån hos din återför
säljare, 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 betydelsen 
om det av en eller annan anledning skulle uppkomma en tvistefråga 
mellan huvudmannen och återförsäljaren/distributören.

Följande bör ingå i avtalet:
1. Återförsäljarens 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 erfordrar.
5. Hur provisionsfördelningen ska ske i den händelse återförsäljare på 

andra marknadsområden blir inblandade i en affär.
6. Detaljer beträffande utbildning av såväl återförsäljarens egen per

sonal 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. Klarar linjer för konkurrensklausuler m m.
9. Produktansvar.
Uppräkningen kan naturligtvis göras mycket längre om det gäller ett 
särskilt marknadsområde. Juridiska aspekter på »Återförsäljar- och 
agentavtal» presenteras i senare kapitel.

Merförsäljning
Beroende på produkttyp och därtill hörande servicegrad bör strävan 
vara att hjälpa återförsäljaren att sälja ett helt koncept — dvs komplett 
installation, resevdelar och service.



Detta hjälper inte bara dig och återförsäljaren att öka orderstocken, 
utan är också en garanti att din produkt blir använd och servad på rätt 
sätt. Samtidigt ger en sådan »merförsäljning» din återförsäljare en 
större kontakt/bindning till slutanvändaren. Naturligtvis ställer den
na typ av försäljning stora krav på din partner.

Det har i detta kapitel talats en hel del om det stöd som du som 
huvudman skall bistå återförsäljaren med. Viktigt att ha i minnet är 
hur detta skall ske personellt.

I många länder sker förhandlingarna i form av delegationer som 
möts - där var och en i gruppen är specialist på sitt område.

Det är därför viktigt att du och din återförsäljare kan »matcha» en 
sådan delegation - dvs att ni tillsammans har den kompetens som 
erfordras för att kunna gå in i förhandlingen.

Låt inte den extrakostnad som det medför att ta med ytterligare en 
eller två personer på affärsresan spoliera/försvaga möjligheten att 
snabbt komma till skott/avslut.

Vidare är det mycket viktigt på vissa marknader att din och återför
säljarens sammansättning av den grupp som förhandlar har rätt ålder. 
Att deltagarna har en ålder som ger möjlighet till att de besitter, dvs 
avspeglar, lång erfarenhet.

Säljmaterial och dess utformning
När valet av återförsäljare/distributör 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 
återförsäljarens/distributörens 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 åter
försäljaren får du helt automatiskt en större acceptans hos din sam
arbetspartner och en försäkran om att argumenteringen passar kund
kretsen. Dessutom får du själv en god inblick i marknadsföringen 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 kan
ske 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 in
struktionsmaterial bör använda sig av miljö och personer, dvs folkraser 
som kunden kan identifiera sig med. Till exempel bör bilder på perso
ner 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 sälj argument för 
produkten.

Sammanfattande råd
Oberoende av om du väljer en - stor eller liten - återförsäljare måste 
ledning och personal hos denne 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 återförsäljaren och slutligen hos kunden att de kommer 
att inta en ledande plats i återförsäljarens 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 återförsäljarens produktprogram. Han 
skall 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.

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 den 
blivande återförsäljarens program kan vara till hinder kontakta 
detta företag och diskutera situationen.

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

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

6. Satsa helhjärtat från starten, så att din partner och de blivande 
kunderna får förtroende för dig och dina produkter.

7. Var lyhörd för råd och anvisningar och utforma säljmaterial till
sammans.

8. Se alltid till att alla överenskommelser finns skriftligen dokumen
terade.

9. Om försäljning respektive service på ett land eller marknadsområ
de 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.



Export via handelshus
av Lars GårcLö, Axel Johnson Trade 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 handelshu
sen ett företags tillverkning genom att köpa en hel säsongsproduktion. 
Detta system var vanligt i synnerhet för stål, tackjärn sågade trävaror 
och trätjära.

Dagens handelshus - som även kallas exportagenter, exportgrossis
ter, handelsfirmor, internationella marknadsföringsföretag etc - täc
ker ett betydligt vidare verksamhetsområde. Generellt kan sägas att 
handelshuset är specialiserat på export — ofta kompletterat med im
portverksamhet — och kan ses som en självständig exportavdelning för 
industriföretaget. Handelshuset övertar således i regel marknadsbe- 
arbetningen (via försäljningskontor, agent eller resanderepresentant),



de exportadministrativa uppgifterna samt det ekonomiska ansvaret 
för transaktionen. Handelshuset har också i sin egenskap av importör 
ibland hand om anskaffande av råvaror och komplettering av färdig
produkter. Dagens handelshus förser också tillverkarna med värdefull 
information om olika geografiska marknader.

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

kumenthantering 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 kunden 

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 till

verkaren annars nödvändig flerårig introduktionstid



- tillverkaren får viktig information om vilka krav marknaden ställer 
på produktegenskaper, förpackning etc

- ökad »sannolikhet» att nå »rätta» kunder
- tillverkaren får tillgång till handelshusets personkontakter och re

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

Är ovan uppräknade fördelar under alla förhållanden självklara? Sva
ret måste bli att fördelarna i första hand uppnås då samarbetet är väl 
planerat mellan tillverkaren och handelshuset. Enklast uttryckt gäl
ler det att skapa samma samband och informationsflöde mellan parter
na 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 tillverkarens tekniska experter
- handelshuset upplever att det har en långsiktig relation med till

verkaren
- tillverkaren erhåller komplett information om marknadens krav 

och konkurrensläget
- parterna blir ense om marknadspotentialen och därmed om storleks

ordningen av den gemensamma satsningen och detaljerade mark- 
nadsföringsplaner

- 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 tillverkningskostnad, 
provision, vinst) medan man helt bortser från samkostnader för ad
ministration och försäljning samt glömmer den ökade försäljning som 
åstadkommes genom handelshusets insatser. Framför allt underskat
tas ofta den andel som distributions- och marknadsföringskostnaderna 
utgör av den totala kostnaden för att få produkten från fabrik till 
konsument. Det måste också ihågkommas, att uppstartning av för- 
säljningsarbetet för en ny produkt även för ett på marknaden inarbetat 
handelshus ofta innebär en viss investering, dvs att det kan ta en 
längre tid innan introduktionen börjar betala sig. Fördelarna - räkna
de som större försäljning till lägre kostnad - bör överväga i jämförelse 
med egen etablering på marknaden, om tillverkaren valt »rätt» han
delshus och utformat samarbetet mellan tillverkare 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 försälj ningsmöjligheterna 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 (exporter
farenhet, språkkunskaper, fmansieringsförmåga, likviditet, tillverk
ningskapacitet, personalkapacitet etc) samt företagets mål och planer 
(planerad utveckling av exportförsäljningen, förväntat ekonomiskt ut
fall etc) kan sedan en uppdelning ske på marknader för direktexport, 
respektive export via handelshus.

Valet av distributionskanal bör här liksom annars grundas på kost- 
nads/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 figur 8.1.

Kalkylen kompliceras i praktiken av att de kostnader som uppstår i 
samband med fakturering, korrespondens etc ofta är svåra att identifi
era och värdera, då de i regel är gemensamma för flera produkter 
och/eller aktiviteter.

I regel påverkas inte tillverknings- och reklamkostnaderna; kostna
derna 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 m m kan slås ut på flera 
produkter och fraktsatserna i allmänhet minskar vid större kvantite
ter.

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 angivna 
rörliga kostnader) för de två alternativen. Som tidigare påpekats kan 
handelshuset ofta tillföra tillverkaren ett bättre pris genom sin mark- 
nadskännedom än tillverkaren skulle fått genom en tillräcklig sats
ning på marknaden om denna är liten. Man bör i den totala kostnads
jämförelsen även ta hänsyn till ovan berörda »osynliga» poster i form 
av minskade risker vid introduktionen på för tillverkaren okända 
marknader.

Figur 8.1: Exempel: Kostnader vid given exportvolym

Direkt export Export via handelshus

Tillverkningskostnader oförändrade
F örsälj ningskostnader

Lönekostnader för fakturering, korrespondens,
exporttekniska formaliteter lägre

Reklamkostnader oförändrade
Rabatter och provisioner högre
Resekostnader lägre
Lönekostnader för exportpersonal oförändrade
Frakt- och speditionskostnader lägre



»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 exportsamarbete 
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 specialavdel
ningar för olika branscher.

Genom att handelshuset arbetar 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 ex
port 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 im
portleverantör, 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 stats- 
handelsländer, som ofta strävar efter att bilateralt balansera sin han
del.

Några exakta beräkningar rörande exportfaktureringarna från Sve
riges i runda tal 50 handelshus är svåra att göra, men de uppskattas 
ligga på minst 5 procent av Sveriges export. Vid mitten av 1950-talet 
uppgick denna andel till 15-20 procent. Förbättrade kommunikationer, 
större marknadskännedom och kunskap om utlandsaffärer i allmän
het har medfört att svenska tillverkare numera i ökad utsträckning 
själva genomför sina exportaffärer.

Vilken service erbjuder handelshuset?
Handelshusets marknadskännedom brukar framhållas som dess vikti
gaste tillgång. Även om graden av marknadskännedom varierar starkt 
med specialisering och försäljningsform (eget försäljningskontor eller 
agent) bör handelshuset kunna lämna uppgifter om konkurrensför



hållanden, distributionskanaler, säljfrämjande åtgärder, betalnings- 
moral m m.

Kunskap om ett visst lands »mentalitet» ifråga om forhandlings
teknik, informella informationskanaler, sedvänjor etc är ofta - i syn
nerhet beträffande mer exotiska länder - ett villkor för försäljnings- 
framgångar.

Som tidigare nämnts kan handelshuset även åtaga sig de exporttek
niska formaliteterna (skeppningsdokument, tullfakturor, försäkrings- 
brev etc) samt ansvara för att förpackning, märkning och fraktsätt 
överensstämmer med mottagarlandets krav. Detta innebär i realiteten 
att ansvaret för varan övertages fritt fabriken eller FOB. De största 
handelshusen har mycket effektiva skeppningsavdelningar, 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 fun
gera som »clearingorgan» vid motköpsaffärer förutsatt att kontakten 
sker på ett tidigt stadium av förhandlingarna.

Handelshusen håller ofta lager av maskiner och reservdelar, särskilt 
de som har egna dotterbolag utomlands. De bäst organiserade har 
dessutom serviceverkstäder. För i synnerhet mindre och medelstora 
industriföretag är tillgången till språkkunnig personal värdefull. För
utom korrespondens och direktkontakter med utländska köpare kan 
handelshuset översätta respektive kontrollera översatta trycksaker, 
inte bara rent språkligt, utan även med avseende på sedvänjor, politis
ka och moraliska värderingar etc.

Slutligen — och kanske allra viktigast - kan alla kontakter med 
handelshuset gå genom svenskspråkig personal. Frågor, klagomål 
o dyl kan klaras upp genom telefonsamtal eller besök på det svenska 
huvudkontoret. I regel finns svenskspråkig personal även på dotterbo
lag 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 mark

nader som bearbetas



- handelshuset inte har kapacitet att ta upp ytterligare produkter
- produkten är av intresse, eventuellt efter viss modifikation

I det tredje alternativet erbjuder sig handelshuset som regel att - mot 
löfte om ensamrätt för försäljning på den marknad det gäller - utan 
kostnad under viss överenskommen tid undersöka försäljningsmöjlig- 
heterna 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?
- Vem blir kontaktman?
- Vilka andra agenturer har företaget inom närbesläktade produkt

områden?
- 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 lämplighet, 
priset, speciella marknadssvårigheter, ändrade konkurrensförhållan
den).

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 parter
na träffat skriftligt avtal, får en sådan överenskommelse självfallet en 
viktig funktion när det gäller att närmare bestämma samarbetets 
innehåll.

Det samarbete som förekommer mellan en tillverkare och ett han
delshus, har vanligtvis formen av ett agentförhållande eller återför- 
säljarförhållande. 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 omfattande 
åtaganden ifråga om service, kan det vara lämpligt att parterna strä
var efter ett flerårsavtal (3-5 år), som skapar garantier för kontinuitet 
och väl balanserade bidrag av resurser från ömse håll under den vikti
ga 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. Det bör noga 
poängteras att en fullödig insats från ett handelshus enbart kan på
räknas då en långvarig relation kan upprättas.



Bland speciella samarbetsmöjligheter kan slutligen nämnas, att det 
kan vara lämpligt att tillverkaren av tekniskt komplicerade och servi- 
cekrävande produkter temporärt placerar specialister hos handelshu
sens utländska dotterbolag, i förekommande fall regionalbolag, från 
vilka stöd kan lämnas till ett flertal marknader under introduktions
perioden. En annan form av intensifierat samarbete är att handelshu
set avdelar personer som hos tillverkaren utbildas till specialister på 
vissa produkter.

Handelshusens framtida utveckling
Några verksamhetsområden kan redan nu särskiljas, inom vilka han
delshusen 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 finansi
ella problem, har handelshuset med sin kännedom om de lokala för
hållandena en viktig uppgift att fylla.

Paketleveranser är ett annat område av växande betydelse. Han
delshuset kan här samordna offerter från en mängd industriföretag 
som fungerar som kontaktorgan gentemot de utländska köparna. Pa
ketleveranser efterfrågas bl a av FNs olika fackorgan, vid offentliga 
upphandlingar i utvecklingsländerna samt i ökande utsträckning av 
privata storbolag såsom varv, oljebolag etc. Vid leveranser av kom
pletta 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 kundkatego
rier. I avlägsna mindre länder blir användandet av ett handelshus 
oftast enda möjligheten att få lönsamhet vid försäljning.

Sammanfattande råd till exportören
Den som ställes inför situationen att starta upp en exportverksamhet 
från början eller att expandera/förändra ett företags nuvarande ex
portinriktning måste noggrant överväga 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 utomstående resurser. Följande enkla checklista kan 
tjäna som stöd i detta sammanhang:
1. Välj först bästa möjliga riskspridning avseende avsättning på hem

mamarknaden och export. Det gäller i första hand att bestämma sig, 
om man överhuvudtaget ska engagera sig i försäljningsverksamhet 
utanför hemmamarknaden — eventuellt definierad som en större del 
av Skandinavien - innan denna helt uttömts på försäljningsmöjlig- 
heter. En effektiv hemmamarknadsproducent har dock alltid vissa 
naturliga fördelar framför importkonkurrenten.



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 specialise
ringsgrad 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 handelshu
sens specialisering, både avseende marknadsintäckning och pro
duktområden, för att ta in deras medverkan i företagets marknads- 
föringsplaner.

4. Det som sagts i förra stycket gäller naturligtvis i än högre grad när 
man vill bredda exporten till mera fj ärran marknader. Förutsätt
ningen för att lyckas i affärer med t ex statshandelsländer, oljelän- 
der, u-länder, liksom Mellan- & Fjärran Östern förutsätter att man 
känner till respektive lands kultur och värderingar. Att till sådana 
länder arbeta genom ett handelshus är en bra lösning, om man ej 
sätter sig på skolbänken först för att lära sig landets företags- 
geografi och ofta dess historia. Om ett handelshus redan finns på 
plats i ett sådant land kan man få ner kostnaderna för marknads
föring och resor. Detta gäller även export till Japan. Men man skall 
då vara beredd att låta handelshuset fortsätta med marknads
föringen även efter det att den första inkörningsperioden är över. 
Handelshusen har alltför ofta fått uppleva att då en marknad väl är 
upparbetad så har leverantören själv velat ta över. Sådant accepte
rar inte handelshusen idag utan vidare.

5. Sammanfattningsvis ska även understrykas att man i avvägningar 
huruvida egen bearbetning av viss marknad ska föredras eller ett 
handelshus ska anlitas, måste göra klart för sig vilka höga kostna
der — inte minst på personalsidan - en exportsatsning drar med sig, 
speciellt då man avser att bearbeta geografiskt mera avlägsna 
marknader. I totalkostnadsberäkningen bör ovillkorligen 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 världsmark
naden.



Marknadsuppbyggnad och 
organisatoriskt strukturstöd 
- Alfa-Laval i Kina
av Sven Gustavsson, Alfa-Laval AB

Koncernkoncept kontra affärsområdeskoncept
— Hur bygger man upp en marknad, dvs skaffar kunder inom en 

avlägsen del av världen?
- Hur kan man organisera sig vid hemmakontoret för att säkra en 

intensiv affärsutvecking?
Detta kapitel söker ge svar på dessa två frågor genom att beskriva och 
förklara uppbyggnaden av Alfa-Lavals verksamhet i Kina.

En vanlig situation för stora svenska multinationella företag är 
behovet av att växa. Alfa-Laval liksom exempelvis ABB och Atlas 
Copco måste alla växa för att bibehålla eller stärka den långsiktiga 
lönsamheten. Detta sker genom organiskt växande, dvs genom att 
skaffa ökade marknadsandelar på existerande eller nya marknader 
samt genom företagsförvärv.



Figur 9.1: Alfa-Lavals organisation
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För Alfa-Laval, som arbetar inom jordbruks- och livsmedelssektorn, 
är Asien självklart en intressant del av världen. En viktig utgångs
punkt är att inom en mansålder bor 90 % av jordens befolkning utanför 
Nordamerika och Europa, vilket är en viktig uppgift då ett företag som 
Alfa-Laval skall bygga upp sina framtida marknader.

Alfa-Laval arbetar med »koncept», vilket sammanfattar den hel
hetssyn man har på ett affärsförhållande eller en produkts marknads-

Figur 9.2: Andel av faktureringen
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relation. I OECD länderna har varje affärsområde (se figur 9.1) ut
vecklat sitt eget affärsområdeskoncept. I praktiken innebär detta att 
varje affärsområde har ett eget marknadsbolag eller att en försälj
ningsorganisation är gemensam för två eller flera affärsområden.

Att utveckla affärer i statshandels och utvecklingsländer präglas av 
att:
- marknaderna är tunna, dvs smala och saknar tydliga segment
- köppotentialen är stor, behoven finns
- landet har uppbyggnads- och moderniseringsambitioner
- det behövs en långsiktig satsning som ofta är kostsam
- det ställs stora krav på kulturell förståelse och anpassning hos det 

västerländska företaget
- landet ofta har en statsbyråkrati som formulerar affärsregier
- företaget måste upprätthålla en »Group Image»

För att arbeta på dessa marknader krävs enligt vår erfarenhet att två 
förutsättningar uppfylls:
A. koncernledningen ger dessa satsningar sitt fulla stöd för att skapa 

nödvändig legitimitet, såväl inom organisationen som utåt mot 
dessa länder

B. en organisatorisk struktur utvecklas som stöder våra satsningar 

För dessa marknader krävs ett »koncernkoncept».

Alfa-Laval AB

Historik
Alfa-Laval AB, Sverige, etablerades 1883 under namnet AB Separator 
(från och med 1963 Alfa-Laval AB). Verksamheten baserades på mjölk
separatorn som konstruerats av uppfinnaren Gustaf de Laval.

Alfa-Laval Gruppen består idag av mer än 180 bolag och har ett 
50-tal fabriker i 40 länder (totalt är man representerad i 140 länder 
med bolag - representationskontor - agenter). Antalet anställda upp
går till 17 000 och orderingången var 1988 omkring 14 miljarder SEK.

Produkter
Alfa-Lavals nyckelprodukter är separatorer, värmeväxlare och mjölk
ningsmaskiner och på basis av dessa har man utvecklat kompletta 
processer och processteknologi.

Kunder
Alfa-Lavals kunder finns huvudsakligen inom lantbruks-, livsmedels- 
och industrisidan. (Se figur 9.2).



Verksamheten i statshandels- och utvecklingsländer

Central organisation
Alfa-Lavals närvaro på icke OECD marknader (statshandels- och ut
vecklingsländer) ryms inom ramen för följande organisation: Alfa- 
Laval International Development AB (ALID), (se figur 9.3).

Figur 9.3: Alfa-Laval International Development AB (ALID)
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Alfa-Laval Regional Operations (ALRO) (utvecklingsländer) som 
ingår i ALID har en landuppdelning enligt figur 9.4

Figur 9.4: Alfa-Laval Regional Operations (ALRO)
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ALID ligger som en separat enhet vid sidan av Alfa-Lavals traditio
nella affärsområden (se figur 9.1).

Ansvarsområde
ALID är ansvarigt för kontroll/avstämning och koordinering av bud
getarbetet mellan ovannämnda marknadsbolag (se figur 9.1) och 
affärsområdena samt för prioriteringar, resursallokering, utveckling



av nya marknader inklusive investeringar i nya bolag, bevakning av 
agenter och regionkontor.

Alfa-Laval i Kina
Redan något år efter Alfa-Lavals grundande började man bygga upp en 
internationell säljorganisation i bl a Tyskland och USA.

Till Kina kom de första medarbetarna från Alfa-Laval på 50-talet för 
att etablera kontakt med de organisationer som då hade monopol på 
utrikeshandeln.

Samtidigt etablerades kontakt med agenter verksamma i Kina.
I slutet av 70-talet sammanfördes marknadsföringsaktiviteterna till 

en agent, dåvarande Ekmans i Hong Kong. Dessutom var man repre
senterade på agentens kontor i Peking.

Tidvis hade Alfa-Laval egen personal stationerad hos agenten, fram
förallt för att stödja den tekniska försäljningen.

1983 etablerades Alfa-Laval (Hong Kong) Ltd (ALHK).

Kriterier för etablering
En egen etablering är vanligen betydligt kostsammare än etablering 
via agent. I det senare fallet utgår kompensation endast vid genomför
da affärer, medan man med eget kontor har fasta kostnader. I figur 9.5 
sammanfattas en vanlig föreställning om etableringsalternativen.

Agenter har dock normalt sett den nackdelen, nämligen att de inte är 
beredda att satsa långsiktigt i form av produktutbildning, investering
ar etc.

I valet mellan eget kontor och agent är den absolut avgörande frågan 
med vilken säkerhet man kan bedöma försäljningspotentialen. För den

Figur 9.5: Former för exportverksamhet
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kinesiska marknaden har förmodligen endast de allra största svenska 
företagen tillräckliga resurser för att bilda egna etableringar.

I vissa fall har agenten ett splittrat produktprogram, vilket också 
splittrar resurserna.

Alfa-Lavals ledning bedömde att utvecklingen på den kinesiska 
marknaden krävde avsevärt mer tekniska resurser än agenten hade 
möjlighet att allokera. I figur 9.6 och 9.7 läser vi av den väldiga 
potentialen.

Man skall ha som princip att skiljas från agenten vid egen etablering 
på ett affärsmässigt sätt, vilket i Alfa-Lavals fall skedde genom att 
personal som arbetat med Alfa-Laval övertogs samtidigt som en över
enskommelse träffades om »övergångskommissioner».

Etableringsfasen
Redan på ett tidigt stadium skall man med juridisk expertis fastställa 
de juridiska och fiskala parametrarna för bolagsbildningen. I Alfa- 
Lavals fall bestämde man sig för att etablera företagen Alfa-Laval 
(Hong Kong) Ltd (ALHK) och Alfa-Laval (China) Ltd (ALC), där det 
rörelsedrivande företaget skulle vara ALHK, medan ALC fungerar 
som ett holding bolag för de representationskontor i Kina som redan 
fanns inplanerade. En sådan uppdelning undanröjde risken för sköns- 
taxering i Kina. Sedan dess har dock lagstiftningen i Kina ändrats så 
att skattebefrielse endast utgår för icke rörelsedrivande representa
tionskontor som lyder direkt under moderbolaget, i detta fall Alfa- 
Laval AB.

Eftersom den huvudsakliga verksamheten är förlagd till Hong Kong 
skedde etableringen mycket snabbt, och kunde genomföras under lop
pet av en månad. Dock bör noteras att för etablering i Kina fordras en 
sponsor. Från den första kontakten med sponsorn till slutlig regi
strering kan det ta upp till sex månader.

Figur 9.6: Greater China
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Figur 9.7: Greater China
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Personalrekrytering
Vid etablering på en ny marknad väljer Alfa-Laval vanligtvis en er
faren chef från någon av företagets enheter för att omedelbart in
plantera företagsfilosofin i företaget. Med tanke på de problem man 
kan förvänta sig möta vid en etablering i Fjärran Östern fann man dock 
i detta fall det lämpligt att externrekrytera en VD som hade lång 
erfarenhet av den lokala marknaden. Företagsfilosofin och produkt
kunskapen tillfördes genom att en erfaren Alfa-Laval man placerades 
som vice VD i bolaget.

Svårigheten att rekrytera kvalificerad teknisk försäljningspersonal 
i Hong Kong kringgicks på ett elegant sätt genom att 17 personer 
transfererades från agenten. Därigenom kunde man relativt smidigt 
överföra kontakter och tidigare erfarenheter. 1984 etablerades ett re- 
presentationskontor i Peking, följt två år senare av ett kontor i Shang
hai. Ett kontor i Kanton finns också med i planerna. Cheferna för dessa 
båda kontor är för närvarande Hong Kong kineser.

Lett senare skede kan det dock vara lämpligt att ompröva huruvida 
man skall ha en europé, Hong Kong kines eller en lokal kines.

Om etablering inte sker via Hong Kong bolag bör man definitivt i 
inledningsskedet ha en europé.

De första åren
Svårigheter man mötte både i Hong Kong och Kina var att hitta 
kvalificerad tekniskt utbildad personal och detta framtvingade en 
snabb uppbyggnad av organisationen med hjälp av tekniskt kvalifice
rade europeiska processingenjörer. Dessa har numera överfört en stor



del av sin kunskap till den lokala personalen. Strävan är naturligtvis 
att »lokalisera» personalen så mycket som möjligt (se nedan).
Personalsiffror

1983 - 1988

Hong Kong 
Peking 
Taipei 
Shanghai

17-52
1-6
1-6
1-2

(varav 5 européer) 
(varav 1 europé)

Marknadsföringsstrategi
Vår strategi kan sammanfattas enligt följande:
— »Lokalisering» genom utbildning
- Etablera servicecenters i Kina
- Finna samarbetspartners för deltillverkning och engineering
— Försiktighet i joint venture och licenser

Eftersom beslutsfattandet i Kina är decentraliserat är det en stor 
uppgift att sprida information om företaget och dess produkter, speci
ellt när man som Alfa-Laval arbetar »jordnära».

Utöver direkt bearbetning av kundkretsen bör man åtminstone in
ledningsvis räkna med en ordentlig satsning i form av annonsering och 
annan PR verksamhet. Det rekommenderas att följa upp dessa insatser 
med t ex symposier och/eller deltagande i fackutställningar.

Symposier: effektiva även regionalt
Annonsering: i lokal fackpress (kinesspråkig)
Utställningar: dyrt och ostrukturerat, når ej rätt målgrupper, deltar

alltmer sällan

Det är vidare av stor vikt att ha ett bra kontaktnät med myndigheter 
och dessutom personliga kontakter. - Här nedan presenteras ytter
ligare några uppgifter kring vår marknadsuppbyggnad:
Kontantaffärer
(utgör 60—80 % av den totala faktureringen i Kina).
— traditionella
— via kinesiska leasingbolag 
Krediter
— statssubventionerade, t ex BITS, DANIDA 

Slutsatser
Avgörande för etableringens framgång är ett ordentligt stöd och enga
gemang från såväl koncernledningens som affärsområdenas sida. 
Lokalisering är nödvändig.

»Lokalisera» betyder att identifiera rätt personer/lokal personal 
samt utbilda den i fackkunskapsfrågor samt i Alfa-Lavals anda. Att 
genomföra utbildning på ett riktigt sätt betyder att de anställda ut
vecklar lojalitet gentemot sin arbetsgivare.
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Bygga eget dotterbolag
av Sven-Ingvar Svensson och Anders Björk, Atlas Copco AB

— Kan jag utveckla mitt bolag genom att exportera?
— Ar dotterbolag lämpligare än att sälja direkt eller genom distributör 

eller agent?
— Hur mycket pengar behövs egentligen för att starta upp ett dotterbo

lag?
— Kan jag få tillfredställande avkastning på det kapitalet inom rimlig 

tid?
— Vilket är bästa sättet att ordna finansieringen?
— 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. Försäljning genom representant tas upp på annat 
ställe i boken.

Med »dotterbolag» menas här alltså säljbolag. Själva bolagsbild- 
ningen är liknande även för produktionsbolag, men de bakomliggande 
skälen olika. Vi har främst tänkt på försäljning av produkter men vad 
som sägs gäller i stor utsträckning också tjänster.

De finns tre faser i byggandet. Planeringen, etableringen och upp- 
startningen. 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 tillväga
gångssättet till stor del som en följd av denna.

Låt oss emellertid, innan vi går vidare, avliva myten att bolags- 
bildning i utlandet skulle vara någonting dramatiskt. Det finns många 
exempel på att »mjukstart» lönar sig. Det ger visserligen stora fördelar 
att vara marknadsledare. Om man har möjlighet att uppnå den situa
tionen på kort sikt skall naturligtvis satsningen vara därefter, annars 
kan man pröva sig fram.

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 representant utvecklar inte försäljningen på ett tillfreds
ställande sätt. Att bilda eget bolag kan vara ett bättre alternativ än 
att söka ny. Det ger också helt andra möjligheter till styrning.

- Motsatsen är dess bättre också vanlig. Försäljning via representant 
har nått sådan volym att det skulle vara intressant att ta över själv. 
Detta kan leda till delikata problem, t ex att denne tar upp konkur
rentprodukter till försäljning. Situationen måste handhas med för
siktighet. En uppgörelse i godo måste eftersträvas, vilket ofta kräver 
stor förhandlingsvana. En bra lösning är ofta att representanten 
ligger kvar som minoritetsägare i det nya bolaget. Argument kan 
t ex vara att förväntad expansion kräver kapital- och personaltill
skott som man är villig att dela med honom. Det bästa är om redan 
kontraktet 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 förhållande till omsättning, even
tuell 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. Detta är en situation när man har bråt



tom. Det är ofta en tidsfråga innan andra hinner ikapp med lik
värdiga produkter, tjänster 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» har ännu inte exploaterats utomlands. Här skulle 
IKEAs framgångar kunna utgöra ett exempel.

— Protektionistiska tongångar gör importvaror svårsålda. Tjänster 
med anknytning till produkter, 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 producerad 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, ut
bildare, reparationsservice, lager etc. Eget bolag kan vara den bil
ligaste 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, är det viktigt att de 
formuleras så exakt som möjligt.

2. Att se bolagsbildningen som en marknadsinvestering.

Att betrakta bolagsbildningen som en investering underlättar tanke
arbetet. De flesta är vana vid att ställa upp kriterier för investeringar i 
t ex byggnader och maskiner. Samma regler gäller i princip vid mark
nadsinvesteringar. Hur mycket, för vad, vilken avkastning, när?

Det finns inga regler för hur man beräknar marknadsinvesteringen. 
Det gäller att försöka särskilja de resurser som behövs för den normala 
affärsverksamheten, man kan kalla dem rörelsemotiverande, från dem 
som behövs för att bygga upp företaget. Man får använda sunt förnuft. 
Klart är emellertid att alla kostnader för etablering av bolaget ingår: 
advokatarvode, registreringsavgifter, tryckning av blanketter och 
brevpapper, rapportsystem, resor, kampanjer, introduktionsrabatter 
etc. Hit kan man också hänföra kostnader för den del av lagret som 
behövs för uppstartningen men som egentligen är för stort för för
säljningen 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 kostnaden för mark
nadsundersökningen. Det är redan förbrukade pengar, oberoende av 
om man bildar bolag eller inte.

Synsättet att bolagsbildning är en marknadsinvestering innebär två 
fördelar:

I. Oberoende av var man redovisar kostnaderna för marknadsinveste
ringen kan man i kalkylerna tillföra dotterbolaget »marknadstill
gången». Beroende på politiska, ekonomiska och marknadsmässiga 
förhållanden i exportlandet kan man sedan räkna med olika »av
skrivningstid».



II. Man kan redan från början bedöma dotterbolagets prestanda utan 
inverkan av initialbelastningen, men samtidigt sätta lönsamhets
mål som täcker »avskrivning» av marknadstillgångar.

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 av
kastning.

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 viktigaste 
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. Riskerna 
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 utbudet. 
Senare, när bolaget är i drift, kan man utvidga horisonten. Blanda 
t ex inte in konkurrerande teknik annat än för produktutvecklings- 
ändamål.

— Kundstruktur, dvs antal, storlek, geografisk belägenhet, branscher, 
köpvanor etc. Köpvanorna är f ö en viktig faktor som ofta förbises. 
Hur köper egentligen de tilltänkta kunderna? Det finns många 
exempel på avsevärt fördröjda resultat därför att man inte anpassa
de sig.

- Konkurrentsituation uppdaterad så nära som möjligt till nuläget. 
Vilka är konkurrenterna, deras utbud, priser och rabatter, ställning 
på marknaden, organisation, utbredning, servicenivå etc? All rele
vant 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 eller 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, antal företag av olika 

storlek i målgrupperna, bolagsregister (t ex KOMPASS), tulltaxa, 
tekniska normer etc, ofta ganska lättillgängligt i databaser.

— Etableringslandets ambassad i Sverige.
- Svenska ambassaden i etableringslandet.
— 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 kollegor, journalister och viktiga 

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 undersökning. 

Det kostar men spar tid. Tänk noga och ställ exakta frågor. Resulta
tet är helt avhängigt av detta. Undersök möjligheten att göra under
sökningen i samarbete med andra, från närliggande branscher. 
Handelssekreteraren kanske kan ge tips.

Mål och strategier
Marknadsundersökningen har gett en uppfattning om marknadens 
storlek, tillväxt och prisnivåer. Den bör också ha gett ledtrådar om 
vilka strategier som kan vara intressanta och som följd av dessa görs en 
målformulering. Eller också formuleras målen först och strategierna 
sedan. Målen är den mest osäkra faktorn. Var realist. Konsultera 
»företagspessimisten».

Formulera målen med ord först och gör sedan en detaljerad sifferbud- 
get. Det klarar ut begreppen.

Ett huvudmål kan t ex vara »15% marknadsandel på nymarknaden 
och 5% av ersättningsmarknaden inom 3 år med 20% avkastning på 
kapitalet». Delmål kan vara »Av totala försäljningen faller 45% på 
produktgrupp A och 30% på produktgrupp B». Genom marknadsunder
sökningen vet man vilka prisnivåer marknaden kan acceptera. Man 
vet också tillverknings- och andra kostnader hemma för de produkter 
som skall säljas liksom fraktkostnader, försäkringar och tullar vid 
exporten till dotterbolaget. Då kan de totala bruttovinsterna för varje 
produkt räknas fram från det den lämnar tillverkningen till dess den 
säljs till dotterbolagets kunder, dvs de konsoliderade brutto vinsterna. I 
det här skedet, när man vill bedöma projektets totala lönsamhet, är det 
egentligen ointressant hur bruttovinsten blir bara i dotterbolaget. Den 
blir ju beroende av till vilka priser det tillåts köpa, dvs internprissätt
ningen. Detsamma gäller avkastningskravet på kapitalet. Det är av
kastningen på hela det kapital som projektet kräver, hemma och i 
dotterbolagslandet, man bör mäta. Avkastningen på det kapital som 
läggs ned bara i dotterbolagslandet kan ju också påverkas genom 
internpriserna. I det här sammanhanget vill vi påminna om vad som 
tidigare sagts om att betrakta vissa av de resurser som läggs ned inte 
som kostnader utan som en investering som skall ge avkastning.



Marknadsundersökningen har givit en bild av totalmarknadens och 
delmarknadens storlek. Genom att sätta mål i form av marknadsande
lar har man indirekt fått ett mått på den försäljningsvolym som skall 
eftersträvas och man kan gå vidare med lönsamhetsberäkningen.

Som utgångspunkt görs en marknadsplan i vilken anges hur målen 
lämpligen skall uppnås. Den bör innehålla t ex:
- Vilka är de viktigaste målgrupperna när det gäller slutanvändare?
- Vilka påverkar beslut om köp?
- Vilka fattar beslut om köp?
- Hur når man bäst dem som påverkar och fattar beslut, via direktför

säljning eller via återförsäljare?
- Vilka sälj stödjande åtgärder krävs, t ex annonsering, direktreklam, 

utställningar?
Nu görs en resursberäkning. Den bör göras för varje år fram till den 
tidpunkt då bolaget beräknas vara självfinansierande. Specificera och 
prissätt behovet av personal för ledning, försäljning, administration, 
lager och leverans, andra försäljnings- och administrativa kostnader, 
lokaler, inventarier, ev maskiner och utrustningar. Inte minst viktiga 
är de finansiella kostnaderna för att täcka behovet av kapital.

Kapitalbehovet får man fram genom att göra en analys över kassaflöde
na för de första åren. Underlag är målformuleringen och resursbe
räkningen. Det går åt pengar för att bygga upp och hålla lager, för att 
finansiera kundfordringar, för att skaffa nödvändig utrustning och för 
att täcka underskott i rörelsen tills den börjar generera vinst. Om 
kapital är en trång sektor bör man räkna pessimistiskt. Alltför ofta 
händer det att en i och för sig sund satsning inte kan fullföljas på grund 
av kapitalbrist.

Vid beräkningen av behovet av kapital och andra resurser bör man 
inte se enbart på det planerade dotterbolaget. Det är ju mycket möjligt 
att verksamheten hemma också påverkas genom att ytterligare kapi
tal måste bindas eller genom att resurser måste avdelas för att ge stöd i 
olika former.

I planeringsarbetet har man ett ovärderligt stöd av en vanlig person
dator som man kan använda för att simulera effekterna av olika kom
binationer av insatser av kapital och andra resurser. Man bör göra 
känslighetsanalyser, dvs räkna på vad som händer om man inte upp
når de planerade säljmålen eller vilka effekterna blir om målen över
träffas. Vilka blir effekterna på likviditet och kapitalbehov om ut
vecklingen av lager och kundfordringar blir sämre eller bättre än 
planerat? Inte minst viktigt är det att ha klart för sig vad som händer 
med moderbolaget om man lyckas till 100% - eller 110. Om man startar 
en utlandssatsning för att beläggningen i verkstaden är för låg under 
en tillfällig efterfrågesvacka i Sverige kan ett lyckat resultat ge obe
hagliga finansiella och andra problem liksom störda kundrelationer 
när hemmamarknaden ökar igen. Kortsiktiga skäl bör inte användas 
för en långsiktig investering.

Om nu lönsamhetsberäkningen ser positiv ut för verksamheten i 
Sverige och i det planerade dotterbolaget sammantaget, dvs både



säljmål och den önskade avkastningen på det investerade kapitalet - 
inklusive avkastningen på marknadsinvesteringen - verkar kunna 
uppnås, kan det vara skäl att redan nu på planeringsstadiet fundera på 
kapitalanskaffningen.

Finansieringen kan vara ett problem. Hur mycket av mina egna till
gångar skall jag satsa? Hur ser lånemöjligheterna ut? 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 etablerat. Därmed har man 
också sagt en hel del om vinstfördelningen och satsningen 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. Japanska 
bolag har ofta en solvens under 10 procent, medan ett svenskt bolag 
tidigare ansågs behöva över 30 procent. För en överslagsberäkning av 
lånemöjligheterna kan man i planen räkna med 20 procent. Lån och 
krediter bör alltså kunna täcka 80 procent av alla beräknade till
gångar i bolaget (anläggningar, utrustning, lager och kundfordringar). 
Resten av kapitalbehovet får man skjuta till själv.

I regel måste man nog räkna med att i början hjälpa till med finansie
ringen hemifrån och sedan låta dotterbolaget ta vid efter hand. Det kan 
därför finnas skäl att redan nu ta en diskussion med den egna banken. 
De lönsamhetsberäkningar som gjorts är ett bra underlag.

Etableringen
Om planen ser bra ut och finansieringen inte är något problem 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 distributör eller 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 kontrolle
ra det? Kan jag behålla dessa marknadsandelar? Kommer nyckel
personerna 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 städer
na, medan konsumentvaror kanske kräver etablering i city. Under
sök 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 karak
tär kan var utslagsgivande. Ett enda råd kan vara på sin plats. Det är 
att hålla fast vid den egna affärsidén. Dvs att inte bygga i spekulations
syfte, om nu inte det råkar vara syftet med den egna rörelsen. Om det 
finns någorlunda lämpliga lokaler att hyra, ger det naturligtvis det 
minsta risktagandet, åtminstone till att bölja med.

Format. Detta leder automatiskt tankarna till hur stor satsningen 
skall vara. Generella råd kan inte ges. Redan inledningsvis nämnde vi 
att en bolagsbildning i utlandet inte behöver vara någonting stort och 
dramatiskt. Ofta är det bäst att skynda långsamt och pröva sig fram.

Man kan t ex hyra ett rum eller två och tillsätta en »General Mana
ger». 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 mer personal och skaffa mer utrymme. Beroende på bransch 
behövs kanske lager och serviceverkstad. Inom producentvarubran- 
schen 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, åtminsto
ne för den närmaste framtiden.

Lagbestämmelser i etableringslandet är en av de viktigaste faktorerna 
vid etableringen. I planeringsarbetet har det varit kommersiella 
aspekter som stått i förgrunden såsom marknadens storlek och struk
tur, prisnivåer, konkurrenssituationen, kundernas krav i olika av
seenden och de egna ambitionerna. När man funnit att man vill eta
blera sig på marknaden blir de rättsliga faktorerna av stor betydelse. 
Det gäller t ex den näringsrättsliga lagstiftningen, rättsreglerna för 
olika företagsformer, arbetslagstiftningen, produktansvar och inte 
minst de skatterättsliga aspekterna.

Därför måste man skaffa en bra advokat och revisor. Andra svenska 
företag i landet eller handelssekreteraren kan kanske ge tips.

Advokaten och revisorn kan ge upplysningar och råd om bolagsform, 
ägandebegränsningar, styrelsens storlek och sammansättning, nöd
vändiga tillstånd, minsta eller lämpligaste aktiekapital, regler för 
kapitalöverföring, importbestämmelser o dyl. För att undvika obe
hagliga överraskningar bör man ordentligt sätta sig in i de skatte- 
mässiga konsekvenserna av olika alternativ för verksamheten. Både 
när det gäller skatternas storlek vid olika företagsformer och sättet att 
beräkna det skattemässiga resultatet kan skillnaderna vara stora 
jämfört med våra förhållanden. Oftast är det reglerna för värdering av 
varulager och andra tillgångar vid bokslutet som avsevärt kan skilja 
sig från våra. Eftersom rörelsen kanske kommer att visa underskott



under ett inledningsskede bör man också veta i vilken utsträckning 
sådana underskott kan avräknas mot framtida vinster.

Det är också viktigt att ta reda på hur remittering av ev utdelningar, 
räntor och royalties beskattas i värdlandet och här hemma och om det 
finns dubbelbeskattningsavtal eller ej. Sverige har dubbelbeskatt
ningsavtal med ett femtiotal länder som reglerar vilket land som skall 
ha rätt att beskatta olika typer av inkomster. Antingen kan endast ett 
av länderna ha beskattningsrätten men i vissa fall båda. Avtalen 
innehåller då bestämmelser om olika metoder för att eliminera eller 
minska effekterna av en dubbelbeskattning.

Dotterbolagets vinst är till stor del beroende av de priser till vilka det 
får köpa de produkter som importeras. I princip skulle det alltså vara 
möjligt att styra vinsten så att skattebelastningen blir så låg som 
möjligt. Men enligt internationellt accepterade normer skall prissätt
ningen mellan moder- och dotterbolag ske enligt den sk »at arm’s 
length»-principen, dvs som om det var två oberoende parter som hand
lade med varandra. Det skall alltså inte vara möjligt att föra över vinst 
från ett land till ett annat genom att avvika från en normal, kommersi
ellt motiverad prissättning. Det är emellertid givet att det är mycket 
svårt att bedöma om ett pris är för högt eller för lågt eller kommersiellt 
riktigt. Prisnivån på de flesta produkter varierar från marknad till 
marknad. Till en och samma marknad kan det också vara fullt kom
mersiellt motiverat att moderbolaget, under ett introduktionsskede för 
en produkt, exporterar till dotterbolaget till priser under dem som 
normalt skulle gälla. Även när det gäller skatte- och andra myndig
heters inställning till internprissättningen kan advokat och revisor ge 
värdefulla synpunkter. Rent allmänt kan emellertid sägas att man inte 
skall låta sitt handlande alltför mycket styras av de skattemässiga 
synpunkterna. Det är viktigt både gentemot myndigheter, banker, 
kunder och andra intressenter att det nybildade bolaget blir betraktat 
som »en god medborgare». Det är också viktigt för att attrahera och 
behålla kvalificerad och väl motiverad personal.

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 inte eget kontor. Annars kan säkert hemmaban
ken, advokaten, revisorn, svenska kollegor 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 förhållande
na. Förutom synpunkten på möjlighet till lokal upplåning gäller att det 
nya bolaget måste ha visst svängrum. Undvik därför frestelsen att ta 
till för litet eget kapital.

Uppdelningen av kapitalet är nästa fråga. Hur många ägare behövs? 
Några hittills okända restriktioner angående andelen utländskt kapi
tal? Advokaten, revisorn och banken har svaren. Krav på uppdelning 
av kapitalet är ofta en ren formsak.

Finansieringen är inte bara en fråga om aktiekapitalets storlek utan



också om det övriga kapital som dotterbolaget behöver samt möjlig
heterna och lämpligheten av att överfora medel från Sverige eller att 
låna lokalt. Faktorer som påverkar svaren är ev valutarestriktioner 
som kan hindra att nödvändigt kapital eller lån överfors från Sverige, 
valutarisker och i viss mån skattebelastningen på remittering av ut
delningar och räntor.

Valutaregleringen utgör numera inget större problem när det gäller 
att föra över aktiekapital eller lån till dotterbolag. Upp till mycket 
stora belopp krävs inget förhandstillstånd av Riksbanken utan den 
vanliga banken sköter det hela utan större formaliteter.

Nästa fråga är om man skall låna lokalt eller föra över kapital 
hemifrån. 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 i fråga om omsättningstillgångarna. Eftersom dotterbo
lagets 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. Nu
mera är metoden tveksam just ur valutasynpunkt. Valutarisken adde
rar också ytterligare ett skäl till varför man skall undvika konsigna
tionslager.

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 moder
bolagets synpunkt. I regel är det väl inte så svårt att förena de båda, dvs 
moderbolagets system kan tillämpas. Den vanligast förekommande 
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. Den egna revisorn har gi
vetvis synpunkter som måste beaktas.

Personal är den viktigaste resursen i ett nystartat bolag. Framgången 
står och faller med den som utses att starta upp bolaget och hans 
förmåga att i sin tur skaffa dugligt folk. En av huvudanledningarna 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 moderbola
get. 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 moderbolaget. Ofta visar det sig också nöd
vändigt 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 personalpolitik.

För övrigt bör man använda så mycket lokalt anställd personal som 
möjligt. Den ger bolaget den lokala prägel som man oftast eftersträvar. 
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 bola
get. Bland annat därför bör man efter hand trappa ned förekomsten 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 misstämning.

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 verk
ligen bidrar till bolagets sunda utveckling. Man skall alltså eftersträva 
en aktiv styrelse med bred erfarenhet som kan vara till stöd för bolags
ledningen. Styrelsen måste åtminstone ha en kärna av lokala affärs
män 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. Moderbolaget måste natur
ligtvis vara representerat och har ofta ordförandeposten. För att finna 
lämpliga kandidater är återigen banken, advokaten, revisorn, svenska 
kollegor och handelssekreteraren de viktigaste informationskällorna. 
Kontrollera att kandidaterna inte har motstridiga intressen med bola
get.

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 förbe
rett under planeringsfasen, men det gäller nu att kontrollera detaljer 
och genomföra i praktiken.

Lansering. Nu är vi äntligen här! Skapa image från böljan. Sätt att 
sprida budskapet. Specialerbjudanden!

Kundregister, Prioritering. Underlag, granskning, omfång av informa
tion, 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 (t ex valu
ta).

Trycksaker. Urval. Översättning. Tryckning.

Offertsystem. Utformning. Uppföljning.

Reklam. Institutionell. Produktannonser. Direktreklam. Kundträffar. 
Utställningar. Kurser.

Försäljning. Direkt- och återförsäljare. Distriktsindelning. Målformu
lering. Utbildning. Lönesystem. Bilar.

Ordermottagning. Rutiner. Koppling till lagersaldo och fakturering.

Lager. Produkter. Tillbehör. Reservdelar. Vad, hur mycket, var. Perso
nal. Rutiner.

Rapportsystem. Vad, till vem, när. (Kombinera dotterbolagets eget 
behov med moderbolagets).

Teknisk service. Servicenivå mot kund. Egen eller utomstående. Ut
rymme. Utrustning. Personal. Rutiner. Utbildning. Ekonomiska mål. 
Uppföljning.

Stöd, uppföljning och styrning
Det nya dotterbolaget kommer att behöva en hel del stöd från moderbo
laget i olika avseenden. Det gäller ju att inför kunderna bygga upp ett 
förtroende både för produkterna och för dotterbolaget som en pålitlig 
leverantör och samarbetspartner. Man kommer därför ofta att ställas 
inför större krav än tidigare, krav som det kan vara svårt för en ny och 
inte intrimmad organisation att leva upp till. Det kan innebära mer 
tekniskt stöd än man kanske räknat med hemifrån, utarbetande av 
specialofferter, extra ansträngningar för att undvika leveransförse
ningar, mer utbildning av den lokala personalen. Personliga kontakter 
ökar förståelsen för varandras situation och underlättar samarbetet. 
Låt experter besöka dotterbolaget och dess personal besöka moderbola
get. Inte minst det senare är viktigt. Personalen utomlands får se att 
den inte bara arbetar för »det lilla dotterbolaget» utan ingår i ett större 
sammanhang. Det skapar koncernanda.

Uppföljning av verksamheten sker naturligtvis genom deltagande i 
styrelsearbetet och andra personliga kontakter. Det är emellertid vär
defullt att ha ett löpande rapporteringssystem. Ett sådant tvingar 
dotterbolaget att regelbundet gå igenom och avrapportera t ex för
säljningsutvecklingen, tendenser på marknaden, konkurrenternas ak
tiviteter, lager- och leveranssituationen, kundfordringar, likviditet 
och att ange eventuella stödåtgärder som behövs. Även om sådan in



formation lämnas muntligt vid besök eller på annat sätt, är en formali- 
serad rutin ett säkrare sätt att få informationen att gå fram till alla 
dem som behöver den. Beroende på verksamhetens omfattning kan det 
vara aktuellt med månads- eller kvartalsrapporter. I tillägg till dessa 
skall givetvis periodbokslut skickas in.

Har man gjort rätt personval beträffande ledningen för dotterbolaget 
bör moderbolaget avstå från att försöka detalj styra verksamheten. Det 
är ju folket på platsen som är specialisterna på just den marknaden. 
Det hindrar inte att moderbolaget givetvis skall se till att dotterbola
get agerar på ett sådant sätt att det gemensamma bästa, och inte bara 
dotterbolagets, främjas. Riktlinjerna härför fastställs lämpligen vid 
det gemensamma budget- och planeringsarbete som bör föregå varje 
nytt verksamhetsår. Uppföljningen av utfall jämfört med budget får 
sedan visa om dessa riktlinjer följs, om speciella åtgärder bör sättas in 
eller om kanske planerna bör ändras.

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 för
delaktigt 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
Aven om det inte behöver vara en speciellt dramatisk åtgärd att bilda 
ett dotterbolag utomlands så är det 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 på ort och ställe 

genom advokat, revisor, bank m fl informera sig om de lokala för
hållanden som påverkar satsningen

— att göra riktiga personval.

I-länderna (OECD-länderna) utgör närmast den krets av länder som 
omfattas av innehållet i detta kapitel. Det är väl också mot dessa 
marknader de flesta exportörer blickar pga positiva faktorer som när
het, kreditvärdighet, få handelshinder i form av tullar eller restriktio
ner, språk, marknadsstorlek och kräsna kunder som tvingar fram 
nyutvecklingar och nytänkande. Går man utanför den kretsen kom
mer 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. Man får, i de flesta fall, nöja sig med direktförsäljning eller att 
arbeta genom någon av de officiella handelsorganisationerna.



NIC-länderna (nya industriländer) t ex Mexico, Venezuela, Hong 
Kong, Singapore, Sydkorea. Gemensamt för dessa länder är snabb 
ekonomisk expansion. De kan därför vara 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 tvek
samt. Expansionen i sig själv innebär att länderna inte är så ekono
miskt stabila som OECD-länderna. Även politiskt kan stabiliteten vara 
mindre. Det finns därför skäl att vara försiktigare med kapitalutflödet 
och kalkylera med snabbare avkastning på satsat kapital. Bolags- 
bildning är ofta ganska krånglig i dessa länder. Det gäller t ex lagstift
ning 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. Genom de höga oljepriserna hade dessa länder, till för 
några år sedan, en importpotential som praktiskt taget bara begränsa
des av de fysiska möjligheterna att investera och konsumera. Situatio
nen har förändrats men många erbjuder fortfarande goda exportmöj
ligheter. Den politiskt instabila situationen i en del länder gör emeller
tid åtminstone fn marknaden osäker och uppmuntrar generellt inte till 
mera långsiktiga investeringar. Hur pass intressanta de är ur ex
portsynpunkt 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 inriktningen och stabilite
ten avgörande. Gör man allvarligt menade ansträngningar att bygga 
upp en egen industri och kommer det att fortsätta? Om det överhuvud
taget är möjligt att starta eget dotterbolag 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. Dessa länder är olika intressanta ur ex
portsynpunkt beroende på bransch. De intressantaste affärerna är ofta 
knutna till olika internationella hjälpprogram. För den sortens affärer 
behövs i regel inget dotterbolag på platsen. Generellt sett bör man väl 
avråda från bolagsbildning. Det hindrar inte att det kan vara in
tressant i vissa länder för vissa branscher. Tidigare erfarenhet av 
utländska dotterbolag är emellertid en förutsättning. Man måste räk
na med svårigheter att skaffa lämplig personal lokalt, ett förhållande 
som i mindre utsträckning gäller även i NIC- och OPEC-länder.



Internationella företagsköp
av Sten Söderman, Indevo

— När skall man överväga företagsförvärv i utlandet?
— För- och nackdelar med förvärv jämfört med andra former av inter

nationalisering?
— Vilka skilda faser kan ett företagförvärv uppdelas i?
— 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.

Vem köper?
Under senare delen av 80-talet har svenska direktinvesteringar i ut
landet ökat kraftigt.

De företagsförvärv i utlandet som blivit kända och omskrivna har



nästan alltid genomförts av stora bolag. Företag som Volvo, Electrolux, 
Esselte, Sandvik, Atlas Copco och skogsbolagen har under 1970- och 
1980-talen gjort uppmärksammade internationella köp. Flertalet har 
ägt rum i USA, men många förvärv har också skett i de stora västeuro
peiska industriländerna.

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 försäljning och/eller tillverkning i anslutning 
till den marknaden. 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 mindre 
företag har etablerat sig förvärvsvägen, 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 
stormarknad. Allmänt gäller dock att det vanligen krävs en viss stor
lek på marknaden för att en egen tillverkningsenhet skall bli av lön
sam omfattning - om man nu inte väljer att kombinera en tillverk- 
ningsrätt, exempelvis lego, med egen sälj organisation. Då kan före
taget undvika att äga fabrik, men ändå få tillverkning nära 
marknaden ifråga.

Storleksresonemanget är för övrigt relativt. Även stora svenska före
tag ter sig gärna små när de ger sig in i ett flera gånger större indu
striland. Det här kan vara värt att beakta av flera skäl. Reaktionen 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 MoDo! Men även 
om det svenska företaget rimligen inte överväger att bjuda på inter
nationella giganter, utan håller sig till företag inom sin egen skala, 
kan det uppstå kulturchocker av svårförutsebart slag bland det till
tänkta förvärvsobjektets personal. »Här kommer ett okänt företag från 
ett litet land strax under polcirkeln, på gränsen till öst och vill köpa 
oss»?

En av köparens viktigaste uppgifter är att kunna bedömma för- 
värvskandidatens strategiska attraktivitet och väga den mot dennes 
operationella skicklighet.

Råvaruexportörer och uppfmnarföretag
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.

Uppfinnarföretagen har uppvisat andra tillväxtmönster. De exploa
terade 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 produkterna 
ifråga. I denna grupp ingår många välkända börsnoterade verkstads
företag.



Internationaliseringsprocessen brukade i båda fallen inledas genom 
agentförsäljning eller förmedling av handelshus, i nästa stadium ge
nom etablering av egna säljbolag utomlands. När det gäller de teknik- 
orienterade företagen fortsatte tillväxten sedan ofta med att man som 
tredje steg i utvecklingskedjan började bygga upp tillverkande dotter
bolag i vissa avnämarländer. Skälen härtill kan ha varit marknads- 
skäl, avståndet (transportkostnader) eller tullbarriärer men också 
myndighetskrav 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.

Företagen drivs ut i världen
Numera håller inte den här enkla kategoriseringen. Även företag som 
inte har sitt ursprung i begärliga råvarutillgångar eller i tekniska 
uppfinningar växer ur den svenska hemmamarknaden och börjar upp
träda internationellt. De har andra förutsättningar och följer därför 
andra tillväxtmönster.

Försöker man tränga in i orsakskedjorna och den bakomliggande 
beslutsprocessen 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 markna
der - 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 diversifiering 
i meningen att byta bransch. Många av 60-talets och det tidiga 70- 
talets branschblandade konglomerat eller investmentbolag visade sig i 
motgångens stund vara ganska tunna ballonger. Gräset var inte gröna
re på andra sidan gärdsgården. Bättre då att hålla sig inom sina 
kompetensområden - och/eller växa koncentriskt från en kärna av 
genuint branschkunnande - men våga steget ut på utlandsmarknaden. 
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 efterfrågan 
inte ökar längre i deras speciella nisch. Exempel härpå är Astra. 
Kanske finns det också andra skäl till att ett företag inte kan växa 
tillräckligt hemmavid. Har man redan höga marknadsandelar kan det 
ställa sig alltför dyrt, eller rent av konkurrenspolitiskt farligt, att 
försöka vidga dem ytterligare -1 ex något som kan gälla företag som är 
viktiga leverantörer till den offentliga sektorn.

Oavsett vilka internationaliseringsmotiv som varit dominerande 
brukar den här sortens »latecomers» på den utländska arenan van
ligen 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. Åter
försäljarna är ofta ovilliga att ta upp ytterligare ett konkurrerande 
märke - och om de gör det riskerar de sist inkomna leverantörerna 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 dotter
bolag 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 konkurrent - värl
den är full av konkurrenter - utan man köper en försäljningsorganisa
tion, eller hellre en distributionskanal, som det kanske skulle ha tagit 
decennier att bygga upp från grunden. I lyckliga fall köper man också 
väl inarbetade varumärken och produkter som på ett naturligt sätt 
kompletterar dem man tillhandahåller i hemlandet.

Direktinvesteringar utomlands ökar mycket snabbt
För att återigen generalisera är kanske den här typen av utlands- 
etablering väl så vanlig nuförtiden, i varje fall så länge vi håller oss till 
expansion över gränserna inom den industrialiserade världen.

Detta åskådliggörs genom Finland, ett relativt isolerat land och 
industriellt sett motsvarar halva Sverige, som de senaste åren har 
ryckt fram som stor direktinvesterare, inte bara i Sverige utan även 
inom EG.

Svenska industriföretag med produktion i utlandet har i allmänhet 
vuxit starkt under 70- och 80-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 fråri Sverige. Särskilt gäller detta efter 
den svenska »kostnadsexplosionen» åren 1974—75, när vi här i landet 
beviljade oss löneförhöjningar 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 under 
hela perioden 1965-86, visar följande:

1965 1970 1974 1978 1986

Försäljning i Sverige 49% 40% 36% 32% 27%
Export från Sverige 25% 32% 35% 33% 31%
Utlandsproducerad försäljning 26% 28% 29% 35% 42%

100% 100% 100% 100% 100%

Källa: IUTs enkät »Svenska industriföretags produktionsverksamhet i utlandet», 1988

Den svenska industrins direktinvesteringar utomlands har följakt
ligen ökat snabbt under perioden. Riksbankens tillståndsprövning har 
delvis varit en försvårande faktor. Dessa formella hinder har gradvis 
reducerats och utgör i praktiken inga hinder idag.

Under första halvåret 1988 uppgick de svenska direkta investering
arna i utlandet till 20 miljarder SEK. Detta kan jämföras med 6.5 
miljarder för hela 1982.



Ökningen gäller i dominerande grad direkta investeringar i Europa. 
Troligen till stor del som en följd av den inre marknadens öppnande 
1992. EG’s aktualitet går emellertid som en sinuskurva genom tiden. 
Intresset var på nollpunkten 1980 efter att dessförinnan varit på topp 
1960 och 1974, för att åter idag - 1989 - vara ett högaktuellt ämne. 
Därför är det svårt att uttala sig om EG’s betydelse i framtiden, men 
klart är att EG kommer att ha långtgående konsekvenser för ut
ländska direkta investeringar av svenska företag, tex kommer anti
trust lagarna att spela en större roll. Emellertid är det utanför ramen 
för detta kapitel att diskutera EG’s effekter, men läsaren bör vara 
uppmärksam på dem.

Olika faser under förvärvet
Utlandsförvärvet skiljer sig idag — med avseende på initiering, genom
förande etc - inte principiellt från inhemska företagsköp. Tidigare låg 
skillnaden i Riksbankens tillståndsgivning och de därmed samman
hängande fmansieringsvillkoren. Därtill brukar komma speciella reg
ler och hänsyn knutna till vaije särskilt land.

Eftersom varje företagsköp är en unik situation är det svårt att ställa 
upp generella anvisningar för de olika faserna under förvärvet. Där
emot finns det erfarenheter som så ofta går igen att de kan sägas bilda 
ett relativt konsistent mönster.

Förvärvet kan sägas bestå av tre faser.
Den första fasen är uppläggning av strategi och handlingsplan. Denna 
fas är oerhört viktig för ett framgångsrikt förvärv. Andra fasen är 
förhandling med ett lämpligt företagsobjekt, och den sista, men mest 
tidskrävande fasen är implementeringen, dvs integreringen mellan 
köparens och säljarens organisationer.

Idealbilden innebär att förvärvaren - varmed här åsyftas ett svenskt 
företag som vill expandera internationellt - har en genomtänkt och i 
den egna styrelsen förankrad handlingsplan för vad man vill uppnå. 
Denna förhandlingsplan brukar vara grundad på följande typ av förut
sättningar:
— 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.

— Karaktäristiskt för flera direkta investeringar som gjorts inom en
skilda länder, men även över landsgränser de senaste åren, är att de 
har styrts av ett kortsiktigt renodlat cash-flow tänkande och en 
styckningstrategi snarare än av ett långsiktigt och systematiskt 
expanderande utomlands.

— 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 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 uppfattningen 
bygger på information om marknadstillväxt och konkurrensläge 
men också på självkännedom om de egna förutsättningarna — allt
ifrån 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 i andra nordiska länder, sedan in på engelsk eller tysk marknad 
än att starta upp på den franska.

— Om förvärvaren är ett foretag med stark balansräkning men kanske 
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 foretag 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 böljan bestämma sig för att söka 
köpa ett lönsamt företag, vilket vanligen innebär att man «köper» en 
bra företagsledning - vilken man så långt som 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 böijan ta ställning 
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 — huvud
saken man vet vad målet är med den fortsatta expansionen. En 
tänkbar möjlighet för mindre företag skulle vara att tillsammans 
med andra företag av samma storleksordning köpa in sig i en inter
nationell 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 be
redskapen förutsätter en genomarbetad förhandlingsplan.

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 divisionen. 
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 kontakt- 
skapande i initialfasen.

På motsvarande sätt kopplas utländska revisorer och jurister in, 
kanske genom förmedling av företagets hemmarevisor respektive ju
rist. Vid större och mer komplicerade utlandsförvärv - inte minst om 
det får karaktär av sk unfriendly takeovers - brukar en mängd specia
lister 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.

Check-lista
Nedan presenteras en checklista och sammanfattning på de viktigaste 
punkterna i förvärvsprocessen.

7. Strategi
Man bör ha en väl förankrad strategi som har som mål att:
1. Förbättra konkurrenssituationen genom att:

- förändra och förbättra affärsstrukturen
- förstärka marknadsdominansen
- eliminera konkurrens
- utvidga geografiska gränserna
- etc

2. Utnyttja skalfördelar genom integration inom
- FoU, produktutveckling, produktion, marknadsföring, distribu

tion etc.
3. Balansera risk och konjunktur-/säsongssvängningar 

II. Förhandlingsprocess
1. Sökning av företag: formulera de viktiga egenskaperna rörande 

synergi och/eller integration
- officiella och inofficiella källor
- kontakter
- rykten och hörsägen
- etc

2. Sätt ihop ett forhandlingsteam som bör bestå av:
- »en projektledare»: med auktoritet, ofta huvudförhandlare
- »en projektsekreterare»: iordningsställare av dokument och an

dra handlingar kring köpet
- »affärsmannen»
- »ekonomi/finansmannen»
- »advokat/juristen»
- »skatteexperten»
- »PR-mannen»



3. Förhandlingsprocessen
- gör din läxa och lär dig allt om din motpart
- lägg upp en forhandlingsstrategi
- ta initiativ
— »letter of intent» har för- resp nackdelar
— bygg upp förtroende
— OK att vara tuff, men var rättvis och konsekvent och inte för 

smart

III. Implementering
1. Analysera förvärvet i funktionella termer — dvs samverkansför- 

delar - innan några förändringar sker.
2. Genomförandeprocess

- gå tillbaka till ursprungliga strategin
- lova inte att inte förändra
- bestäm vem som ska vara ledare
- bestäm om den gamla företagsledningen ska stanna eller gå
- beakta »kulturchocker»
- beakta kunder och leverantörer
- gör planer för integration av alla funktioner:

Teknologi
FoU
Produktutveckling
Inköp
Produktion
Marknadsföring
Försäljning
Distribution
Service

Figur 11.1: Vilken synergi och integration sökes?
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Bra och dåliga erfarenheter
Mot den här bakgrunden finns skäl att även antyda vissa praktiska 
konsekvenser av företagsköp i utlandet, hur olika intressenter reage
rat 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 brukar 
var 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 ogjor
da. (jfr bl a John Kitsching: »Acquisitions in Europe»),

Några vanliga iakttagelser:
- Där förvärv gått snett beror det ofta på att företagen inte tillräckligt 

noga studerat förutsättningarna för att gå in i just det landet. Förbe
redelsefasen 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. Köparen försöker ibland alltför snabbt att anpassa en igång- 
varande verksamhet till den egna affärsstrukturen, utan att ta till
räcklig hänsyn till de faktorer som givit framgång före förvärvet.

- 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» ledningsformer 
av den typ som förekommer här i landet.

- Många företag misslyckas med sina förvärv på grund av bristande 
planering för vad som ska göras efter köpet är genomfört och hur det 
nya företaget ska integreras i det gamla.

- Många misslyckas också för att de inte tydligt klargör för det köpta 
företaget att förändringar kommer att ske. Motståndet blir därför 
stort mot förändringar när de väl kommer, eftersom de inte är förbe
redda. Förutom att köparen således ofta omformulerar affärsidén är 
risken stor att de driftigaste människorna inom den förvärvade 
verksamheten slutar och rent av i värsta fall går till konkurrenten.

- Framgångsrika förvärv karaktäriseras av en genomtänkt strategi 
och en systematiskt genomförd implementering, snarare än att man 
i »förhandlingen» lyckades pressa köpeskillingen med en eller an
nan procent.

Långt ifrån alla företagsköp har varit lyckosamma, men förvärv som 
sker, inom ramen för det egna bransch- och kompetensområdet har de 
bästa utsikterna att bli framgångsrika. Som helhet tycks dock er
farenheterna vara goda. Hur skall man annars förklara att allt fler 
svenska företag fortsätter att expandera genom köp i utlandet? För



värven 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 mul
tinationella 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-kostna- 
der.

Hur reagerar de anställda i Sverige?
De fackliga reaktionerna till det växande antalet företagsköp i ut
landet har ofta varit avvaktande, i vissa fall direkt negativa. Detta 
gällde särskilt under 70-talet när industriinvesteringarna i Sverige 
var låga och arbetslösheten steg. 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. Idag synes 
uppfattningarna vara mera balanserade mellan ägare och fack.

Från företagsledningens sida har man svarat att alternativet till de 
internationella företagsköpen inte är ökade investeringar i Sverige. 
Utlandsinvesteringarna motiveras oftast av behovet att komma åt 
marknader och nischer som annars är stängda, och de styrs ytterst av 
lönsamhetsförväntningar. Om förutsättningar finns för ökad försälj
ning hemma eller för lönsam export från företagets fabriker i Sverige 
brukar sådana investeringar emellertid få prioritet.

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 kostnadsnackdelar 
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. Företagandet 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 sammanslutning
ar. Trots alla initiativ till internationell samverkan och solidaritets
manifestationer 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 utlandet 
lägger fram en genomtänkt förvärvspolitik och är beredda att dis
kutera motiven härför med sina anställda.

Slutsatser
Utlandsproducerad utlandsförsäljning via internationella företagsför
värv 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 framledes 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 vä
gen att bygga upp egna dotterbolag från grunden. Men tillgången till 
den nya försäljningskanalen måste i praktiken balanseras mot den 
finansiella risken, som ibland är stor eller avsevärd.

Expansion via internationella förvärv förutsätter att förvärvaren 
förser sig med en typ av kompetens som tidigare kanske inte efter
frågats, 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 — snabbt och med fast 
hand — finns det större risker för opinionsmässiga bakslag, både i 
hemmaorganisationen och i det uppköpta företaget, än vid motsvaran
de köp i hemlandet.
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Olika samarbetsformer idag 
och i framtiden
av Staffan Gullander, Samhall

Inledning
Vi skall i detta kapitel behandla olika former av samarbeten med 
utländska partners som en svensk exportör bör beakta vid upplägg
ningen 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 lämp
lig 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 
foretag är delägare med andelar om minst 5%. Avslutningsvis görs i 
kapitlet några utblickar in i framtiden med syftet att visa den till
tagande betydelsen av samarbete som ett led i företagets exportverk
samhet.

I de kapitel som följer närmast efter detta behandlas i detalj, av 
andra författare, andra samarbetsformer.



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 förekommit. 
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:
Företag i Nigeria söker joint venture avtal för tillverkning av frukostflingor. Svar till L 
A Sanni, Haldson Nigeria Ltd, 20 Tsavinya Road, JA’Afaru Estate, Kadima.

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 kraftförbrukan- 
de aggregat. En av dess stora kunder har nyligen etablerat ett tillverkningsföretag 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 skall RUTEX ställa sig till 
förfrågan?

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 kvali
tetsproblem. Kan TRUSTO gä med pä 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 ursäktligt 
att ge en klassificering på detta stadium. Ett sätt att indela samarbets- 
formerna är med hänsyn till graden av gemensamt ekonomiskt enga
gemang 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 exportförsäljning av vikti
ga komponenter, sett ur det exporterande företagets synpunkt. Följan
de 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 var och en 
av, eller 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 företages synpunkt, re
surskraven för kapital och personal successivt minskat vid rörelsen 
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.

Figur 12.1: Samarbetsformer: Resurs- och riskstruktur (ur exportföre-
tagets synpunkt)

Helägt Delägt Licens Agent
Passiv
export

Resurs
Kapital:

Risker

Kontroll av
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problem: Minst Störst

Innebörden av denna figur är således att exportören har ett flertal 
alternativa samarbetsalternativ tillgängliga, vart och ett med sin spe
cifika 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 genom
föra 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 krävande 
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 allteftersom gå mot



vänster mot mer krävande former. Detta gäller givetvis utan beaktan
de 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 bristen på samlev- 
nadser far enhet. En sådan situation kan uppkomma då företaget plöts
ligt hamnar i en situation med en intressant och närmast unik sam- 
arbetsmöjlighet där ett beslut måste fattas snabbt, och den rekommen
derade 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 amerikanska 
företag säga att antingen väljer man helägt dotterbolag eller också 
avstår man helt från etablering av något slag i ett givet land. I japans
ka 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 sam- 
arbetsformens 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 kontroll. 
Sådana begränsningar förekommer i såväl OECD som i NIC, stats- 
handels-, olje- samt u-länder. Begränsningarna kan ibland vara gene
rella, ibland specifika för vissa »känsliga» näringsgrenar såsom bank
verksamhet, 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 produkter. Detta 
gäller i synnerhet industrisektorer med oligopolkaraktär på både säl- 
jar- och köparsidan. Ett typisk exempel i svensk industri gäller pap- 
persmasseindustrin, som etablerat samarbete med avnämare i Europa.

Även där en strikt förbudssituation inte föreligger kan andra natio
nella/regionala regler och förhållanden göra att ett samarbete med 
exempelvis en lokal partner är företagsekonomiskt befogad. Detta 
upplevs exempelvis för närvarande av många svenska underleverantö
rer till tex Volvo och Saab, där existerande regler om sk lokalt innehåll 
i produkterna för att dessa ska klassas som EG produkter, gör att ett 
bibehållande av kunden förutsätter att underleverantören får sin kom
ponent klassad som EG-komponent. Genom att etablera ett samarbete 
med ett EG-företag, kan således den svenska underleverantören bibe
hålla sin kund.

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 före
tagets 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 poli
tiskt slag. Man innefattar häri allt från nationalisering av utländska 
tillgångar, till tillgång till utländsk valuta för betalning till hem
landet. I sådana fall kan också den mindre exponeringen som erbjuds 
hos ett joint venture inte bara minska de negativa effekterna av in
träffad negativ händelse utan också påverka sannolikheten för händel
sens inträffande. Man kan här bildligt talat likna utnyttjandet av 
samarbetsavtal med att det utländska företaget utrustas med en kame
leontbeklädnad som gör det möjligt för det att anpassa sig till för
ändringar i omgivningen på ett sådant sätt att det ej uppmärksammas.

En ytterligare faktor som ibland förekommer samtidigt med de ovan
nämnda 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 export
marknad. En lösning kan då vara att etablera samarbete med lokala 
partners med erfarenhet av specifika funktioner inom marknaden 
ifråga: exempelvis inom marknadsföring, komponenttillverkning och 
service. Det kan vara så att exportören har baskunskaper för att utföra 
motsvarande arbete själv i värdlandet, men att brister i tid och perso
nalresurser kan framtvinga en sådan »lokal» lösning.

På motsvarande sätt som vi ovan återgett situationer där ett sam
arbete startas, föreligger givetvis situationer där det motsatta in
träffar, dvs omständigheter inträffar som medverkar till att ett redan 
etablerat samarbete inte längre utgör den bästa strategin. I Mexico 
inträffade exempelvis i början på 80-talet att reglerna för import libe- 
raliserades för vissa varor, med påföljd att det inte längre var lämpligt 
för många företag att fortsätta tillverkning lokalt i landet, en till
verkning som då oftast försiggick i »påtvingad» JV-form.

Ovanstående genomgång av orsaker till samarbete mellan företag 
visar att samarbete utgör ett svar på den problematik avseende resurs
tillgång och riskexponering ett företag ställs inför vid uppläggningen 
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 teknologin är svår att 
överföra, eller produkter genererade därav svåra att transportera över 
stora avstånd på grund av sk naturliga handelshinder (dyra trans
porter, begränsad hållbarhet etc) kan man finna en ren licensgivning 
vara att föredra framför en JV-lösning, vars starkare potentiella 
kontroll av otillbörlig teknologi- och produktspridning ej behöver ut
nyttjas. Risken för otillbörlig sådan spridning kan dock ibland minskas 
genom att vissa teknologiskt kritiska komponenter som ingår i en 
given produkt fortfarande levereras till en lokal licentillverkare, som 
då får inrikta sin verksamhet 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 för
säljning 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 företagets 
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 Filippiner
na för tillverkning och försäljning av det förstnämnda företagets pro
dukter där. På grund av det lilla företagets otillräckliga finansiella 
resurser för en tillräcklig satsning, och för att undvika kritiskt be
roende 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 licens
givning 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 sam
arbete, 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/förbereder 
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 värdlandet. Om dyli



ka betraktelser ej leder till identifiering av lämplig partner, kan man 
givetvis konsultera Exportrådet, som via sina tjänstemän, framför allt 
de utlandsbaserade, kan ge vederbörlig hjälp.

Ett speciellt problem inträffar när värdlandspartners 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 kan befattningshavare 
inklusive partnerns företrädare snabbt ändras, och att politiska över
väganden 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
— Ar 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 parterna
- 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).

Det finns här anledning att varna för den övertro på ökat inflytande 
och kontroll genom ökat ägande, som finns inom många företag. San
ningen är den, att även om det finns viss grund för detta samband, 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.



Figur 12.2: Val av andel

Kontrakt
Om man har identifierat lämplig partner och tillsammans med denne 
ingått preliminär överenskommelse om önskvärdheten av att realisera 
de gemensamma planerna, är det ytterst lämpligt att börja diskutera 
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 ekonomiska in
tressen är det inte tillrådligt. Ett kontrakt och arbetet med fram
tagandet av det får inte ses som en separat aktivitet som delegeras till 
respektive parts legala ombud, utan bör vara en integrerad del av hela 
projektet, utarbetat under deltagande av experter inom olika funktio
ner från respektive part, och om möjligt, från det tilltänkta JV’t. Här 
föreslås tillsättande av en arbetsgrupp bestående av dessa experter 
från de deltagande parterna, gärna också sådana som aktivt kommer 
att deltaga i det löpande arbetet med samarbetet när detta väl eta
blerats. Det är alltså viktigt att tänka framåt och ha en bred förankring 
och att inte bara begränsa medlemmarna till de som skall starta upp, 
utan också inbegripa de som har avgörande roller i det framtida dag
liga arbetet. Självklart får man härvidlag samtidigt akta sig för att 
göra arbetsgruppen så stor att effektiviteten äventyras. En lösning kan 
vara att låta medlemskapet skifta allt eftersom olika frågeställningar 
är aktuella, även om man samtidigt måste tillse att minst en till två 
representanter för respektive part alltid är närvarande och har ansvar 
för hela den partnerns projektengagemang.

Genom detta tillvägagångssätt blir ofta parterna mindre prestige
fyllda och många sk kvasiproblem kan undvikas därför att man i 
gruppen analyserar fram och förstår bättre de problem som kan dyka 
upp. Respektive parts representanter får samtidigt en god kännedom 
om motparten, man lär känna varandra väl och har då lättare i fram
tiden att på avstånd lösa uppdykande problem. Speciellt då stora kultu
rella skillnader föreligger är detta tillvägagångssätt viktigt, för att 
inte säga oundvikligt. Genom att växelvis förlägga arbetsgruppens 
möten till respektive parts hemland ökas förståelsen ytterligare.



VD för respektive part bör »sparas» till de — förhoppningsvis - fåtal 
problem som återstår.

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 företag - 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

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

2. Joint venture avtal

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 INNEHÅLLSFÖRTECKNING
2. Syfte
3. Definitioner
4. Licensrättigheter
5. Utbyte av teknik
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

2. Syfte
1. Partners

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, till

ämplig lagstiftning)
8. Fastställa vilka lagar och förordningar som är tilllämpliga (skatter, konkurrensbe

gränsning etc)



Figur 12.3: Exempel på olika slags avtal mellan olika parter

Alla parter deltar i JV-avtal och Feasibility Study

Feasibility studyn (FS) är företagsekonomiskt sett basen för JV’t. FS 
utvisar projektet i alla dess funktioner: investeringar (maskiner, bygg
nader), tillverknings- och försäljningskvantiteter, finansiering, perso
nal, vinst- och förlusträkning, balansräkning — och allt detta uttryckt 
för ett antal år framåt. FS utarbetas normalt sett av specialister från 
respektive parts sida, företrädande områden teknik, ekonomi 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 finnes också 
fördelen att om värdlandspartnern avsiktligt undanhåller sin utländs
ka kollega viss betydelsefull information om värdlandets lagar och 
förordningar, så kan detta göras till rättmätig grund för uppsägning av 
kontraktet; eventuellt förbundet med skadeståndskrav. Betydelsen av 
detta kan inte nog understrykas. Värdlandspartnern harju alltid ett 
övertag informationsmässigt i utgångsläget och den risk som mot- 
partnern därför utsätter sig för måste antingen motverkas genom 
kontraktuella förfaranden som här förordas, eller i allvarligare fall, 
leda till att man prövar ett samarbete karakteriserat av mindre bind
ningar enligt tidigare diskussion, dvs man kanske startar ett mindre 
licensavtal eller liknande först.

Det kontraktsförslag som här ovan exemplifierats är uppbyggt på ett 
huvudavtal som kan kallas JV-avtal men som också ofta uppträder 
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 va
riera som framgår av sammanställningen på föregående sida, »kon



traktets syfte». Så är exempelvis licensavtalet troligen upprättat mel
lan licensinnehavaren och JV’t och inte med värdlandets partner. 
Marknadsföringsavtalet behandlar JV’ts förpliktelser mot licensinne
havaren 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 företag 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 re
kryterade 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 respekti
ve part, »projektledaren», som tillsammans med sin VD vidmakthåller 
en regelbunden kontakt med JV’t via styrelse- och andra möten. Kon
taktvägar har då etablerats mellan respektive parts tjänstemän och 
JV’ts tjänstemän för normala rutingöromål såsom komponentbeställ
ningar och skeppningar, enklare tekniska förändringar i produkten 
etc. På tjänstemannanivå 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 allt
för givmild behandling. En lösning för att komma tillrätta med detta 
problem är att från början inbegripa lämpliga nyckelpersoner i arbets
gruppen vid kontraktets uppgörande som tidigare förordnats samt att 
periodvis följa upp verksamheten från VD’s eller någon invigd »eld
själs» sida. Detta i sin tur indikerar att JV’s utan den rätta organisa
tionen hos respektive part lätt kan komma att belasta VD’s tid 
oproportionerligt mycket.

Konfliktorsaker
Syftet med JV’ts organisation och kontaktytorna mot respektive part, 
är att dessa tillsammans med JV’ts statuter skall säkerställa ett be
slutsmaskineri 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, nya större investe
ringar)



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

- teknologi (kvalitetsnormer, produktansvar, utökning av produktsor
timent)

— management (lojalitetsband mellan JV befattningshavare och part
ner kan leda till otillbörliga dispositioner, »tonårsproblem», »uppför
andekod» olika mellan värd- och hemland)

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

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

— kontraktsefterrättelse (partners ovana vid samarbete och de speciel
la 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, 
utan att detta sker på bekostnad av någon annan medpart. Lösningen 
på konflikten består i så fall av att parterna gemensamt analyserar hur 
det ligger till, sas »lägger korten på bordet» i en öppen anda, med den 
övergripande principiella insiken att på sikt alla parter vinner på 
samarbetet och att exakt lika stora fördelar inte kan vinnas av alla.

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 hamnar 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 detal
jerat 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 igenom 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 för
modligen 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 meningsskiljak
tigheter hos parterna därvid avslöjas, vilket kan leda till den insikten 
att man bör avstå från samarbete.

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 teknolo
gin och den andre med finansiella resurser och risktagandet. Efter 
några års verksamhet, fylld av framgångsrik tillverkning och för



säljning 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 positiva 
samarbetsandan i starten kan då förbytas i sin motsats. Då återstår 
förmodligen inget annat än skilsmässa, dvs parterna separerar. För
hoppningsvis 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 till- 
läggsavtal 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 avtals
part får nya arbetsuppgifter, omregistrering av hela avtalet kan krä
vas, och dessutom hos myndigheter vars syn på ursprungsaytalet kan 
ha ändrats med tiden etc. Oftast blir resultatet ett svåröverskådligt 
lappverk. Då är det snarast bättre att bygga in en automatisk tidsgräns 
i avtalet, säg 10 år, efter vilken period det upphör. Om man därvid 
önskar fortsätta sker det då utifrån en mer neutral bas, som parterna 
varit förberedda på från avtalets start.

Detta principiella fördömande av tilläggsavtalet 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 startar 
löst utan egentlig kontraktsbas, enbart med ett »letter of intent», och, 
nota bene, med en sådan omfattning av verksamheten att riskerna 
hålls inom acceptabla gränser om misslyckande inträffar. Med tiden 
allteftersom erfarenheten — och också trycket på expansion av verk
samheten — växer, har behovet och förmågan att övervinna kontrakts- 
skriveriproblemen 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 sedvänjor 
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 nationa
lism, allt fler länder kommer att stängas för handel av traditionell typ 
med sådana varor som man anser sig kunna tillverka lokalt med 
vederbörlig hjälp utifrån. Teknologin finns oftast tillgänglig från flera 
konkurrerande källor. Värdlandet får därför lätt sin teknologi och ger i 
enlighet med sina nationella strävanden den utländske partnern gär
na enbart en samarbetspartner-roll inom ramen 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 sysselsätt- 
ningsskäl är motståndare till teknologi-export. Starka moraliska ar
gument 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 ingående av olika samarbeten med utländska part
ners utgör. Samarbetsavtal utgör instrumentet för främjande av ömse
sidig handel mellan i- och u-länder som kan bli en dynamisk faktor i 
80-talets världsekonomi.

Med tanke på de effekter som förväntas av EG 92, dvs strukturför
ändringar för kanske framför allt små och medelstora företag som 
hittills kan ha undvikit direkta och indirekta effekter av EG utveck
lingen de senaste decennierna, kan samarbetsformer av olika slag 
komma att spela en stor roll för dessa företagskategorier.

Några sammanfattande råd
1. Beakta nya former att bearbeta nya marknader genom joint ventu

res, licensavtal och olika former av samarbetsavtal, i kontrast till de 
mer traditionella ytterlighetsformerna agent och eget dotterbolag.

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 vägledan

de i detta arbete. Ett kontrakt är ett stöd - inget självändamål.
— Kontraktsenliga rättigheter kan ofta ge samma fördelar som de 

som följer av äganderätt.
— De ursprungliga förutsättningarna för samarbetet kan ofta änd

ras med tiden. Därför är viljan till anpassning till nya förhållan
den 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 nor
malt; i mindre företag sköts de direkt av VD, i större av någon 
speciellt avdelad person på direktörsnivå.

— I företag med egna dotterbolag och med joint ventures rekommen
deras formulering av klara riktlinjer avseende likheter och skill
nader i behandlingen av joint ventures i relation till dotterbola
gen för olika frågor.

4. Samarbetsavtal kommer troligen att öka i betydelse i framtiden, 
inte minst för små och medelstora företag. Erfarenhet av att arbeta 
under sådana verksamhetsformer kan då utgöra en styrka av stra
tegisk signifikans.



Systemförsäljning 13
av Jens Lindberg, Jens Lindberg AB

Leveranser, motiv, omfång och drivkrafter
»Företaget Alfa förlorade 1983, efter anbudsgivning, del av en anläggning till Spanien 
för dragning av träd. Köpare av anläggningen var ett dotterbolag i den internationella 
koncernen Beta. Ordern gick istället till den amerikanska storkoncernen Gamma som 
trots högre pris fick nämnda del av anläggningen plus ytterligare lika stora leveranser 
till trädanläggningen.

Anbudet gällde två åtskilda delar i en fabrik. Leveransen omfattade tre produktions
linjer, dokumentation av linjerna och dess maskiner samt hjälp med montage och upp- 
startning.

Företagsledningen i Alfa var upprörd och kritisk mot sin spanska agent. Ordern skulle 
ha betytt mycket för Alfa och allt såg ju så positivt ut. Den spanska agenten hade en 
släkting i Betas företagsledning och dessutom hade Alfa offererat det lägsta priset.»

Systemförsäljning innebär att en leverantör tar ansvar för en större 
helhet när det gäller att lösa kundens problem. Ansvarets omfattning 
kan dock variera från fall till fall.

För företag i den industraliserade västvärlden har detta varit ett sätt 
att marknadsföra sitt totala kunnande. Varför sälja enbart en maskin



när man kan sälja en hel fabrik? Köpare kan vara kunder i mindre 
utvecklade länder eller företag som ej har kapacitet att ta hand om ett 
stort projekt eller av andra anledningar vill köpa en färdig helhet.

En betydande andel av systemförsäljningen handhas av stora före
tag men ger sysselsättning även åt mindre företag som underleveran
törer. Ca 9% av den svenska exporten utgjordes 1985 av s k projektex
port enligt en utredning gjord av Industridepartementet (DS 11987:2). 
Projektexporten går i hög grad till länder som ligger utanför Sveriges 
traditionella exportmarknader. 45% av projektexporten gick till u- 
länder.

I en tidigare studie, gjord av Industridepartementet i slutet på sjut
tiotalet, var man mycket optimistisk till projektexportens framtid. 
Man räknade med att den skulle komma 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,
— köparen saknar ofta teknisk/organisatorisk kompetens att leda stör

re investeringar,
— hård internationell konkurrens ställer krav på att den färdiga an

läggningen snabbt når en hög effektivitetsnivå,
— den tekniska utvecklingen leder till allt mer avancerade system- och 

produktionsprocesser.

Utvecklingen har emellertid inte blivit lika positiv som man då trodde. 
Detta sammanhänger bl a med
— skuldkrisen som gjort både låntagar- och långivarländer mer åter

hållsamma med krediter,
— svårigheterna med teknologiöverföring till länder med mindre ut

vecklade tekniska och organisatoriska kunskaper,
— minskningen av ett viktigt marknadssegment i form av kärnkraft- 

projekt efter olyckorna i USA och Sovjet,
— de faktum att anläggningar i u-länder och statshandelsländer en

dast delvis konkurrerar på världsmarknaden. De behöver därför inte 
vara så effektiva som man kanske tidigare föreställde sig. Effektivi
teten är dessutom beroende av relationen mellan pris på arbete och 
kapital. Denna relation varierar mellan de avancerade västländerna 
och andra mindre utvecklade länder.

I Industridepartementets utredning konstateras därför att den svens
ka projektexporten under perioden 1981-86 minskade med ca 1% per 
år, i real volym räknat. (Motsvarande utveckling kan också ses inter
nationellt.) Det är dock en viktig verksamhet i Sverige och den be
räknades sysselsätta ca 7% av de som är sysselsatta inom tillverk
nings- och byggnadsindustri.

Vilka är köparnas motiv att inhandla ett system i stället för kompo
nenter? Följande motiv brukar anges:



- Minska osäkerheten genom att köpa organisatoriskt och tekniskt 
kunnande.

- Få tillgång till resurser som man annars saknar (t ex kvalificerade 
ritare).

-Få tillgång till t ex fördelaktiga exportkrediter, motköpsavtal etc.

Säljarens motiv till att utvidga sitt leveransomfång till systemleveran
ser är:
- ett sätt att växa vad gäller vinst och omsättning. Man kan sälja både 

egen och andras utrustning liksom eget kunnande
- att undvika allt arbete som en komponentleverantör med allt vad 

detta kan innebära i form av beroenden av systemleverantör, 
avsaknad av direktkontakt med slutkunder etc.

Vad innebär systemförsäljning?

Grov definition
Vad menar vi då mera i detalj med ordet systemförsäljning? För
säljningsobjektet är i allmänhet en kombination av komponenter (ex
empelvis maskiner), kunnandet om hur dessa komponenter samman
förs till en hel process samt hur denna process körs. Leveransom
fattningen kan variera från en mindre delprocess med nödvändig 
dokumentation, råd och hjälp vid montage och uppstartning till ett 
totalansvar för en turn key-leverans innefattande allt från markplane
ring, byggande av fabriksfastigheter och kontor till det totala monta
geansvaret 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. Kanske bildar man ett konsortium innehållande 
exempelvis byggnadsfirma och leverantör av själva processutrustning
en för genomförandet. Genom ett konsortialavtal fördelas ansvar och 
vinster mellan konsortiets medlemmar. Bakom ett sådant konsortium 
finns sedan i sin tur en mängd mindre och större underleverantörer. Ca 
1/3 av projekt avser stora »turn key» leveranser enligt Industridepar
tementets utredning.

Systemförsäljning är genom sitt leveransinnehåll en kombination 
av försäljning av både varor och tjänster. Samtidigt är det en verksam
het där leverantören i några fall konkurrerar med kundens egen för
måga att ta hand om leveransen eller delar av denna.

En konkret beskrivning av ett systemprojekt
Ett typiskt mindre eller mellanstort projekt kan innehålla tillverk
nings/processutrustning, ett komplett paket eller en avgränsad del 
inom ett komplett paket, som levereras till ett ofta fast överenskommet 
pris, precis som Alfa i det inledande exemplet. Kunden tar över risken 
för utrustningen, då den passerar relingen på det transporterande



fartyget (FOB dvs free on board). Till utrustningen har leverantören 
säkert också fogat en dokumentation som visar hur utrustningen skall 
installeras, dvs ritningar utvisande anslutningar till rör och elektrici
tet samt fundamentens utseende. Därtill kommer naturligtvis också 
instruktionsböcker som visar hur utrustningen skall köras och under
hållas etc. I de kontrakt som slutits ingår ofta också överenskommelser 
om övervakning av installation och uppstartningen.

Mekaniska garantier och prestandagarantier
För att säkerställa kundens olika intressen har leverantören troligen 
också fått ge garantier rörande den mekaniska delen och den pre
station som man kan förvänta sig från utrustningen. De mekaniska 
garantierna innebär i korthet att leverantören under en viss tidsperiod 
blir skyldig att ersätta felaktiga maskiner eller delar av maskiner. 
Prestandagarantin innebär i allmänhet att leverantören garanterar 
kapaciteten på utrustningen och kvaliteten på de produkter som skall 
produceras. Vid eventuella avvikelser i prestandagarantin kompense
ras kunden genom i förväg överenskomna tariffer, ofta beräknade som 
procent av kontraktssumman. Vid en alltför långtgående avvikelse 
mellan prestandagarantierna och faktiskt uppnådda resultat kan kun
den ofta begära att köpet återgår, dvs kontraktsumman återbetalas till 
kunden och leverantören tar tillbaka utrustningen. I kontrakten finns 
också preciserat en leveranstid och böter för leverantören vid för
sening.

Mycket av ovanstående är reglerat i standardvillkor som finns upp
rättade och är internationellt accepterade. Exempel på sådana villor 
är:

»General Conditions for the supply of Plant and Machinery for ex
port, 188, prepared under the auspices of the United Nations Economic 
Commission for Europe, Geneva, March 1953.»

Betalning och finansiering
Betalningsvillkoren är i allmänhet upplagda så att en viss handpen
ning, cirka 15-30% av totala kontraktssumman erläggs vid kontrakts
tecknandet medan resterande del betalas i samband med skeppning. 
Affären kan också involvera en kredit genom att leverantören vid 
skeppningen 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 lånefinan
siering. I en del fall kan detta ordnas av kunden själv och i kundens 
namn, men i många fall förväntas leverantören ställa upp och själv 
engagera sig i finansieringen. Från leverantörens synpunkt kan det ju 
också tom vara så, att just själva finansieringspaketet är ett viktigt 
konkurrensmedel. Inom detta område är konkurrensen hård och delvis 
också snedvriden. I syfte att bringa en viss ordning har internationella 
överenskommelser träffats som reglerar vilka räntenivåer och amorte- 
ringsformer, som får erbjudas för olika länderområden. Så exempelvis



kan Sverige ge en fördelaktigare kredit till ett u-land än till ett västeu
ropeiskt i-land. I de internationella överenskommelserna finns oftast 
inskrivet, att man har rätt att underskrida dessa »consensus-räntor» 
om det visar sig, att någon annan leverantör i ett annat land kan bjuda 
under i detta avseende. Det är naturligtvis svårt att visa hur konkurre
rande anbuds kreditpaket är utformade, och detta lämnar stort ut
rymme för oklarheter och en snedvriden konkurrens. Till detta kom
mer att de statliga myndigheterna i olika länder är olika strikta i det 
här avseendet. Resultatet blir, att företag i vissa länder ofta före
kommer med fördelaktigare kreditpaket än vad svenska företag kan 
erbjuda.

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 montage
övervakning utan också ta ansvaret för hela montaget. Härigenom blir 
affären betydligt större för leverantören. Mot detta står naturligtvis 
ökade risker. Det kan vara lätt att känna sig frestad av en större 
leveransomfattning och slutligen hamna vid att fullgöra skyldigheter, 
som kostar betydligt mer än man ursprungligen kalkylerat med. I 
kundens intresse ligger naturligtvis i allmänhet att avkräva leveran
tören 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 foretag, ofta i sitt eget 
land, som till ett fördelaktigare pris kan ta dessa skyldigheter i stället. 
Ett företag inom det egna landet kan exempelvis ofta göra själva 
montaget billigare än vad en leverantör från andra sidan jordklotet 
kan göra det.

En intressant aspekt på leveransomfång är att varierande omfång 
skapar olika konkurrenssituationer. Köper en kund själv upp kompo
nenter och tar »systemansvaret» blir uppköpet en konkurrens mellan 
komponentleverantörer, köper kunden produktionslinjer konkurrerar 
leverantörerna om sådana och slutligen köper man »turn key» konkur
rerar »turn key» leverantörerna. Ett företag med konkurrenskraftiga 
komponenter, god systemkännedom och slutligen byggnadserfarenhet 
(eller upphandling av byggnadsprojekt) kan alltså välja på vilken nivå 
man vill arbeta. Konkurrensens utseende, vinstnivåerna och riskerna 
kan innebära att man på olika områden arbetar med olika strategier i 
detta avseende. Man kanske försöker uppträda som «turn key» leve
rantörer i ett land, men komponentleverantör i ett annat land.

I det inledande exemplet såg vi ett exempel på hur företaget Alfa 
förlorar ordern till företaget Gamma som hade en annan och större 
leveransomfattning.



Prissättning
Prissättning i samband med systemförsäljning går i allmänhet till så 
att kostnaderna, på de i leveranserna ingående delarna beräknas (vil
ket kan vara nog så svårt). Beroende på konkurrenssituationen va
rieras sedan påslaget. Påslaget är ofta olika för olika leverantörer. 
Härigenom differentieras priset med avseende på kundens betalnings
vilja, konkurrensläget och med projektet förknippade risker.

Med hjälp av datoriserade kalkylprogram s k spread sheets, kan 
prissättningen effektiviseras liksom de, under förhandlingarna, alltid 
nödvändiga revideringarna.

De flesta systemförsäljningsprojekt blir föremål för anbudsgivning, 
såsom beskrivits i det inledande exemplet. Många gånger syftar an- 
budsgivningen inte primärt till att välja leverantör, utan till att sätta 
pris. Innan anbudsgivningen inleds finns många gånger en stark bind
ning mellan kunden och en speciell leverantör. De andra företag som 
accepterar en inbjudan till att ge anbud har då inte någon reell chans 
att få ordern. Möjligtvis kan de förstöra en konkurrents marginaler. 
Företaget Alfa i det inledande exemplet måste snarast börja att skapa 
olika bindningar för att vara i position när nästa affär, och därtill 
hörande anbud, kommer upp. Det är svårt att göra första affären, man 
behöver ofta en gemensam historia och den kan inte »hastas fram» när 
inbjudan kommer till att ge anbud.

Eftersom kostnaderna är svåra att uppskatta och ordersummorna 
ofta är stora och av vital betydelse för anbudsgivarna, så finns en risk 
för att man driver prisnivåerna för lågt. Det tar ju oftast också tid 
innan detta uppdagas. Det är förmodligen därför så att detta i kombi
nation med de stora potentiella riskerna gör att kraven på affärs- 
ledningen blir extra stora vid systemprojekt. Det är ofta svårt att göra 
goda vinster, men förhållandevis lätt att göra stora förluster pga de ofta 
långt gående ekonomiska ansvaret för de ingångna förpliktelserna.

Att beräkna kostnaderna kan ofta vara besvärligt. Exempel på någ
ra problem som måste uppmärksammas är:
— Inflationen. Den upplevs som ett hot från bägge parters sida. Leve

rantören försöker föra eventuella inflationskostnader vidare på kun
den, men lyckas kanske endast delvis med detta. Detta skapar osä
kerhet på bägge sidor. Under anbudstiden före kontraktets slutande 
kan också inflationen, liksom växelkursändringar, skapa problem.

- 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 montageplatser 
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, av
gifter 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 
eller för att få ordern. I många länder är tyvärr korruption så långt 
driven och att den kan bli ett konkurrensmedel i sig.

- 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 skyldigheter 
eller kvaliteten är för låg och leverantören måste för att ej förlora tid 
ta över dessa. Ibland kan man få ersättning men tyvärr ej alltid.

- Att sälja ett projekt till ett land med dålig ekonomi kan leda till höga 
finansiella kostnader.

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, specialise
rade företag inom en bransch, som kräver ett sofistikerat specialist
kunnande. Något förenklat kan man säga, att det är framför allt fyra 
typer av företag som befinner sig på den här marknaden:
1. Företag som levererat komponenter och utvidgat sitt program till 

system (exempel Alfa-Laval).
2. Företag som är i kundens bransch och börjat sälja system som man 

själva använder (exempel Defibrator inom SCA).
3. »Main contractors» dvs ingenjörsföretag som konstruerar, köper 

upp och monterar system till kunden. Sådana företag finns framför 
allt i USA, England, Tyskland och Frankrike, och arbetar med 
kärnkraftverk, petrokemi, järnverk (exempel Lurgi i Västtyskland) 
etc.

4. Byggföretag som övergått till att ta ansvaret för »innehållet» i 
byggnaderna (exempelvis Skanska).

För att bli en etablerad leverantör krävs en historia av lyckade an
läggningar, 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 konkurrenskraftig. Vad 
konkurrenskraft innebär är svårt att definiera och mäta. Många 
branscher är idag emellertid sådana att det finns flera konkurrens
kraftiga leverantörer. Vem som får orderna styrs av skicklighet i kon
takterna med kunden och ibland även av ren tur. Ofta består emeller
tid skickligheten av att vara där »turen är».

Försäljnings- och köpprocedurer
En försäljning av den här typen tar oftast lång tid. Bara själva för
säljningstiden 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



premisserna ofta hinner ändras flera gånger. Tekniska, ekonomiska 
och politiska realiteter som förelåg vid projektets början kan ha änd
rats totalt när projektet slutförs. Vidare kan de ledande aktörerna i 
projekt ha ändrats flera gånger både på kund- och leverantörssidan. 
Detta skapar problem men det kan naturligtvis också ge möjligheter, 
som kan utnyttjas.

Många av de personer som är involverade på kundsidan, har kanske 
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 inblandade 
saknar kunskaper och vana för affärer av denna typ. På leverantörssi
dan är förhållandet annorlunda. Anläggningen kan emellertid vara 
specifik och skräddarsydd för en speciell kunds behov så att själva 
projektet därigenom innehåller en del nya moment, även för leverantö
ren.

I systemleveranser blir de inbördes beroende mellan leverantör och 
köpare ofta mycket stora. Ett lyckat projekt förutsätter därför ofta både 
en »duktig» köpare och säljare.

Några förenklat kan man säga att ett projekt genomgår följande 
stadier:
1. Förstudie. Denna innebär till att böija med att man skaffar sig en 

grov uppfattning om projektet, dvs investeringens storlek, dess lön
samhet, alternativa tekniska lösningar etc. Från fall till fall görs 
detta med olika noggrannhet. Förstudien utmynnar i allmänhet i en 
definition av projektet, uppdelning av olika delar i projektet och 
tänkbara leverantörer, hur projektet kan finansieras, samt slut
ligen en lönsamhetsstudie av projektet. En kunnig systemleveran
tör har mycket kalkylunderlag för lönsamhetsstudier och kan vara 
behjälplig i detta arbete. Härigenom skaffar sig leverantören både 
påverkningsmöjligheter och insyn i projektet. Med hjälp av datorer, 
kalkylprogram, jämte spread-sheets, kan man lätt studera olika 
förutsättningar vad gäller priser, marknadsutveckling etc.

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 an- 
budsgivning. De leverantörer som räknar på projektet, tvingas ofta 
ändra i specifikationen eller i de villkor som erbjuds. Det gäller 
härvid att hitta en lämplig balans på ändringarna. Alltför stora och 
omfattande ändringar kan leda till att kunden tappar intresset och 
för små ändringar kan innebära, att leverantören tvingas in i tekno
logi eller försäljningsvillkor, som är mindre lämpliga.

Som tidigare nämnts räknar många förgäves på många projekt. 
Existerande bindningar har redan i praktiken gjort att anbuds- 
givningen ej gäller val av leverantör utan snarast sättande av 
prisnivå.

I det inledande exemplet var det också så att man trots bindningar 
förlorade ordern. Orsaken här var att det finns några olika be
slutscentra. Den bindning som här var viktig saknades. Internatio
nella företag har ofta en lista över »godkända» leverantörer som 
görs i ordning vid en central teknisk avdelning i t ex USA eller 
England. Bindningarna med detta centrum är därför ofta en nöd



vändig — (men icke tillräcklig) - förutsättning för att kunna få en 
order.

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 teknologin, föreslå 
andra leveransgränser eller andra stora ändringar som exempelvis 
ändringar av produktionskapaciteten. Eftersom sådana ändringar 
är mycket tidskrävande är det en intensiv period för leverantören. 
Parallellt med detta pågår förhandlingar om försäljningsvillkor och 
pris. I detta skede krävs oftast mycket kommersiell erfarenhet och 
förslagenhet. I många fall kan lyckade slutförhandlingar kräva 
något som närmast liknar en »komplott» för att manövrera ut kon
kurrenter. Traditioner vad gäller korrupthet hos köpare och kon
kurrenter kan ibland, i vissa länder, tyvärr spela en avgörande roll i 
slutskedet.

Systemprojektet kännetecknas ofta av att de involverar många kompe
tenser (tekniker jurister, försäljare etc). Liksom många olika organisa
tioner (banker, tillståndsgivande myndigheter, konsulter, byggföretag 
etc). Dessa olika kompetenser och organisationer kommer temporärt in 
i projektet, fullgör sina uppgifter och försvinner vidare till andra pro
jekt. Några ansvariga på leverantörs- och kundsidan står för kontinui
teten liksom att »flytta» projektet framåt längs projektets egen tids
axel.

För en leverantör är det ofta svårt att utvärdera en kund i ett 
främmande land. Är det rätt kund måste man räkna med stora insatser 
i mantid och direkta utlägg. Det är representanten som måste skapa 
underlag för en sådan bedömning. I samspelet mellan ledande personer 
på säljarsidan, kundsidan och representanter skapas sedan förutsätt
ningarna för att realisera projektet och »styra» upphandlingen åt rätt 
håll genom myndigheter, anbudsförfaranden etc. Man blir ett team 
som naturligtvis i många avseenden har motsatta intressen men där 
det gemensamma intresset att realisera projektet blir drivfjädern.

En lyckad kund kännetecknas ofta av en stark man med ekonomisk 
eller politisk makt. Runt denna starke man finns ett team av specialis
ter som växer med sina uppgifter och kan lösa obekanta problem. Det 
är naturligt att goda kunskaper i, ett för alla gemensamt språk, under
lättar processen. Man representerar ju ofta olika affärskulturer och 
allt som kan underlätta enkel direktkommunikation är därför viktigt.

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 vik

tigt för landet som helhet eller för en viss region, där arbetslösheten 
råder.

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

Projektavveckling
När leverantören väl fått ordern vidtager projektavvecklingen. En 
större order innebär att säljaren tvingas bygga upp en tillfällig organi
sation för att avveckla projektet. Eftersom leveranstider ofta blir kor
ta, uppstår här en situation, där man snabbt skall bygga upp en organi
sation, som kan ta ansvar för stora belopp. Projektledare, tekniska 
specialister, inköpare etc skall kanske under en månad etablera ett 
fungerande team med effektiva rutiner. Skilda studier i ett sådant 
arbete är:
- Projektering
- Upphandling
- Transporter
- Byggande
- 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 kontrakten, 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 i kontraktet och 
måste strikt följas. Många gånger uppkommer situationer, där en
skilda personer från kund, eller från säljaren, har uppfattningar om 
vad som borde vara respektive parts skyldighet. Det är för ett fram
gångsrikt projekt mycket viktigt, att sådana uppfattningar inte okri
tiskt tillåts styra beslut. Kontraktet är en modell över hur bägge parter 
tänkt sig att genomföra projektet. På grund av förändringar i om



världen, och på grund av rent slarv, uppkommer på bägge sidor oupp
fyllda, respektive överuppfyllda 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 måste behandlas med extra respekt. En 
olycklig avveckling av en affär kan lätt få konsekvenser för andra 
framtida affärer. Dessutom kan kund och leverantör »blockera» varan
dra 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 ut på tiden och 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 industraliserade länderna finns ofta hos kunden den kunskap som 
möjliggör, att han själv sätter samman systemen. Det kan naturligtvis 
även finns 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 kapitalkostnader och snab
bare produktionsstart vilket är viktigt i ett industriland. Många kun
der är också av den uppfattningen att leverantörer kan genomföra 
sådana här projekt billigare genom sina större erfarenheter. 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 er
farenhet finns möjligheter att genomföra projekt med rimliga riskta- 
ganden. Till detta kommer också en efterfrågan på projekt, som passar 
väl in i vad västerlandets systemleverantörer kan erbjuda. Vidare är 
dessa länder ofta marknadsekonomier vilket gör det lättare för västeu
ropeiska företag att arbeta. I Industridepartementets studie betonas de 
nyindustrialiserade länderna i Sydostasien som särskilt intressanta.

Försäljning av system i statshandelsländer är ofta en tidskrävande 
och dyrbar verksamhet. Gången vid uppköp är olika ett västerländskt 
företag. Följande förhållande är några av de utmärkande dragen:
— Existensen av en utrikeshandelsorganisation som sluter avtalet.
— Den politiska dimensionen.
— Uppdelningen av förhandlingar vid tekniska och kommersiella bi

tar.



— Den formella gången i samband med resor och besök.
— Den mer formella beslutsgången (byråkrati).
Det kan ofta vara svårt för leverantören att bilda sig en uppfattning 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.
Enligt Industridepartementets utredning utgör statshandelsländerna 
endast 5% av den svenska projektexporten.

I oljeländerna fanns tidigare de ekonomiska resurserna för och även 
behoven av stora projekt. Oljeländerna önskade använda sina oljevins- 
ter till att utveckla sin industriella struktur. Eftersom det industriella 
kunnandet inom olika branscher av naturlig anledning ännu saknades 
önskade man, med de finansiella resurser man hade, köpa detta så 
komplett som möjligt, dvs turn key. Dessutom ville man ofta ha kon
trakt som innebär, att leverantören ikläder sig ansvar för att förse det 
framtida företaget med produktionschef, driftsförmän etc, ett s k »ma
nagement contract». Man var också intresserad av servicekontrakt 
som innebar en ramuppgörelse, där leverantören förband sig att med 
vissa bestämda tidsmellanrum gå igenom anläggningen för att kon
trollera behovet av reparationer eller utbyte av reservdelar. Kunden 
försäkrar sig härigenom inte bara om en lyckosam installation och 
uppstartning av anläggningen utan också om en effektiv fortsatt drift. 
Under denna, exempelvis tvååriga, period harju också kundens lokala 
personal goda möjligheter att lära sig skötsel och drift av anlägg
ningen. Som tidigare nämnts har emellertid många av oljeländerna 
efter oljeprisets fall fått skära ner sina ambitiösa utvecklingsplaner 
kraftigt.

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 begränsning av leveransomfattningen kan vara 
två: dels kan det inom landet vara brist på hårdvaluta 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 leveran
tör och kund överens om att detta kanske inte är den lyckligaste 
lösningen, men bristen på hårdvaluta framtvingar emellertid många 
gånger en sådan lösning för att överhuvudtaget möjliggöra genomför
andet 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 såda
na skyldigheter som är svåra att klara av inom det egna landet och hela 
projektet kan bli allvarligt lidande på detta. För leverantören upp
kommer då svårigheten att ge någon form av prestandagaranti för hela 
linjen. Rent teoretiskt och juridiskt kan man fördela ansvaret för lokalt 
levererade bitar och av leverantören levererade bitar, men i praktiken 
blir utvärderingen ofta svår.



Några konklusioner för systemleverantörer
En internationell välkänd leverantör får en mängd förfrågningar från 
alla delar av världen. Det är därför mycket viktigt att försöka bilda sig 
en uppfattning om de olika projektens möjligheter att genomföras med 
hjälp av en representant. De projekt som har små möjligheter att 
realiseras, måste sorteras bort på ett sådant sätt, att kunden ändå 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». Själva offertgivningen kan ofta standardiseras medhjälp av 
datorer, så att kostnaden per offert blir låg. Kostnaderna för försälj
ningen kommer emellertid i nästa stadium, den personliga försälj
ningen. Där måste man koncentrera sig hårt på ett fåtal seriösa kun
der.

En kund, som är intresserad av att köpa en anläggning, genomgår en 
beslutsprocess. För en framgångsrik leverantör av system är det vik
tigt att hjälpa kunden att fatta beslut genom att förse honom med 
beslutsunderlagen och också gärna vara behjälplig vid utvärderingen. 
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 säker betalningsmekanism 
med positiv »cash-flow», som inte kan påverkas av kunden så länge 
leverantören fullgör sina skyldigheter, är viktigt.



Export av tjänster 14
av Richard Normann och Carl-Olof Olsson, SMG Corporate 
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Kunnande och tjänster som bas för »framtidens affärer»
Sedan ett tiotal år tillbaka, när kunskap om tjänsteföretag böljade 
utvecklas och spridas, har man av olika skäl sökt särskilja tjänsteföre
tag från industriföretag. Tjänsteföretagen säljer tjänster som är imma
teriella, svåra att lagra och distribuera och som är resultatet av ett 
nära samspel mellan kunden och representanten för företaget. Tradi
tionell skalekonomisk logik — ju mera jag producerar, desto lägre blir 
min enhetskostnad - gäller inte fullt ut för tjänsteföretag. Tjänsteföre
tag är mer individorienterade och lönsamhet skapas genom att maxi
malt utnyttja vaije anställds unika egenskaper i samspelet med kun
den. Att leda tjänsteföretag är därför i grunden annorlunda jämfört 
med industriföretag. »Affärerna» har en helt annan karaktär. Typiska 
tjänsteföretag är banker, försäkringsbolag, transport- och distribu
tionsforetag, detaljhandel och flygbolag. Vi var själva företrädare för 
den här synen. Se boken Service Management, Richard Normann, 
Liber Förlag 1983.



Förvisso är den renodlade tjänstelogiken fortfarande i grunden gans
ka olik den traditionella formeln för verksamheten inom industrin. 
Tjänsten är svår »att ta på» jämfört med de produkter som kommer ut 
ur en fabrik. Utgången av det »sanningens ögonblick», där kund ocb 
representant för företaget samspelar, är helt avgörande för om det blir 
affär eller inte. Men ser man på den faktiska utvecklingen ute på 
marknaderna i Sverige och internationellt finns det emellertid en del 
tendenser som ger anledning att något utveckla och nyansera den 
tidigare rätt så strikta indelningen i tjänsteföretag och industriföre
tag.

1. Det totala kunnandet inom industriföretag är en bas för 
affärsutveckling och stark position på marknaden

Ingen inom industrin skulle väl idag motsäga påståendet att det är 
kunnande och kompetens på olika områden, teknik, produktion och 
distribution, som utgör grunden för en konkurrenskraftig position på 
internationella marknader. Vanligtvis materialiseras detta kunnande 
i form av produkter som när de säljs på marknaden skapar intäkter och 
den ekonomiska basen för verksamheten.

Alltmer ser man företag som tjänar pengar också på andra delar av 
sitt kunnande. Se t ex på Caterpillar:
Caterpillar utvecklade ett av de största och snabbast tillgängliga reservdelslagren i 
världen i ansträngningen att skära kostnaderna för sina kunder när maskinerna gick 
sönder. 23 distibutionscentraler och 10 millioner m2 lager i elva länder gjorde 340.000 
reservdelar tillgängliga hos kunderna inom 24 timmar. Mänga andra tillverkningsföre- 
tag bad Caterpillar om hjälp att lägga upp ett distributionssystem för sina reservdelar. 
Caterpillar svarade och skapade Caterpillar Logistics Systems, som förser stora till- 
verkningsföretag med logistik- och transporttjänster.

Mer närliggande exempel är svenska verkstadsföretag, bl a Alfa-Laval 
och Atlas Copco, som under senare år varit framgångsrika internatio
nellt genom att exploatera sin kunskapsbas skickligt i olika former av 
systemförsäljning; alltså hårdvara i kombination med mjukvara i form 
av ingenjörsinsatser, finansieringsinsatser och management.

2. Produkter och tjänster i innovativa kombinationer erbjuds 
marknaden

Traditionella produktföretag har under senare år lanserat attraktiva 
»paket» av produkter och tjänster på marknaden. Ett exempel på detta 
är Volvo och deras satsning på »komplett bilupplevelse». Grunden är 
själva bilen, med hög säkerhet, eftertraktad image och god ekonomi. 
Vid sidan av bilen erbjuder Volvo kunden finansiella lösningar, för
säkringar, kreditkort, en rad eftermarknadspaket samt effektiva sätt 
att få reservdelar på.

Avsikten är delvis att bli mer konkurrenskraftig på den svåra inter
nationella bilmarknaden genom att kunna erbjuda fler fördelar till 
kunden. En annan avsikt är helt klart också att bättre utnyttja den 
kundbas man har byggt upp och sälja mera värde till denna.

3. Tjänsteaffärer utvecklas som stöd för existerande affärer 
inom industriföretag

Typiska tjänsteaffärer utvecklas av traditionella producentvarubran-



scher för att förstärka konkurrenskraften på nuvarande kapitaltung 
produktverksamhet. Ett välkänt exempel är IBMs satsning på pro
gramvara, uppbyggnaden av egna nätverk och kommunikationstjäns
ter till kunderna för att stödja basverksamheten, tillverkning och 
försäljning av datorer.

Ett svenskt exempel är Bolidens satsning på en internationell tra- 
dingverksamhet på metaller, kemikalier och råvaror som stöd för sin 
egen produktion av oorganiska baskemikalier och metaller.

4.1 de nya snabbväxande tjänstebranscherna »produktifieras»
och konkretiseras tjänsterna i allt större utsträckning

Företag som sysslar med information och databanker, mediatjänster, 
säkerhetstjänster, kvalitetskontroll och övervakning, språk och över
sättningar, kurirtjänster, arbetsförmedling, personurval, lednings
konsultation, utbildning och internationella flyttningar tillhör de nya 
branscher som nu växer med tvåsiffriga tal.

För dessa företag medger den tekniska utvecklingen idag helt nya 
möjligheter till »produktifiering» och distribution av tjänster. Exem
pelvis kan tillgången till en databank »paketeras» i olika utföranden 
för kunder med olika behov och kompetens. Själva tjänsten arbetar 
sedan kunden själv fram och distribution sker via elektroniska kanaler 
runt hela världen.

Mediatjänster från de nya kabel-TV näten och videoföretagen i Euro
pa är andra exempel på hur tjänster idag kan förpackas, lagras och 
distribueras effektivt med hjälp av dagens teknik.

Genom att tjänsteföretag på det här sättet också kan erbjuda mark
naden produkter genom nya disributionskanaler kan man på ett helt 
nytt sätt arbeta med effektivitetsförbättringar och produktivitetshöj- 
ningar - något som traditionella tjänsteföretag helt rättmätigt kritise
rats för att inte kunna göra. Man blir mer av ett traditionellt till- 
verkningsföretag och kan sträva efter skalekonomiska lösningar för 
riktigt långsiktig lönsamhet. Följaktligen kan man anamma styr- och 
ledningsfilosofier som påminner om industriföretagens, men utan att 
för den skull överge de ledningsfilosofier som är nödvändiga i tjänstefö
retag.

Möjligheterna att »produktifiera» tjänster är ett av de intressantaste 
utvecklingsområdena idag för tjänsteföretagen. En i sammanhanget 
viktig följd är att tjänsteföretag som på det här sättet kan »produktifie
ra» och distibuera sina tjänster får oanade möjligheter att internatio
nalisera sina affärer. Se återigen på de nya kabel-TV näten, som med 
London som bas successivt tagit sig in på hela den nordeuropeiska 
marknaden.

De »nya tjänsteaffärerna» blir basen för näringslivets framtida 
utveckling
Basen för västvärldens välfärd framöver kommer, liksom under efter
krigstiden, att vara produktionen inom industriföretagen. I den ut
veckling mot det »neo-industriella» samhälle som nu pågår ser vi 
emellertid en rad viktiga tendenser som på ett avgörande sätt kommer 
att påverka hela näringslivets - både industrins- och tjänsteföretagens



- utvecklingsmöjligheter. Självklart påverkas då också deras inter
nationella utvecklingsmöjligheter.

Kunskaps - och tjänsteaffärer kommer att bli mer och mer intressanta 
för industriföretag. Här finns möjligheter till nya affärer. Med hjälp av 
tjänster kan man utveckla mera intressanta produkter till kunderna 
och knyta upp sin nuvarande kundbas. Genom tjänsteaffärer kan man 
bättre skydda och stödja sina existerande affärer.

Ny teknik medger »produktifieringar» för ökad produktivitet inom 
tjänsteföretag. För nytänkande tjänsteföretag, inom både de traditio
nella tjänstenäringarna, som banker och försäkringar, och inom de nya 
snabbväxande tjänstebranscherna, skapar detta oanade möjligheter 
till utveckling och växt, inte minst internationellt. För de många små 
och medelstora företagen inom dessa branscher innebär de här möjlig
heterna den stora utmaningen för framtida utveckling och tillväxt.

Internationalisering av tjänsteaffärer - några konceptuella 
utgångspunkter
För att kunna komma med kloka tankar om export av tjänster är det 
nödvändigt att börja med ett förenklat resonemang om vad tjänsteaffä
rer är och hur ledning och styrning av dem bör gå till. Att på konceptu- 
ell nivå på det här sättet försöka förenkla utan att bli ytlig, är ofta en 
helt nödvändig förutsättning för inlärning och utveckling i den kom
plicerade värld som företagare lever i idag.

Vi kommer inledningsvis att tala om serviceaffärers logik, dvs att på 
konceptuell nivå försöka beskriva hur seviceaffärer går till och vilka 
karaktärsdrag de har. Därefter beskriver vi närmare Service Manage
ment Systemet, som är en förenklad modell av hur affärer kan för
verkligas inom tjänsteintensiva företag. Avsnittet avslutas med en 
notering om export av tjänster eller internationalisering av tjänsteaf
färer.

Figur 14.1 Konceptuellt sammanhang internationalisering av tjänster



Serviceaffärers logik 
»Sanningens ögonblick»
Ett av de mest centrala begreppen när det gäller serviceaffärer är 
»sanningens ögonblick». Med det vill vi beskriva den situation där 
tjänster levereras och serviceaffärer ofta blir till. Det värde som tjäns
ter skapar utvecklas ofta som resultat av ett socialt samspel mellan 
mänskliga individer. Säljaren har ingen neutral produkt som talar för 
sig själv. Det är hans egen förmåga att förkroppsliga sitt företag och ge 
kunden värde här och nu som är avgörande om det blir affär eller inte. 
Ett exempel är en banktjänstemans förmåga att övertyga kunder om 
att han kan bli en god ekonomisk rådgivare.

Kunden medverkar i tjänsteprodukten
I motsats till i typiska produktverksamheter, där kunden står vid sidan 
som åskådare av produkten, ingår han/hon själv mer i produkten i 
serviceverksamheter. I själva verket medverkar kunden själv aktivt i 
förverkligandet av tjänsteprodukten, så hans/hennes egen subjektiva 
inställning och förmåga att agera blir avgörande om han/hon blir nöjd. 
Ett exempel är sjukvården, där det är uppenbart för alla att patienten 
själv är en del av den vård han/hon får. Många inom sjukvården inser ju 
numera också att patientens inställning och förmåga och vilja att bli 
frisk kanske är den viktigaste faktorn i tillfrisknandet vid sidan av all 
behandlig han/hon får.

Tjänster är lätta att kopiera
Tjänster är svåra att göra unika. Konkurrenter inom landet eller 
utomlands kan vanligtvis ganska snabbt imitera nya framgångsrika 
servicekoncept. Det är därför svårt att skaffa sig en solid bas i form av 
ett unikt servicekoncept som man under lång tid kan bygga sin inter
nationella affärsutveckling på. Man kan inte få patent på tjänster! 
Istället blir det viktigt att utveckla instrument för att snabbt penetrera 
marknaden, t ex sätt att »paketera» kritiskt kunnande och/eller välut
vecklade franchisingsystem som snabbt får ut konceptet på stora 
marknader.

Tjänsteaffärer är ofta lokala till sin karaktär
I många fall är tjänsteaffärer styrda av lokala förhållanden. Detta gör 
att de resurser som skall leverera tjänsten till kunden också måste ha 
en stark lokal prägel. Det går då inte bara att sända iväg en »tjänste
produkt» och sköta övriga kontakter per telefon eller telex hemifrån. 
Man måste finnas på plats med en mänsklig representant och organise
ra kontakten med kunden på ett trovärdigt sätt och över en längre 
tidsperiod. Man måste ofta exportera leveranssystemet i sin helhet, 
vilket kan visa sig vara mycket svårt och kostsamt. Ser vi på de som 
lyckats, exempelvis IKEA, är det en klok kombination av stark lokal 
känslighet och ett effektivt förpackat leveranssystem som är avgöran
de för den långsiktiga framgången.



Tjänster är ofta ett redskap för kunden att nå någonting annat
Det kan gälla för kunden att få tag i en produkt. Man behöver köpa 
finansiella tjänster för att kunna köpa en bil eller ett hus. Eller syftet 
kan vara att komma åt en annan tjänst. Man behöver utnyttja charter
flyg för att kunna konsumera en semester på Mallorca. Det kan gälla 
att få tillgång till information, som man kan få genom att köpa tjänster 
från databanker. För företag kan det gälla möjligheten att komma åt 
en ny kundbas. Genom att utnyttja tjänsterna från ett mediaföretag får 
man tillgång till detta företags kunder.

Tjäns teaffär er låter sig alltså gärna kombineras med andra affärer 
och är därför attraktiva ur affärsutvecklingssyfte för både industri- och 
tjänsteföretag. I själva verket är de flesta stora och långsiktiga affärer 
kombinationer av tjänster och produkter.

Stordriftsfördelar är inte uppenbara - men en ny teknologi medger nya 
möjligheter
Tyvärr uppstår sällan lättidentifierade vinster på existerande verk
samhet bara för att volymen ökar vid en internationalisering. Kostna
den för en bank att leverara ett lån till en privatkund sjunker inte 
automatiskt bara för att banken aktivt går in på en utländsk »retail 
banking» marknad. De stordriftsfördelar som uppstår är av mer subtil 
natur, t ex nytt kunnande som ger inträdesbiljett till nya kunder på 
hemmaplan. Detta faktum kan betyda svårigheter att motivera en 
riskabel internationalisering för ledning och ägare.

Emellertid sker en avsevärd utveckling på det här området just nu, 
främst tack vare den tekniska utvecklingen på informationbehand
lingsområdet. Försök pågår t ex att sälja banklån till privatpersoner 
genom expertsystem och avancerad direktbearbetning. Blir man fram
gångsrik med dessa experiment kommer man att kunna göra betydan
de skalekonomiska vinster.

Service Management Systemet
Med utgångspunkt i serviceaffärernas logik kan man tala om fem olika 
komponenter som är nödvändiga för att kunna förverkliga en fram
gångsrik serviceverksamhet. Denna modell kallar vi för Service Mana
gement Systemet.
Marknadssegmentet; den speciella del av kunderna som verksamheten 
skall betjäna. Eftersom det är svårt att generellt vara unik på tjänste- 
affärer är det viktigt att noggrant välja ut det segment av marknaden, 
på vilket man verkligen har något att erbjuda. Det handlar om att 
minska omfattningen av spelplanen och göra den enhetlig. Därmed 
kan man göra sig mer tydlig mot ett mindre antal medspelare.
Servicekonceptet; de fördelar eller de möjligheter som erbjuds kunden 
via tjänsten. Det finns ingen konkret produkt att visa upp. Istället 
handlar det om en komplex kombination av fördelar och möjligheter 
kunden erbjuds. Det finns alltid en »kärntjänst». Omkring denna kär
na finns vanligen också en ring av mera »perifera» tjänster, som tjänar 
till att stödja kärntjänsten. De omkringtjänster som finns i ett service-



Figur 14.2: Service Management Systemet
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koncept blir ofta avgörande för hur kunden uppfattar företaget i för
hållande till konkurrenterna.
Leveranssystemet; motsvarigheten till produktions- och distributions
systemet inom tillverkningsverksamheter, men av en delvis annan 
karaktär här. Det kan beskrivas i termer av egen personal, kunden som 
interagerar med egen personal och teknologi/fysiskt stöd för betjä
ningen av kunden.
Image; ledningens informationsinstrument för påverkan av personal 
och kunder. Sådan information är speciellt viktig inom tjänsteföretag, 
eftersom verksamheten vanligtvis ter sig som ganska abstrakt för både 
kunderna och de anställda.
Kultur; de dominerande idéer om verksamheten som finns hos led
ningen. Bl a insikten av hur viktig »sanningens ögonblick» är för 
affärerna och hur man bygger upp de anställdas möjlighet att kunna 
agera kraftfullt i samspelet med kunderna.

Med relevant innehåll bildar dessa komponenter tillsammans tjänste
företagets affärsidé, eller den formel som är förutsättningarna för att 
tjäna pengar inom verksamheten. Detta är Service Management Sy
stemet.

Export av tjänster eller internationalisering
När man säger »export av tjänster» för detta tankarna till traditionell 
export av produkter, t ex en svensk producent som säljer och trans
porterar en svensktillverkad produkt till en kund i exempelvis Frank
rike. Ersättning i form av pengar går sedan till den svenske pro
ducenten.

Detta snäva tankesätt leder oss fel när vi försöker förstå hur man gör 
tjänster attraktiva för kunder på utländska marknader. Dels vet vi att 
internationella affärer idag är en mångfacetterad företeelse, där olika



varianter och upplägg måste koordineras för framgång, t ex lokalt 
säljstöd, betalning i motköp, krav på after-sale-service och utbildning. 
Dels vet vi också att många av de omständigheter som gäller för 
ordinära produktaffärer inte gäller för tjänsteaffärer. De flesta tradi
tionella tjänster kan ju ännu inte lagras eller transporteras på samma 
sätt som en produkt.

Vi vill istället tala om det vidare begreppet internationalisering 
eller internationell utveckling av tjänsteaffärer.

Drivkraften till internationalisering
Ser vi på händelseutvecklingen i de nordiska länderna under de senas
te åren framstår följande drivkrafter till internationell utveckling av 
affärer inom tjänstesektorn som de viktigaste:

Starkt grundkoncept som man bestämmer sig för att internationalisera
Man har utvecklat ett starkt servicekoncept på hemmaplan, som har 
visat sig kunna hålla också på internationell nivå. I sin egen takt och 
under god kontroll har man efterhand lagt en utländsk marknad efter 
en annan under sig. Ett mycket bra exempel är IKEA:
IKEA har allt sedan starten under 50-talet sökt utveckla ett eget genuint koncept inom 
möbelbranschen. Genom en intressant kombination av designers, konstruktörer, kvalifi
cerade inköpare, lokalisering och ett okonventionellt tänkande vad gäller leverantörer 
har man skapat en unik prisfördel för konsumenten. Den första utlandsetableringen 
gjordes i Norge 1963. Under 70-talet gick man in i Mellaneuropa, för att under 80-talet 
etablera sig i Nordamerika och Sydostasien. Även om man anpassat sig till den lokala 
situationen överallt där man gått in, är det fortfarande samma grundläggande koncept 
man bygger på.

Behålla viktiga kunder som internationaliserar
För företag som har affärer, där en långvarig klientrelation är av 
kritisk betydelse har kundernas internationalisering ofta varit en 
avgörande drivkraft. Ett typiskt exempel är Svenska Finans:
Vi har tagit steget över gränsen först i samband med att det funnits en stor affär för 
någon av våra kunder där. Exempelvis när någon av våra kunder behövt hjälp med en 
stor leasingaffär i Västtyskland. Genom att finnas på samma marknader som våra 
kunder kan vi erbjuda dem kompletta finansieringstjänster såväl hemma som utom
lands. (Ledningen i Sverige.)

Växtrestriktioner på hemmamarknaden
Istället för att växa på traditionellt sätt på en oligopolisk hemmamark
nad, med hårdare konkurrens och minskade marginaler som följd, har 
istället tillgängliga resurser satsats på en internationell växt. Detta 
har varit en viktig drivkraft för de internationella aktörerna bland 
våra försäkringsbolag. Se t ex på Skandia:
I början av 70-talet var vi oerhört kapitalstarka, vilket gjorde att vi hade ett behov att 
expandera. I princip finns det tre vägar att gå. För det första, att konkurrera om större 
marknadsandelar på hemmamarknaden, vilket skulle bli dyrt med tanke på den struk
tur som branschen i Sverige hade. Ett andra alternativ var att diversifiera mot andra 
finansiella tjänster, t ex bankverksamhet. Här sade försäkringsinspektionen stopp. Det 
tredje och enda alternativet var att gå ut på den internationella marknaden, vilket blev 
det vi sedan gjorde. (Ledningen i Sverige.)



Initiativet kom utifrån
Det kan ha varit kunder utomlands som hört talas om svenska företags 
kompetens på ett visst område, sökt upp vederbörande och placerat den 
första ordern. Runt erfarenheter av denna första order har sedan verk
samheten utomlands successivt byggts upp. Se t ex på Swed Plan:
Först i efterhand har vi förstått att vi inom Planverket byggt upp ett kunnande som är 
internationellt gångbart. En dag för många år sedan kom helt plötsligt några personer 
ifrån Portugal upp till oss och frågade om vi inte kunde hjälpa dem med ett stort projekt 
som man hade på gång där nere just då. De kände sig osäkra själva, men visste att vi av 
någon anledning hade kunnande som passade in. Vi fick jobbet utan att ha någon som 
helst organisation uppbyggd för det. Men eftersom vi har en del personer som tidigare 
jobbat utomlands hade vi, när vi väl fått jobbet, inga problem att bemanna projektet. Det 
var ett av de jobb som blev starten för Swed Plan.
(Representant för säljledningen.)

Öka möjligheterna att bryta in på nya kunder på hemmamarknaderna
Genom att starta upp en internationell verksamhet har man fått möj
ligheter att erbjuda nya tjänster, rekrytera personer med ett inter
nationellt kunnande och fått en bättre image hos stora och betydelse
fulla kunder på hemmaplan, som man inte hade förut. Åter Svenska 
Finans:
Genom utlandsetableringarna ökade vi våra interna kunskaper till gagn för kunder på 
den svenska hemmamarknaden. Vi kunde nu snabbt ge information om hur en kund 
skulle agera i England eller varför en kund i Holland ville ha finansiering på ett visst 
sätt. Det var också nyttigt inför avregleringen i Sverige att lära känna marknader som 
sedan länge varit mindre reglerade. Utlandssatsningarna betydde också mycket för 
möjligheterna att behålla, utveckla och rekrytera kvalificerad personal. Vi försöker 
numera skicka våra duktiga medarbetare utomlands några år under karriären. 
(Ledningen i Sverige.)

Företagsledningens personliga ambitioner eller rentav ego-tripp
Detta är en drivkraft som vi inte skall underskatta! Nyckelindivider 
inom företagsledningen eller bland ägarna har själva haft en välut
vecklad internationell syn på affärer. Man har utnyttjat upparbetade 
kontakter från tidigare befattningar. Man har helt enkelt velat arbeta 
internationellt och varit beredd att ta de risker det inneburit under ett 
uppbyggnadsskede. Det Stora Utländska Försäkringsbolaget:
En viktig anledning till att vi gick ut internationellt var ledningens personliga intresse 
för internationella frågor. Herr X var verkställande direktör då och du vet hur han är. 
Det fanns dessutom en rad andra människor i högsta ledningen med ett utpräglat 
intresse för internationella frågor och med ett väl utvecklat internationellt kontaktnät.

Framväxten av nationell tjänstestrategi
Under 1981/82 beslutade regering och riksdag att den statliga sektorn 
i Sverige skulle satsa mer på export och på internationell verksamhet. 
Det fick till följd att flera statliga organisationer faktiskt lyckades med 
att sälja några projekt utomlands. I andra fall har kunnande exporte
rats via U-landshjälp eller tom politikers enskilda initiativ. Ett ex
empel från Bostadsdepartementet:
När man bestämde att den statliga sektorn skulle satsa mer på export i början på 80-talet 
anslogs medel till UD, som de olika exporterande myndigheterna kunde ansöka om. Vi 
fick del av medlen och pengarna användes till marknadsundersökningar, kundkontak
ter och sales promotion. Vi arbetade här mycket tillsammans med de andra departemen
ten och bytte också erfarenheter med SIDA.



Slumpvisa händelser
Man råkade få projekt utomlands av någon anledning, eller man för
värvade ett bolag som hade ett internationellt dotterbolag. Ingenjörs- 
företaget:
Vi var ett av de mest framgångsrika företagen på vårt område i Sverige. Via ett av de 
större byggföretagen fick vi ett par sporadiska uppdrag inom samma kompetensområde 
utomlands. Vi klarade dem genom att skicka ut kvalificerade resurser hemifrån. Efter
hand förstod vi dock att det fanns en jättemarknad som väntade på oss. Då började vi 
medvetet att bygga en internationell verksamhet.

Viktiga överväganden inför en internationalisering
Utan tvekan har många svenska företag inom industrin och tjänsteom
rådet stora outnyttjade möjligheter internationellt. I många fall arbe
tar man idag endast marginellt på utländska marknader.

I vårt land finns en lång internationell tradition inom näringslivet, 
en kunnig resursbas inom management samt stöd från olika institutio
ner inom den offentliga sfären. Detta är tillgångar som är värdefulla 
att ha vid en internationalisering.

Problemet är bara att marknader, teknologi och konkurrens ter sig 
så mycket mer komplexa och svåra att hantera i slutet av 80-talet än i 
början av århundradet då våra stora industriföretag inledde sitt fram
gångsrika tåg över världen, ofta med en stark och väl patenterad 
produktinnovation som bas. Därmed inte alls sagt att det är omöjligt. 
Att så inte alls är fallet, visar några företag som försökt och lyckats 
med glans, t ex IKEA och Skandia International.

Vi vill ange ett antal överväganden, som vi vet är viktiga för ett 
foretag att göra inför en internationaliseringsprocess.

Internationalisering nödvändig för existerande affärer ?
Idag bevittnar vi en genomgående internationalisering av olika bran
scher och konkurrenssytem. Många svenska företag har sina största 
marknader utomlands. Utländska företag finns i allt högre utsträck
ning på de nordiska marknaderna. Formella hinder mellan olika län
der i form av tullar, standards, språkbarriärer och kommunikationer 
försvinner alltmer.

För att vara med i en sådan utveckling måste man finnas med på de 
marknader där de mest krävande kunderna finns, vilket i många fall 
är utomlands, eftersom Norden i många avseenden ändå är en be
gränsad marknad. Att internationalisera sin verksamhet är alltså 
viktig också för konkurrenskraften på sin hemmamarknad.

Det krävs då att man gör en ordentlig genomgång av händelseut
vecklingen internationellt i sin egen bransch. På vilket sätt ser vi på 
marknaden? Hur påverkar den tekniska utvecklingen möjligheterna? 
Hur arbetar de mest lönsamma företagen?

Det handlar också om att göra en utvärdering för egen del. Hur kan 
vi skydda vår hemmamarknad genom att ta en position på viktiga 
internationella marknader? Innebär en internationalisering att man 
kan rekrytera bättre resurser?

Att stärka positionen inom existerande affärer är i realiteten ofta det 
bästa och det viktigaste motivet för en internationalisering. En inter-



nationalisering av företagets affärer blir då ett sätt att skapa förut
sättningar för en stabil tillväxt och långsiktig överlevnad.

Den egna basen för en internationalisering ?
Även om det är svårt att vara unik inom tjänsteverksamheter är det 
ofta en klar förutsättning för en lyckosam internationalisering. Det är 
nödvändigt att klarlägga i vad mån man har en överlägsen formel eller 
bättre kunnande än andra aktörer på marknaden att utgå ifrån. Endast 
verkligt solida delar av verksamheten på hemmaplan kan utgöra en 
bas att bygga på! Självbedrägeri i den här analysen kostar pengar i 
slutändan.

För tjänsteverksamheter är ofta snabbhet i agerandet det enda sättet 
att nå överlägsenhet på marknaden. Det gäller att komma in på de 
viktiga marknaderna och få tag i de viktiga kunderna där snabbt. 
IKEA är ett exempel på detta. I de länder man har valt ut har man på 
mycket kort tid byggt varuhus på de viktiga lokala marknaderna, just 
för att snabbt nå en position och förhindra lokala kopior att växa upp.

Ingen internationalisering har någonsin gjorts utan att misstag 
gjorts, och inte sällan sådana som också kostat avsevärda pengar. Då 
behövs en toppledning/ägare som har i grunden internationella ambi
tioner och som kan absorbera den osäkerhet och ta de risker som finns 
förknippade med internationaliseringen. Då behövs också en verksam
het på hemmaplan som har en stabil och uthållig lönsamhet samt en 
väl konsoliderad balansräkning. Det behövs alltså resurser i form av 
pengar, personer och tid för att klara av de problem som alltid uppstår 
när de kommer. Finns detta inom företaget?

Hur skall man komma igång med processen ?
Det finns ett antal sätt att komma igång med verksamheten på en ny 
geografisk marknad när man väl bestämt sig. Genom att köpa ett 
företag kommer man igång snabbt, men tar å andra sidan en högre 
risk. Det kan exempelvis vara svårt att värdera pris i förhållande till 
den substans som finns. Detta gäller speciellt i tjänsteföretag, där ett 
antal nyckelpersoner, och vad de betyder för företaget, kanske är den 
enda substans man köper.

Man kan starta upp från noll på egen hand och med egna resurser. 
Här förlorar man en del tid men å andra sidan har man bättre kontroll 
över utvecklingen och tar därmed en lägre risk. Man kan starta upp 
verksamheten tillsammans med en nationell partner i ett joint ventu
re. Det är ofta en vettig lösning för tjänsteverksamheter, där det gäller 
att kunna kombinera kontrollen av vad som levereras till kunden med 
nödvändigheten av att anpassa utveckling och expansion till lokala 
förhållanden. Så arbetar t ex McDonald’s i sin internationalisering. I 
Sverige är Paul Lederhausen nationell franchisetagare med ett mycket 
strikt koncept som bas, men med möjlighet att anpassa själva ex
pansionen till svenska förhållanden.

Internt i företaget är det viktigt att låta någon tung person på 
ledande nivå i företaget ta sig an internationaliseringen och se den som 
sin viktigaste arbetsuppgift. Härigenom markerar man både internt 
och externt att den internationella utvecklingen av företaget är av 
högsta vikt.



Vilka marknader skall vi arbeta på?
Även om det i början kan vara viktigt att »hugga på allt som rör sig» för 
att komma igång utomlands, är detta ett ohållbart arbetssätt på sikt. 
En hård och insiktsfull prioritering av marknader/kundgrupper måste 
snabbt komma till. Den skulle kunna vara:
a) marknader där vi till varje pris måste lyckas, t ex marknader med de 

mest krävande kunderna,
b) marknader där vi med låg insats bygger image och beredskap eller
c) marknader som vi nu inte alls befattar oss med.

Hur kan vi utveckla unika erbjudanden till kunderna?
Eftersom tjänster är svåra att göra unika måste ett tjänsteföretag 
lägga ner en del möda på att utveckla sitt erbjudande till kunderna. 
Här bearbetar man kreativt den analys man inledningsvis gjort av 
händelseutveckling i sin bransch och går systematiskt igenom de möj
ligheter man har att leverera värde till kunderna, allt enligt »Service 
Management System »-modellen.
Marknadssegmentet; På vilket sätt kan vi göra vårt marknadssegment 
mer stringent och tydligt för att utestänga konkurrenter? Hur kan vi 
kommunicera detta internt och externt?
Produkten; På vilket sätt kan vi erbjuda kunderna tjänster som gör att 
de kommer åt vår tjänst/produkt på ett bättre sätt än våra konkurren
ters? Kan vi göra produkten ytterligare attraktiv för kunderna genom 
en intelligent kombination med andra tjänster/produkter? Hur ser det 
bästa produktpaketet ut?
Leveranssystemet; Vilka alternativa leveranssystem har vi? Kan vi 
säkra kvalitén genom att länka upp oss till existerande leveranssys
tem eller måste vi bygga upp egna? Kan vi arbeta med parallella 
accesskanaler till kunden? Kan vi utveckla goda produktkombinatio
ner, som minimerar investeringen i leveranssystemet?
Image; Med vilket budskap till kunderna blir vi unika på den nya 
marknaden? Jämför IKEAs sätt att arbeta med begreppet »Skandina
visk Design» på olika marknader.
Kultur och filosofi; Vilka värderingar skall de personer som inter- 
agerar med kunderna ha på den lokala marknaden? Hur ser vår perso
nalidé ut? På vilket sätt kan vi bli unika i det här avseendet?

Sammanfattning internationalisering av tjänster
1. Internationalisering är ofta nödvändig för de flesta företag för att 

behålla kunder, fortsätta växa, bli mera kompetenta och attrahera 
duktiga resurser.

2. Internationaliseringen har ett pris. Den tar värdefull management
tid och andra resurser i anspråk och innebär ett ökat risktagande. 
Den kräver stora insatser, och ofta förändringar i livsstil, från nyck
elpersoner i företaget.



3. Internationalisering tillför alltid värde. Perspektiven vidgas, kun
nandet ökas, imagen förstärks, goda resurser blir attraherade av 
företaget och kan rekryteras och kunderna blir alltid fler - både 
utomlands och på hemmaplan.

4. Internationalisering behöver en gedigen bas att stå på. Framgång 
och uthållig lönsamhet på hemmaplan är nödvändiga villkor. Entre- 
prenöriella egenskaper och mangementkapacitet på den nya mark
naden är ofta avgörande för framgång eller misslyckande.

5. Nyckelfaktorer för internationalisering av tjänster är:
a) konstruktionen av tillräckligt goda och kostnadseffektiva leve

ranssystem på den nya marknaden.
b) ansträngningar att göra tjänsten unik i förhållande till konkur

renterna: att urskilja marknadssegmentet, att söka kombinatio
ner med andra tjänster och produkter, sätt att ta betalt, val av 
leveranssystem, sätt att bygga image samt att utveckla en stark 
personalidé.

c) snabbhet i agerandet som en kompensation för brist i unikitet.
d) de nya möjligheter som teknik ger att »produktifiera» tjänster ger 

helt nya och ofta oanade möjligheter för en framgångsrik inter
nationalisering.



Utlandsaffärer - krav på 
systematik och kreativitet
av Staffan Gullander, Samhall

En enkel referensram
I detta kapitel skall vi med tre exempel på olika slag av internationella 
affarer få en demonstration av den stora variationen av förhållandena 
som råder från fall till fall. Behållningen av detta är tänkt att dels i 
mikroperspektiv ge förståelse för betydelsen av varje falls individuali
tet, dels ge motsvarande förståelse för ett makroperspektiv, det finns 
vissa gemensamma drag i hur en internationell affär strategiskt läggs 
upp.

Vid tillskapandet av såväl en ny exportaffär, som ändring av en 
gammal exportaffär, finns ett gemensamt drag, nämligen att i bägge 
fallen handlar det om att åstadkomma förändringar. Detta är svårt 
eftersom organisationer och människor har en benägenhet att vilja 
bibehålla status quo. Detta betyder inte att något alls inte händer. En 
lämplig analogi kan vara situationen för en bilförare - att köra med



konstant hastighet rakt fram ställer inte lika stora krav som att accele
rera, bromsa, köra om, etc. Med andra ord, det händer naturligtvis 
något, men ytterst minimala insatser behövs för att bibehålla de nuva
rande tingens status.

Detta skall man nog egentligen vara tacksam för. Denna jämvikt i 
systemet är med andra ord i själva verket en fördel, där den är önskad. 
Återigen en analogi - för den som kört bil med för liten toe-in på 
framhjulen är det uppenbart att en mycket stor energimängd åtgår till 
att hela tiden få bilen att gå där man vill.

Men då och då måste systemens jämviktsläge ändras. Företag och 
organisationer måste genomgå förändringar från ett befintligt ur- 
åldrat, olämpligt jämviktsläge, till att i stället intaga ett nytt bättre 
jämviktsläge. Detta ställer helt annorlunda krav på organisationen 
ifråga och deras medlemmar. Inte för inte talar man ju om »trouble
shooters», »change-agents» m m som de personer som i de samman
hangen är oumbärliga för att driva på förändringen.

Sådana förändringar gäller ju också inom ett företags exportverk
samhet. Då det gäller att åstadkomma förändringar här, som inom 
andra områden, är det, som vi uppfattar det, tre viktiga faktorer som är 
nödvändiga för att man skall uppnå avsett resultat. Dessa tre faktorer 
kan illustreras i nedanstående figur.

»Energi», eller entreprenörskap, är en nödvändig faktor. Typiskt 
krävs mycket stor grad av denna energi för att åstadkomma föränd
ringen. Det är i mångt och mycket fråga om rå energi, en jävlar 
anamma/adrenalinstinn hanne-attityd (G. Adler-Karlsson fraseologi) 
och oräddhet som behövs här. Energin per tidsenhet avbildad i figuren 
nedan stiger snabbt, för att sedan efter ett tag avtaga, och till och med 
minska.

En annan nödvändig faktor är »kunnande», vilket betecknar känne
dom om affären i alla dess viktiga avseende: produkten (tekniskt,

Figur 15.1 : Nödvändiga faktorer för framgång

.

S*tr
•SSt*,

y
Acceptansy apå marknaden

„„.S;,!#»"'

Tid



utseendemässigt...), produktionsmässigt, säljkanaler, marknadsför
ing, konkurrenter, den egna organisationen kring detta m m. Kunnan
det har en tendens att tillväxa tämligen linjärt med tiden.

Energi- och kunnandefaktorerna bidrar starkt till att utveckla den 
tredje faktorn, »acceptans» för produkten hos kunderna, marknaden. 
Utan denna acceptans har man egentligen inte åstadkommit något 
intressant. Det motsvarar ett barnlöst äktenskap där parterna jobbar 
hårt på att få barn. Det är något tragiskt över detta. Alla känner vi till 
hur svår denna acceptans är att uppnå - man jobbar och jobbar och 
ingenting förefaller hända i marknaden. Plötsligt kommer en reaktion. 
Härav begreppet ketchup-effekten - man slår och slår på flaskan i 
botten och ingenting kommer - plötsligt kommer allt!

Energi- och kunnandefaktorn samvarierar på ett inriktat, svårför
ståeligt sätt. Det finns nog någon optimal relation dem emellan för att 
åstadkomma en viss marknadsacceptans. Bägge faktorerna måste 
dock vara närvarande i stort mått - man kan här prata om en kritisk 
massa som under alla förhållanden måste uppnås, uttryckt som minsta 
energimängd per tidsenhet, och minsta kunnandenivå. Samtidigt 
finns en viss form av substituerbarhet mellan de två faktorerna - brist 
på en faktor kan kompenseras av ett överskott av den andra. Som 
någon har uttryckt det: Du får använda benen (=energifaktorn) mer 
för att kompensera för brister i huvudet (=kunnandefaktorn).

Det här samspelet mellan energi, kunnande och acceptans är viktigt 
och intressant. Vi ser här förklaringen till varför så många företag kan 
klara sig bra, utan att egentligen anstränga sig. I sin etablerade posi
tion till höger i figuren, har de ett stort kunnande om affären, pro
dukten har god acceptans. Det åtgår egentligen inte så mycket energi 
för att bibehålla positionen. VD kan vara fysiskt och mentalt frånva
rande rätt mycket utan att något inträffar. Detta är således egentligen 
rätt bra.

Vårt problem är emellertid hur vi, för exportaffärer, skall röra oss 
från origo till den nya jämviktspunkten uppe till höger, en rörelse som 
således är gemensam för alla förändringssituationer. Detta skall vi nu 
studera i tre separata fall.

Fallet »ALFA» - den separata marknadsnischens exploatering
I detta praktikfall skall vi behandla de överväganden som kan komma 
till tals i det stora verkstadsföretaget med global försäljning. Inom 
ALFA, som i stort har ca 20 000 anställda, 20 miljarder SEK i för
säljning genom ett stort antal dotterbolag i utlandet, finns en division 
CETA som ansvarar för utveckling, produktion och marknadsföring av 
vissa utrustningar. Den tekniska kärnan i CETAs affär är en viss 
maskin, som utvecklats för att utföra det huvudarbete kring vilket 
CETAs verksamhet är fokuserat. Dessa maskiner säljs dels i stora 
antal som huvudkomponenten i större aggregat, dels som reservdelar 
m m.

CETA har en utomordentligt stark ställning globalt, med marknads
andelar över 20%, och hör till den ledande gruppen av 4-5 internatio
nella företag i branschen.

Maskinen har genom den tekniska utvecklingen inom stålindustrin 
under de senaste 15 åren kommit att få en användning, som inte



tidigare varit aktuell. Alfakoncernen har sålt en del utrustningar 
genom åren till stålindustin mer som ett resultat av företagets kända 
status som tillverkare av andra produkter från andra divisioner inom 
koncernen, än som en följd av en medveten satsning på denna bransch. 
Genom branschens kontraktion och omstrukturering genom åren har 
den också kommit att få allt lägre intresse.

Totalmarknaden för dessa maskiner inom stålindustrin omfattar 
åtskilliga hundra per år i försäljning. På grund av CETAs stora sorti
ment av maskiner skulle en rimlig andel av denna marknad kunna 
utgöras av några hundra maskiner, vilket tillsammans med reserv- 
delsförsäljning innebär en affär på, säg, 20 MSEK per år. På grund av 
utspridningen av kunderna över världen, och den relativt lilla totala 
försäljningen, är denna nisch inte på något sätt av vital betydelse, vare 
sig för ALFA eller CETA.

Å andra sidan utgör denna nisch en grogrund för bibehållande/ 
uppväxt av mindre konkurrentföretag. Vidare kan denna nisch orsaka 
en del administrativa kostnader i samband med att villiga men sam
tidigt ej tillräckligt kunniga försäljare i allmän försäljningsiver råkar 
komma en stålkund in på livet. Kunden kan ha skapat sig orättmätigt 
höga förväntningar på ALFA utifrån företagets allmänt kända status, 
och lyckas ALFA och CETA inte möta dessa krav, skapas en badwill, 
som menligt påverkar företagets image. En kontrollerad säljkanal till 
denna marknadsnisch är därför av visst intresse. Huvudfrågan är hur 
detta skulle kunna arrangeras.

För att bättre kunna förstå problematiken skall vi kort bekanta oss 
med de krav som ställs för en framgångsrik försäljning av dessa ma
skiner till stålkunder. Dessa krav kan sammanfattas sålunda:
— förståelse av (stål)tillverkningsprocessen, som möjliggör diskussion 

med de olika beslutsfattarna inom bland annat produktions-, inköps- 
och underhållsfunktionerna på stålverken som avgör maskininköp. 
Denna diskussion berör sådana allmänna frågor som maskinens 
operationstid, vad händer om maskinen misslyckas att fullgöra sitt 
arbete m m.

— förståelse för detaljerade tekniska krav på maskinen avseende någ
ra av dess tekniska egenskaper, samspelet mellan maskinen och 
andra system, påverkan på maskinen av den höga temperaturen 
m m.

— kännedom om branschen avseende vilka tekniska förändringar som 
äger rum, planerade omstruktureringar/nedläggningar i branschen 
m m.

— kontaktnätverk med viktiga beslutsfattare i stålföretagen, där någ
ra är ledande inte bara i en viss ländergrupp, utan också globalt.

— möjlighet att bistå kunden vid installationen, ofta med hjälp av 
lokala fristående mindre verkstadsföretag.

Genom att stålbranschen är utspridd globalt, kan ett företag som 
ALFA inte bearbeta denna marknad genom den normala försäljnings
kanalen, dvs det enskilda försäljningsbolaget i respektive land. För
säljningen är helt enkelt för liten per land och kraven på försäljaren, 
för att verkligen lyckas, är som framgår av kravlistan alldeles för höga 
för att åstadkomma lönsamhet.



En uppenbar potentiell lösning är att vid det centrala huvudkontoret 
för CETA i Sverige ha en eller några stycken specialister som ägnar sig 
åt branschen. En nackdel med detta val utifrån ovanstående kravlista, 
är att det väsentliga samarbetet med de lokala verkstadsföretagen vid 
installationen försvåras. Dessa är jämförelsevis osofistikerade vid val 
av tekniska lösningar på förekommande problem, dokumentation mm, 
vilket kan innebära att exempelvis garantifrågor i framtiden kan 
uppstå. Vidare är dessa företag på grund av ALFAs storlek benägna att 
kräva bra betalt för sina insatser.

En annan nackdel är att lokaliseringen vid huvudkontoret kanske 
inte alls är lämplig med hänsyn till behovet av nära kundkontakt, och 
att huvudkontoret ej ligger i marknadens tyngdpunkt. En lösning på 
detta delproblem kan vara utlokalisering närmare denna tyngdpunkt, 
men då inkräktas istället på möjligheterna till styrning och kontroll av 
verksamheten.

Härutöver är nackdelen med ett sådant arrangemang att hela affärs - 
kulturen för den lilla marknadsnischen är annorlunda än för företagets 
huvudaffär. Utöver de tidigare påpekade särdragen för denna för 
ALFA och i synnerhet CETA »okända» bransch, är det fråga om små 
orderstorlekar, mycket kontakter per telefon och resor till kunder som 
gör att det blir svårt med rekryteringen för denna udda verksamhet, 
och att skapa ekonomiska incitament för att få ett bra resultat. Verk
samheten blir svårstyrd, därför att det som krävs i denna bransch 
skiljer sig från det sätt på vilket övriga branscher effektivt bearbetas 
av CETA. En vidare utveckling kan vara att man separerar denna 
verksamhet från den övriga i mindre eller större utsträckning: egen 
avdelning, eget bolag helägt av CETA, delägt av CETA eller över
låtelse till utomstående agent.

Valet av lämplig grad av separation är svårt: Å ena sidan krävs en 
knytning till CETA vid leverans och försörjning av reservdelar och att 
allmän teknisk/kommersiell kunnighet i denna affär kan försäkras, å 
andra sidan krävs ett fjärmande från CETA för att verksamheten skall 
kunna bedrivas ekonomiskt.

En ytterligare förfining kan vara att låta en för företaget välkänd 
person, troligen anställd, av lämplig kaliber, lämna företaget och star
ta upp en separat agentur. Denna person kan utifrån sin kunnighet om 
företaget och dess produkter utveckla en verksamhet i lämplig av
skildhet. Produktkunskapen ger vederbörande en flygande start, och 
kontaktnätet inom företaget och kunskapen om hur det fungerar, utgör 
en nyckel till framgång. De affärsmässiga riskerna blir därför små. 
Vad som skiljer denna typ av agenturrelation från företagets övriga 
tänkbara agenturrelationer, är att den utgör ett sätt att effektivt 
bearbeta mindre och permanenta nischer. Den är av annan karaktär 
än etableringen av en agentur i ett enskilt land för uppstartningen av 
CETAs huvudaffär i landet, och utbudet utgörs potentiellt av hela 
produktsortimentet.

En annan fördel med denna agenturlösning ligger på personalsidan 
och den ger högre tjänstemän möjlighet att pröva alternativa karriär
vägar. Ett fall kan vara att en tjänsteman i medelåldern vill pröva på 
att få direkt operationell erfarenhet, gärna med entreprenöriella in
slag, måhända också förstärkt av intresset/kravet att få arbeta i ett 
annat klimat, eftersom ju lokaliseringen är relativt mindre betydelse



full och mer vederbörandes ensak. Ett annat alternativ kan vara att 
låta yngre anställda tidigt erhålla totalövergripande ansvar för en 
liten affär som en språngbräda in i koncernens huvudaffär. I bägge 
fallen gör verksamhetens isolering från huvudaffären att eventuella 
misstag får liten om ens någon räckvidd för koncernen.

En annan relaterad fördel av etableringen, av inte bara en utan flera 
dylika »agentlösningar», är att dessa tillsammans potentiellt utgör en 
bas för utveckling av nya affärsidéer för koncernen. Det är ett välkänt 
faktum att självföryngringen av stora företag, med nya produkter 
och/eller marknader är utomordentligt svår - olycksrisken är påfallan
de hög. Risker uppkommer av en mängd slag — tekniska risker, mark
nadsrisker och inte minst risker förenade med att det stora företaget 
har en miljö som ej lämpar sig för att utveckla nya verksamheter 
(byråkrati kontra entreprenörskap). Detta är ju också förklaringen till 
att många stora företag väljer att i stället föryngra sig genom före
tagsköp av redan etablerade verksamheter — många gånger tämligen 
stora. Genom att de agentaffärer som det stora företaget kan tänkas 
omge sig med har ursprunget till sin existens i koncernen, fås automa
tiskt en viss synergi med urmodern - koncernen, som ökar sannolik
heten för urmoderns förvärv av de nya affärerna, när dessa var för sig 
efter viss utveckling kunnat påvisa sin överlevnadsförmåga, och kan 
lättare bli föremål för en analys.

Slutligen kan nämnas att denna agentidé kan vara svaret på frågan 
hur man skall kunna finna bra managementresurser till lokala för
säljningskontor/serviceverkstäder i olika regioner, genom att låta des
sa ledas av agenter som får använda sig av ALFA-namnet på villkor 
påminnande om ett franchising arrangemang. Det framträdande sär
draget i dessa lokala kontor/verkstäder är deras utspridning geogra
fiskt, med ty åtföljande problem till styrning och kontroll av verksam
heten. Dessa lokala utposter för företaget är viktiga inte bara kortsik
tigt för försäljning av reservdelar och service, utan utgör också ett 
viktigt led i företagets strävan till »repeat»-försäljning av nya pro
dukter, möjligheten för kunderna att få »byta upp sig» till bättre/större 
modeller m m. Av dessa skäl blir valet av management för de lokala 
utposterna viktigt, och inte minst tillskapandet av den rätta incita
mentsstrukturen. Agentturlösningen ovan med före detta anställda 
under ett franchising-paraply kan därför vara lämpligt även i denna 
situation.

Sammanfattningsvis beskriver detta fall den klassiska penetra- 
tionsstrategin, där företaget för befintliga produkter åstadkommer 
ökad försäljning mot befintliga kunder. Genom angiven agentlösning 
erhålles en kostnads/intäktseffektiv bearbetning av ett mindre mark
nadssegment för en viss produktapplikation. Styrkefaktor erna hos 
ALFA, främst tillverkning av en standardprodukt av hög kvalitet, och 
en effektiv global fysisk distributionsapparat för produkter och reserv
delar, förenas med agentens styrkefaktorer, främst kundkontakt och 
applikationskunskap, samtidigt som man undviker respektive parts 
svagheter.

ALFA, inklusive agenten, erbjuder kunden ett fullsortiment av pro
dukter och tjänster genom en billigare kanal än den traditionella med 
egna försäljningsbolag. Genom att till agent utse en före detta anställd 
fås automatiskt produktkännedom, och genom att parterna känner



varandra kan ALFA utöva en anpassad styrning av verksamheten. 
Konkurrenterna hålls stången.

På »köpet» erhålles intressanta personalpolitiska fördelar genom 
alternativa karriärvägar som kan erbjudas anställda av olika katego
rier, och också möjligheter till självföryngring av koncernens pro
dukter och marknader.

Elektromek
BETA är ett verkstadsföretag med ca 400 MSEK försäljning, inriktat 
på ett visst produktsortiment med egna produkter. Traditionellt har 
man varit inriktat på underleverantörsrollen, men sedan 10 år har 
man aktivt arbetat på att utveckla verksamheten kring egna pro
dukter, som man på sikt önskar vara helt orienterad mot. För närva
rande används dock fortfarande ca 50% av kapaciteten för legotillverk
ning som underleverantör.

Hoha, det stora japanska företaget verksamt inom kontorsmaskiner, 
räkneapparater, PCs m m är intresserat av att utöka sin export till 
Europa.

BETA och Hoha har avtalat att BETA på basis av en tillverknings- 
licens tillverkar en för den svenska och även europeiska (främst EG) 
marknaden anpassad version av Elektromek, en elektrisk mekanisk 
produkt. I avtalet ingår vidare rättigheten för BETA att sälja denna 
produkt på den nordiska marknaden.

För den japanska partnern erbjuder detta arrangemang följande 
fördelar:
- ett europeiskt innehåll i maskinen utgör såväl allmänt kommersi

ellt, pga icke tariffära handelshinder såsom krav på lokalt innehåll, 
som tulltekniskt, en fördel vid försäljning i Europa

- dyrbara frakter från Japan av denna förhållandevis omfångsrika 
maskin kan inbesparas

- maskinen kan anpassas till europeiska krav, inte enbart tekniska 
pga elektriska bestämmelser som SEMKO, utan även övriga an- 
vändarmässiga/kulturella

- maskinerna kan byggas upp av europeiska komponenter vilket kan 
utgöra en besparing ur reservdelsförsöijningssynpunkt

- europeiska löner kan vara lägre än de japanska
- BETA är en ekonomiskt stabil partner
- en bearbetning av den nordiska marknaden tillförsäkras, och där

med kan behovet av en snabb global penetration av produkten upp
fyllas för denna region

För BETA erbjuder detta arrangemang följande fördelar:
- tillförsel av en ny produkt som bas för ett nytt produktsortiment som 

passar nuvarande produktionsresurser och som eliminerar återstå
ende legotillverkning.

- produkten är såväl tekniskt (i sin ursprungsversion) som kommersi
ellt beprövad, och erbjuder därför stor säkerhet till framgång.



- möjlighet att lära sig mycket genom nära samarbete med en stor och 
kunnig partner. Detta gäller såväl på det tekniska planet till följd av 
samarbete i framtagningen av en europeisk produktvariant, som på 
det marknadsmässiga, eftersom avstämning med Hohas globala 
marknadsföringstrategi också måste ske. På grund av denna direkta 
marknadskontakt skapas för BETA också uppslag till successiva 
produktförbättringar, vilket i sig också är värdefullt att utveckla 
kompetens inom, under överseende av den japanska huvudmannen.

- en positiv image-effekt av att ha en relation till ett känt företag som 
Hoha.

- samarbete med en intressant partner, vilket kan generera andra 
affärer av liknande slag respektive öppna exportmöjligheter för BE
TA för andra produkter till Japan och tredje lands marknader.

Vad som skiljer detta slags in-licensiering från vanliga licensieringar
är:
- samarbetet är inte egentligen begränsat till bara en produkt, utan 

mycket mer omfattande i ett flertal avseenden.
- den japanska partnern bibehåller principiellt försäljningsansvaret.

Partner
Denna maskin har utvecklats av GAMMA, ett verkstadsföretag med 
en försäljning på 150 MSEK. Marknadslanseringen skedde 1984 och 
bearbetning av de främsta kundkategorierna, dvs idrottsklubbar, på
går sedan länge.

Maskinen fungerar som en partner i ett lagspel med en rörlig tingest 
som skall bringas i motståndarlagets mål. Maskinen tränar upp vissa 
funktioner hos den individuelle spelaren. Utskjutningskraft, riktning 
(sid- och höjdled) och frekvens mellan de utskjutna tingesterna kan 
varieras. Maskinen kostar ca 90 000:- och säljs även med leasingupp
lägg.

Ett instruktionspaket riktat mot ägaren, oftast en idrottsklubb, har 
utarbetats. Några svenska världskända spelare inom denna idrotts
gren är kontrakterade för sponsring av maskinen.

Konkurrerande maskiner finns, men dessa har inte på långa vägar 
när samma bredd i sitt funktionsregister.

I en senare utvecklingsversion av produkten har konstruktionen 
förbättrats, så att man lyckats pressa kostnaderna ytterligare, gjort 
den svårare att kopiera, samt inte minst åstadkommit att produkten 
kan förpackas i ett knock-down skick, vilket avsevärt nedbringar 
fraktkostnaderna för långväga transporter, samtidigt som de ekono
miska fördelarna av att tillverka i stor skala på en tillverkningsplats, 
jämfört med att sprida ut samma produktion på ett antal lokala platser, 
möjliggörs.

Stort intresse har visats maskinen från utlandet, inte minst från de 
största marknaderna USA och Japan.

Huvudfrågan är huruvida försäljning också skall starta upp i dessa 
länder utan att man som brukligt är, först har vunnit tillräckligt 
många års erfarenheter från den inhemska och nordiska marknaden



vad avser serviceorganisationen, ägarnas och spelarnas sätt att an
vända maskinen m m.

Nackdelarna med en för tidig utlandslansering är:
— barnsjukdomar kan bli dyra att åtgärda på grund av det stora av

ståndet till kunden.
— produktionen kan vara svår att få upp i tillräcklig kvantitet.
— marknadsorganisationen kan tillika vara svår att snabbt bygga upp 

i tillräcklig skala.
— det totala konceptet kring affären är inte tillräckligt etablerat.

Fördelarna med en tidig lansering är:
— konkurrenterna ges mindre tillfälle att etablera sig i främmande 

länder, innan GAMMA kommer dit. För en produkt av denna karak
tär, sprids kännedom om den förhållandevis snabbt och möjligheter
na att genom patent/mönsterskydd helt kontrollera uppkomsten av 
konkurrerande produkter uppbyggda på samma koncept är begrän
sade.

— de negativa återverkningarna av att konkurrenter lanserar »då
liga» kopior av Partner, kan ekonomiskt oåterkalleligt nedbringa 
marknadens storlek.

— snabbare återbetalning av basutvecklingskostnaderna.
Huvudfrågan kan omformuleras sålunda: Under vilka former kan 
man netto erhålla större fördelar än nackdelar av en etablering i 
stort sett samtidigt i andra länder?

En lösning kan vara licensiering enligt följande:
— licenstagaren köper grundkonstruktion/design av GAMMA, men 

bygger upp en lokal hopmontering av överskeppade knock-down 
förpackade exemplar, med eventuell smärre lokal anpassning i egen 
regi, och står för samtliga kostnader för detta och tillhörande garan
tier.

— licenstagaren förbinder sig att försälja maskinen på villkor som 
GAMMA accepterar, dvs med instruktionspaket, gemensam annon
sering m m, dvs ett franchising upplägg.

GAMMAs roll enligt denna uppläggning är mindre än den normala 
hårdvaruproducentens att producera allt vad tygen håller, utan i 
stället mer den affärsutvecklande partnerns, med stark betoning på 
mjukvara i form av bland annat instruktionspaket och lokal 
marknadsstrategi.

Just i detta fall med en produkt inom denna idrottsgren är ländertri- 
aden Sverige-USA-Japan speciellt gynnsam för en god affärsutveck
ling. Sverige är synnerligen väletablerat och aktat inom denna idrotts
gren. USA är, med sin stora marknad och innevånarnas positiva atti
tyd till nya tekniska gadgets och redan etablerade konkurrenter av 
traditionella »Partners», en betydelsefull marknad för att ytterligare



förfina produkten — låt vara under hård konkurrens. Japan slutligen, 
erbjuder som marknad den för denna maskin speciella fördelen av att 
man har stor utrymmesbrist och en stor befolkningsmängd, parad med 
ett snabbt växande intresse för denna idrottsgren.

Dessa omständigheter talar ytterligare starkt för att testa denna 
nästan simultana produktlansering i ett flertal länder globalt. GAM
MA skulle ta rollen av en spindel i nätet som tar till sig impulser från 
främst de tre marknaderna, bearbetar dessa, och omsätter dem till 
ändamålsenliga förändringar i den globala strategin. Rätt bedriven, 
kan denna uppläggning med i stort sett simultan etablering på olika 
marknader både för produktens hårdvaru- och mjukvarudelar, leda till 
en överlägsen slutprodukt i bägge dessa avseenden

Jämförelse mellan fallen »Elektromek» och »Partner»
Dessa två fall av licensiering är i stort varandras motsatser — i fallet 
»Elektromek» betraktar vi situationen ur licenstagarens synpunkt, i 
fallet »Partner» ur licensgivarens. Likheterna i fallen betraktade som 
affärer, där både licensgivarens och licenstagarens aspekter ingår, ser 
vi i följande:
- marknadsstrategin är global - det gäller att få så stor spridning som 

möjligt. Denna spridning önskar man erhålla snabbt för att hindra 
att konkurrenterna får fotfäste eller förstör totalmarknaden, samt 
dessutom för att på motsvarande sätt kunna tillskansa sig tillverk- 
ningsekonomiska skalfördelar

- varje land eller region kräver en tekniskt anpassad produkt, som är 
besvärlig och/eller kostsam att utveckla centralt hos licenstagaren. 
Därför behövs en lokal partner.

- ett nära samspel mellan licenstagaren och licensgivaren är nödvän
digt, både vad avser tekniska aspekter på produkten och global 
marknadsföringsstrategi

- bägge fallen har en stark image, i fallet Elektromek genom ägarens 
storlek och goda etablering, i fallet Partner genom att maskinen 
kommer från ett i denna idrottsgren mycket starkt land, med många 
världskända spelare.

Vi kan också finna olikheter:
- i »Partner»-fallet finns relativt sett ett större utrymme för mjukva- 

rudelen i produkten, bestående i insruktionspaketet. Sättet att ut
nyttja en Elektromek-maskin är mer entydigt än sättet att utnyttja 
ett träningsredskap, där en tränare också ingår. Behovet av att 
utöva styrning och kontroll av att användningen av Partner blir 
riktig, gör att ett franchise-arrangemang kan vara nödvändigt.

Lärdomar från de studerade fallen
Vi kan draga ett antal ytterligare intressanta slutsatser av de studera
de fallen:



- produktägaren har i alla fallen en global marknadsorientering, vil
ket visar på det oundvikliga i att ta med exporthänsyn. Ofta kräver 
också de lokala marknaderna en teknisk anpassning och/eller lokal 
hopmontering av produkten. För en svensk produktägare, vare sig 
det är ett stort företag eller ej, kommer exporten att vara kvantita
tivt dominerande, och den kan därför tillmätas så stor betydelse att 
en normalt förtida lansering utomlands genom ett intimt nät av 
lokala agenter kan komma att nödvändiggöras. Det är inte så gott 
om tid - marknaden måste täckas snabbt, för att hålla konkurrenter 
i schack, eller undvika att bringa produkten/metoden i vanrykte 
genom dåliga konkurrentkopior

- den globala orienteringen visar sig också i att, som i fallet Elektro- 
mek, detta inte är en ren exportaffär, utan en kombination av import 
av teknologi för den egna lokala marknaden, och export av samma 
produkt till ett begränsat antal närliggande marknader. Detta visar 
att utlandsaffärer inte kan betraktas som något strategiskt isolerat 
område, utan fastmer utgör en integrerad del av företagets totala 
strategi.

- de visar på svårigheten att gå in i en »kokbok» och hitta lösningen på 
vaije situation. Det är mer fråga om att hitta kombinationer av 
»rena» strategier, så att en överlägsen kombinationsstrategi resul
terar. Arbetet att hitta dessa kombinationer utmärks av erfarenhet, 
uppfinningsrikedom och intuition. I ALFA-fallet visar det sig att den 
dominerande strategin av bearbetning genom uteslutande försälj
ningsbolag inte är tillfyllest - man måste koppla ihop med en agent
lösning, men inte vilken agent som helst utan någon som både är väl 
förtrogen med företaget och också väl känd av företaget, exempelvis 
en fd anställd.

- relationerna mellan huvudman, agent och licenstagare blir alltmer 
långsiktiga. Dessa parter bildar tillsammans ett globalt nätverk av 
relationer, som kan komma att påverka strategin för även andra 
produkter än dem för vilka relationen inletts. Skälen härtill torde 
vara behovet av en global strategi produkt- och marknadsmässigt. 
Olika delar av världen kan inte (lätt) isoleras från varandra och för 
att den totala imagen hos huvudmannen skall kunna bevaras och 
utvecklas, måste styrning av de enskilda lokala affärerna kunna ske 
- men på ett för vaije fall anpassat sätt.

- produkterna är mindre statiska än förr. De är hela tiden föremål för 
en idelig förändring i smått - produktvård - och produktutveckling. 
Denna dynamik gör att kunderfarenhet måste snabbt och korrekt 
kopplas ihop med produktutvecklingen, som på en gång måste vara 
centralt påverkad från huvudmannen, men också samtidigt decent
raliserad genom agenter och licenstagare

Några ytterligare jämförelser
En jämförelse mellan fallet ALFA och fallet »Partner» visar på några 
skillnader mellan det stora, väletablerade och erfarna företaget med 
mycket starka, befästa, globala ställningar för några få produkter, och



det mycket mindre företaget GAMMA med någon enstaka egen pro
dukt.

ALFA som namn är mycket välkänt världen över, och acceptans hos 
kunden för en ny applikation av en i övrigt känd produkt är här 
förhållandevis lätt att nå - ja, kanske man kan säga nästan lite för lätt, 
eftersom organisationen lätt kan inledas i frestelse att bearbeta den 
beskrivna lilla marknadsnischen, utan att riktigt till fullo inse de 
speciella krav den ställer på organisationen, för att denna separata 
affär skall kunna bedrivas framgångsrikt.

GAMMA å andra sidan har fullt besvär med att just få acceptans för 
produkten hos kunden. Företaget är ej etablerat alls utanför Sverige på 
samma sätt, och så pass litet, att kännedomen om GAMMA inom 
sportbranchen i sin helhet är obefintlig. Ur denna synpunkt måste man 
vid etableringen av de två skildrade affärena i de två fallen, ägna 
relativt sett mycket mer tid åt den viktiga faktorn »energi», som vi 
omtalade i början av kapitlet, i fallet »Partner». Kunden är betydligt 
mer svårflirtad i detta fall, skulle man kunna säga.

Vi skulle dock vilja passa på att nämna en ytterligare faktor, som 
inte tidigare påpekats, och som väl illustreras av dessa två föreliggan
de fall. I fallet ALFA får relativt sett större mängd energi ägnas åt att 
»sälja in» betydelsen av den lilla marknadsnischens förutsättningar 
och krav i den egna organisationen, än i fallet »Partner». Möjligen 
spelar också entreprenörens personlighet och relation till företaget en 
större roll i det förstnämnda fallet. I det första fallet absorberas en stor 
energimängd i den egna organisationen - en slags intern friktion - 
innan den kan förmås att göra det rätta. I det senare kanaliseras en 
relativt större mängd över externt till kunderna, för att dessa skall 
varsebliva produkten. Ingen speciell värdering kan göras av huruvida 
detta är bra eller dåligt - det viktiga är att veta att detta kan man 
förvänta sig.

Om vi nu växlar över till en jämförelse mellan ALFA fallet och 
Elektromek, ser vi mer av likheter när det ankommer på acceptansen 
för produkten hos kunderna. Tack vare att denna produkt är etablerad 
av huvudmannen Hoha, gäller här inte alls samma betydelse för fak
torn energi - produkten är ju accepterad redan!

Mot denna bakgrund kan vi nu se en slags relation mellan de tre 
fallen som illustreras av figur 15.2 nedan.

Vi kan här föreställa oss en strategisk utveckling hos en under
leverantör över tiden, som startar med en helt ren underleverantörssi- 
tuation (fas I), där alla produkter tillhör en annan organisation, till att 
successivt byta ut dessa produkter mot egna (fas II).

I utgångsläget har underleverantören ingen självständighet alls 
gentemot produktens slutkund. Genom att licensiera in en produkt i 
fallet med Elektromek, får man tillgång till en etablerad produkt, som 
har en hög acceptans tack vare huvudmannens tidigare insatser. Det 
bör påpekas att detta inte innebär att en underleverantör kan för
summa marknadsföring. Denna inriktas istället på relationen till hu
vudmannen/produktägaren.

Nästa steg i utvecklingen kan vara Partner, där företaget ställs inför 
ökade krav på att själv etablera kundacceptans för den egna pro
dukten. Pga bristande egen global marknadstäckning måste man här 
utnyttja agenter i främmande länder, men bibehåller en central kon-



Figur 15.2: En möjlig strategisk utvecklingsväg för en underleverantör
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troll genom franchisingupplägget och den unika produkten, som i 
samma utförande, så när som på smärre lokala anpassningar, sprids i 
de lokala marknaderna.

ALFA symboliserar slutsteget, där man med egna resurser normalt 
kan hantera relationen till slutkunden. I det angivna fallet i detta 
avsnitts början har vi noterat hur man som en ytterligare förfining av 
strategin anpassar sig till de speciella krav som ställs för speciella 
marknadsnischer - man delegerar ut affären till en nära lierad agent.



Utlandsaffärer - affärsidéer, 
förhandlingar och etablerings- 
former
av Uno Alfredeen, Assista AB

Detta kapital 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 av
lägsna 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 skapas strategisk dynamik?
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modell omen månad!
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— Hur bör förhandlingar gå till?
— 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 inblandande 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 utlands- 
affärer 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 framför allt vilka problem 
man skulle kunna lösa åt dem.

Inte sällan kan man finna att t ex en tjänst som skapats tillsammans 
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 funktio
ner.

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.

Detta kan ge som resultat:
— Uppslag för produktutveckling.
— Samgående med någon annan för att skapa system.
— Kriterier för partnerval.
— Lättare att beskriva den unika kompetensen.

Se alltid till att en affärsidé-diskussion ingår i ett tidigt skede i allt 
utlandsetabler ingsarbete.
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. Någon 
utomstående och mindre »hemmablind» person kan göra nytta som 
katalysator i en sådan grupp.

Slutsats



Var ska jag sälja?
Det är svårt att säga något generellt användbart om ländervalsstrate-
gin utan att bli alltför omfattande. Min praktiska erfarenhet ger emel
lertid grund för följande påståenden:
1. Det är numera nödvändigt även för mindre företag att inom en 

mycket begränsat tid (ofta 2-5 år) exploatera sin produkt på relativt 
många marknader för att optimera sin ekonomiska återbäring un
der produktens livslängd. Detta förhållande leder också till att man 
oftare måste »skräddarsy en etableringsmeny» med olika etable
ringsformer 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 ute
slutit 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 blir 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 fågellivet 
i landet.

5. För ett mindre företag kan det vara centralt att välja den marknad 
som snabbast ger återbäring ekonomiskt, dvs inte nödvändigtvis 
affärsvolym utan netto-saldo även beräknat exportsaldo, dvs in
täkter minus kostnader. Det kan vara angeläget att anväda 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 borta 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 utomeuropeiska
affärer. Vid affärer utanför Europa visar det sig att »tröskeln» för resor



och kommunikation t ex blir extra hög inom såväl mindre som större 
foretag. Detta hindrar emellertid inte att mycket av det redovisade är 
lika aktuellt inom Europa, i synnerhet i för oss ovana affärsmiljöer som 
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 exporterfarenhet 
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 Euro

pa i vissa transoceana i-länder, nya industriländer och u-länder.
- Konkurrens — trängsel: Det finns för många konkurrenter med lik

artad 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-sofistikerad 
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 fallet t ex for foretag som lanserade en relativt avancerad teknik som revolte
rade mot etablerade metoder i Sverige och Europa. Man sökte en marknad som var 
tekniskt sofistikerad men med få tekniska fordomar. Valet föll på Japan, som uppen
barligen kombinerar hög teknisk nivå med ung industriell tradition. Etableringen blev 
framgångsrik och det blev lättare att infora 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 objektivt 
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 EG - Japan — 
USA, i EG resp EFTA, i statshandelsländer, OECD-länder, nya indu
striländer (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 för
stå och hantera dessa skillnader kan bli avgörande för om en utlands- 
etablering blir framgångsrik eller ej.
Exempel på marknadsindelning:
— Marknader som är avancerade och lika eller snarlika vår marknad, 

t ex USA, Canada och Australien.
— Marknader som är avancerade och olika vår marknad, t ex främst 

Japan men snart ett växande antal nya industriländer i Asien (Syd
korea, Hongkong m fl) och Latinamerika.

— 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 jäm
förelsemodell 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 bl a innehålla följan
de:
- Uthållighet.
- Ärlig analys av egna hemmaresurser kapitalmässigt och personal

mässigt.
- Affärsfantasi och kreativitet — ofta till sinne för originella etable

ringskoncept och affärsflöden.
- Anpassingsförmåga/vilja till anpassning till andra (lokala) förhål

landen.
— Lyhördhet och lyssnarförmåga — något som ofta är dåligt utvecklat 

hos oss svenskar.
— Förtroende för andra och intresse för främmande människors kultu

rer och miljöer.
Det är svårt att rangordna argumenten ovan, men kanske är uthållig
heten 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 framgångsrika 
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 på det indiska företagets olika fabriker och anläggningar varvade 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 det sociala övningarna 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.

»De får väl köpa det vi har»
är en alltför vanlig inställning från svenska företag. Vi har ofta allde
les för små öron när det gäller att lyssna in olika marknaders specifika 
krav och önskemål. Sannolikt har japanernas oerhörda lyhördhet för 
olika marknaders speciella egenheter och deras långt drivna anpass
ningsvilja en stor del i deras internationella affärsframgångar.

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 från psykologiska handelshinder. 
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 att se sig om efter nya produkt/tjänstekombi- 

nationer, 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 än
nu 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 verk
ligheten kan klara.

2. Åtgärdsprogram t ex:
- Ny dokumentation
- Personalutbildning
- Ökad upplåning
- Nyanställning
- Produktanpassning
- 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 finansiellt 
och ledningsmässigt får en avgörande inverkan på val av etablerings
form 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 former
nas 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 tillvägagångsätt 
som jag själv använder mig av tillsammans med mina klienter. Men 
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 etableringsalternativ
III Grafisk modell för att beskriva (skapa) olika affärsflöden

Här är ett exempel på utdrag ur en kravspecifikation vid utlandseta- 
blering.
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 pate- 

tent upphör.
8. Koncept med långsiktig stabilitet och uthålliga intäkter ska efter

strävas.

En systematisk diskussion av hur olika krav tillgodoses genom skilda
etableringsalternativ kan t ex genomföras via en mall liknande den
nedan, där olika krav riktas och värderas med poängtal eller plus och
minustecken.

Figur 16.1: Etableringsformer och krav

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 eta
bleringsform som är att föredra. Det slutliga valet är beroende av 
många olika faktorer, bl a
- företagets egen situation och styrka — vilka resurser som kan av

sättas
- 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 etablerings for mer

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 

distributionsrelation, 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. Ett eget dotterbolag är ofta så kostsamt och energikrävande att det 
endast undantagsvis är en realistisk etableringsform för ett mindre 
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 alterna
tivresonemanget, 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 ut
delning 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 riskta
gande 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 licens
avtal. Men ett licensavtal kan som regel inte förlängas bortom den 
tidpunkt då inget beroendeförhållande längre råder från licenstaga- 
re till licensgivare. Hänsyn till detta förhållande kan tas på t ex 
följande sätt:



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 t ex minoritetsägande som får 

licensen.
d) Ta konsekvenserna av licenstagarens tilltagande finurlighet ge

nom t ex 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 minoritetssky dd

Den typ av joint venture bolag jag här åsyftar har bl a följande karakte
ristiska drag.
a) Minoritetsägs av de svenska partnerna för att:

— hålla ned kapitalinsatsen
— motivera omedelbara affärsflöden, såsom t ex inkomster för licen

ser och varuleveranser. Det har ofta varit möjligt att växla kapi
talinsats för medägande mot engångsbetalning för t ex know
how.

b) Koncentrerar sig ofta på marknadsföring och applikationskunnan- 
de 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 pro
dukt är rätt, men etableringsformen blev fel. Behov av förutseende - 
strategisk dynamik.



Hur bör förhandlingar gå till?
Detta avsnitt avser att i korthet belysa internationellt förhandlings
arbete ur några olika synvinklar utifrån författarens egna praktiska 
erfarenheter. Erfarenheter som är förvärvade under arbete med eta
blering av mindre och medelstora företag, förutom i Europa även i 
Nordamerika, Japan, Australien samt vissa u-länder och nya indu
striländer.

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 »skils
mässoförhandlingar ».

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 dynamiska 
förhandlingsprocessen är minst lika avgörande för framgång, som par
ternas 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 affärsinnehåll. 

Gå konkret till väga och gör t ex checklistor, engångsbetalningar, 
(aktieutdelning etc), önskemål och avsikter.

- Skapa flexibilitet
Konstrurera fler olika acceptabla (tillräckligt bra) lösningar och 
prioritera dessa inbördes.
Denna prioritering görs med utgångspunkt från det totala affärsvär
det 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 frågor 
medan man får vara mer 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 attityd
frågor.



- Lev dig in i motpartens situation. Identifiera logiska invändningar 
och skapa motargument. Ju mer du kan förstå hans verkliga be- 
vekelsegrunder och motiv, desto större är dina utsikter till fram
gång.

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 utveckling 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 avtalssubs- 
tansen. Se figuren nedan: Strategiskt viktig avtalssubstans 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, s k »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 prestigetän- 
kande, med risk att ta hem »fel seger».

Metodiken kan åskådliggöras i följande figur:

Figur 16.2: Forhandlingsmetodik

- 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 egentliga 

förhandlingarna. Det visar intresse och respekt och ökar det viktiga 
förtroendekapitalet.

- »Programmera dig» för att både ta och ge i förhandlingen.



Vem bör förhandla?
Till att börja med vill jag framhålla två saker;
— Dels att företagsledningen bör vara aktiv, inte nödvändigtvis så att 

företagsledaren själv genomför alla förhandlingar men det är viktigt 
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 tekniska 
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 fördröjning
ar när detta skulle vara taktiskt gynnsamt.

- Vederbörande kan också »förbrukas» under förhandlingarna om des
sa skulle får 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 mycket 
sällan går in i förhandlingar utan aktivt stöd av en kunnig affärsjurist. 
Inte så att jag ofta har vederbörande med i själva förhandlingen, men 
jag har aktivt stöd under strategiskt viktiga diskussioner och släpper 
aldrig ett avtal ur händerna utan juridisk granskning.

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, förutsedda 
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 i 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 tycks 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.

Hur kommer jag praktiskt igång?
Det finns naturligtvis åtskilliga sätt som är rätt. Det aktuella be
teendet 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
— produktutvecklingsdiskussioner etc

VART? Länderval — marknadsval
HUR? 1. Analys av hemmaorganisationens kapacitet

- finansiellt
- personellt

2. Val av etableringsform
3. Eventuellt åtgärdsprogram för hemmaförberedelser, tex

- 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 expertutvecklingsgrupp 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 ge
nomförandeorganisation på samma gång. Behövs särskilda kunskaper



i något sammanhang förstärks gruppen tillfälligt så länge detta behov 
kvarstår. Det viktiga är 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 
beslutet 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. Exportetable- 
ringsarbetet innebär ofta olika slags förändringar, vilket ibland gene
rar konflikter i organisationen, och vid hantering av dessa kan konsul
ten 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 
kontinuerliga konsultinsatser 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 erbju
da 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 kom

plettering 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 tex bedrivas enligt följande:
1. Diskussion av möjliga marknader.
2. Inhämtning av fakta från de marknader som framstår som rim

liga. Diskussion med personer/företag som kan marknaden, 
marknadsundersökning via handelskontor etc, samt eventuellt 
resor.

3. Slutligen 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 undersökes
- Sekreterare och konstruktör språkutbildas
- Exportsortiment kompletteras
- Program läggs upp för introduktion (utbildning) hos kunder
- Exportbroschyr tas fram
- Täckningsgradsanalys för exportsortiment utförs

g) Genomförandet 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 före
taget 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 organisa
tioner under förutsättning att man gör en klar kravspecifikation. Se
dan viktiga slutkunder och tänkbara partners indentifierats kommer 
den kanske mest kritiska delen av etableringsarbetet, nämligen slut
ligt val av partner. En klar sökprofil kan då begränsa den tid och den 
energi man annars 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 liksom 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) anträffa 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, potenti

ella partners.
5. Försök att själv begränsa slutligt val till 2-3 st som prioriteras 

inbördes.
6. Förhandla inledningsvis med flera tänkbara partner. 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 framtidens 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. Attityden 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 företagskollegor, 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 misstag 
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 partnern

9. Kommunikationen dålig - besvärar, besök etc.
10. Avtalsutformning dålig såsom:

— Svag konkurrensklausul
— Oklart utformat skilsmässoförfarande 
— Dålig flexibilitet för framtida händelseutveckling

11. Handelshinder underskattas 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 utnyttjande.

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 förbättrar kvaliteten på eta- 
bleringsarbetet.
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Internationella affärer och 
juridik - avsnitt om ansvar, 
tvister och förhandlingar
av Hans Stenberg, Institutet för Utländsk Rätt AB

Åtminstone två rättsordningar
Även om många, kanske den övervägande delen av alla affärer, natio
nella likaväl som internationella, förhandlas, genomförs och lyckligen 
avvecklas utan att parterna skänker juridiska aspekter någon speciell 
tanke finns den juridiska verkligheten ständigt i bakgrunden och kan 
aktualiseras med stor plötslighet. Det är därför viktigt att i en handbok 
som denna finna avsnitt om internationella affärer och juridik. Varje 
internationell affär berör åtminstone två rättsordningar.

Innehållet i det ämnesområde som behandlas här kanske bäst fram
träder genom en ögonblicksbild från min dagliga verksamhet.

EXEMPEL 1
En exportchef i ett medelstort företag ringde mig och sade i en ton av 
handlingskraft, målmedvetenhet och viss osäkerhet: »Vi har en agent i 
Nederländerna, som vi är missnöjda med, han har sålt lika mycket 
varje år de senaste fem åren, trots att marknaden har vuxit enormt,
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men vi har inget avtal med honom, det är inget skrivet, så det är väl 
inget problem att säga upp honom!!?» Paus. »Jag menar, behöver man 
någon viss uppsägningstid? Och det skall väl inte behöva kosta något, 
han harju inte hängt med??!»

»OK» sade jag »låt oss bena upp situationen. Men först, varför anser 
Du att det behövs en uppsägning när det enligt Din uppfattning inte 
föreligger ett avtal? Ett meddelande om omlagda försäljningskanaler 
kunde väl räcka?» Svaret blev lite tvekande att det kanske i alla fall 
var säkrast att säga upp. (Tanken att det i själva verket inte var så där 
alldeles avtalslöst gnagde tydligen i bakhuvudet.) »Förresten är det 
väl brukligt?» klippte exportchefen till med i ett något säkrare tonläge. 
»Alltså mer etik än juridik» sammanfattade jag läget så långt.

»Det må vara vanligt bland affärsmän» fortsatte jag, »att se etiskt/ 
praktiskt på affärer, men då och då blir det meningsskiljaktigheter som 
inte kan lösas på ett affärsmässigt/vänskapligt sätt och då måste 
situationen behandlas från juridiska utgångspunkter. Har man jobbat 
ihop i mer än fem år och betraktat varandra som partners i ett stabilt 
affärsförhållande vill det mycket till om det inte föreligger ett avtals
förhållande juridiskt sett. Vi bör utgå från att det finns ett avtal, 
muntligt eller på grund av parternas långvariga faktiska handlande. 
Det blir en del arbete att söka klarlägga vad ert avtal innehåller men 
nog är här mera fråga om juridik än etik», slog jag fast.

»Jaha» sade exportchefen lite uppgivet men fattad, »vad säger lagen 
då?» »Det vet jag ännu inte», svarade jag, »först måste jag försöka 
bestämma vilket lands lag som är tillämplig i detta fall. Jag behöver 
ställa en del frågor för att få bakgrunden klar för mig: (i) Är er »agent» 
en handelsagent — som kanske kan åberopa tvingande skyddsregler i 
samband med uppsägning - eller en återförsäljare? (ii) Har han varit/ 
är han verksam på exklusiv basis? (iii) Var, när, hur kom ni och 
»agenten» överens att han skulle sälja för er? (iv) Finns det någon 
korrespondens om affärsförhållandet? (v) Har några särskilda upp
görelser träffats om representantverksamheten under den tid ni har 
gjort affärer? (vi) Finns det några medarbetare eller andra som vet 
något om eventuella uppgörelser? (vii) Hur bråttom är det att byta 
distributionskanal? (viii) Har ni någon ny kontakt på gång?»Etc. Etc.

Bilden klarnade så småningom något. Det var fråga om ett återför- 
säljarförhållande och det var osäkert hur kontakten egentligen hade 
knutits. Det nederländska företaget uppfattade sig säkerligen som 
exklusiv på den nederländska marknaden och behandlades i praktiken 
så av det svenska. Nederländsk rätt kunde vara tillämplig på avtals
förhållandet men möjligen också svensk och det vore därför bäst att 
uppfylla krav i båda rättsordningarna på uppsägning av avtalsför
hållandet. Det fanns kontakter med en ny möjlig återförsäljare och det 
vore önskvärt att komma till skott så snabbt som möjligt med denne.

Under samtalets gång diskuterades olika alternativ för handlande. 
J ag framhöll att även om jag lämnade mina bästa rättsliga synpunkter 
var det exportchefen som till slut måste bestämma sig för hur han ville 
hantera situationen.

Exportchefen bestämde sig ganska snabbt för att sondera läget hos 
det nederländska företaget (detta kanske också gärna såg att affärsför
hållandet upphörde) och beroende på utfallet skulle han antingen 
försöka få till stånd en snabb avveckling av avtalet, vid behov mot en



del ekonomiska uppoffringar, eller göra en normal uppsägning och ta 
till en varseltid på åtminstone sex månader. Han skulle i det senare 
hänseendet dock höra sig för på den nederländska marknaden om 
någon speciell sedvana förekom i branschen.

Ämnesområdet - de fem avsnitten
Med denna beskrivning som bakgrund är det fem aspekter på inter
nationella affärer och juridik som jag belyser:
- Affärsmännen har det yttersta ansvaret för en affärs alla aspekter, 

häribiand de juridiska, men bör självfallet ta råd av fackmän/ 
jurister. Det är angeläget att slå fast denna - eller annan - ansvars
fördelning mellan jurister och affärsmän. Mera härom under av
snitt I.

- Internationella affärstransaktioner berör åtminstone två, ibland 
flera rättsordningar. Detta förhållande aktualiserar frågor om vil
ket lands lag som är tillämplig på ett avtal - internationell privat
rätt — och var och hur eventuella tvister skall tas upp till prövning - 
internationell processrätt - samt om det finns tvingande offent
ligrättsliga och/eller privaträttsliga regler i den på avtalet till
lämpliga lagen, som inskränker parternas avtalsfrihet. Om allt 
detta mera i avsnitt III.

- Förhandlingar och slutande av avtal kräver förberedelser, målsätt
ning, kunskap om affärsförhållandena och motparten samt flexibi
litet och uthållighet, andra aspekter att förtiga. Ett problem som 
ibland ställer till svårigheter är att parterna inte alltid har sam
manfallande syn på om och när ett affärsavtal har kommit till stånd. 
»Letter of intent» är t ex en vanlig affärsmannaföreteelse som 
ibland har, och oftast inte har, juridiska verkningar. Mera om detta 
i avsnitt III

- Avtalsskrivning är inte bara ett sätt att på papper fästa vad som 
muntligen överenskommits - bevisfunktionen — utan kan också ses 
och användas som en metod att analysera en affär. Avtalstexten bör 
spegla affärens innehåll. Är det svårt att formulera sig kan det bero 
på att affären inte är tillräckligt genomtänkt eller färdigförhand- 
lad. Mera härom i avsnitt IV, som redovisas i nästa kapitel.

- Kunskap om olika avtalstyper och några särskilda avtalsklausuler 
underlättar förståelsen av vad som är väsentligt att reglera i det 
aktuella avtalsförhållandet. Detta behandlas i avsnitt V, som ock
så är placerat i nästa kapitel.

Ansvaret för de juridiska aspekterna på internationella 
affärsavtal - avsnitt I

Affärsmannens ansvar
Det är angeläget att någon person har det yttersta ansvaret för en affär 
och denna funktion innefattar då också ansvar för de juridiska aspek
terna på affären. Det är rimligt att utgå från att detta ansvar bör vila 
på en affärsman!-kvinna. Vem det är (en VD, en exportchef, en för



säljare etc) är likgiltigt från just dessa utgångspunkter. Jag använder 
om vederbörande i fortsättningen uttrycket »affärsman» (vilket in
kluderar affärskvinna) för att skilja honom från »juristen».

Juristens uppgifter
Vid sina ställningstaganden till juridiska aspekter på internationella 
affärsavtal är det naturligt och önskvärt att affärsmannen skaffar sig 
upplysningar från och tar råd av en fackman, en jurist.
En bra affärsjurist bör kunna
- lämna experthjälp beträffande juridiska frågor som aktualiseras 

och göra eller låta göra anknytande rättsliga utredningar,
- bidra, utan att vara branschkunnig, till att en affärsidé blir bättre 

analyserad genom att ställa frågor rörande aspekter på den som 
han av praktisk erfarenhet vet bör behandlas i avtalet (»är pro
dukten farlig på något sätt? vem har ansvaret för garantiservice? 
behöver licenstagaren få teknisk hjälp?»),

- bidra med samlad kunskap och erfarenhet om affärer i allmänhet 
eller i viss bransch eller med visst land och i anslutning till detta 
vara en bra samtalspartner för affärsmannen,

- i avtalstext formalisera den affär som parterna avser att genom
föra, vilket förutsätter att parterna vet vad de vill,

- identifiera och påpeka fördelningen i en avtalstext av affärsrisker 
mellan parterna.

Kostnaderna för en bra affärsjurist kan visserligen bli betydande men 
ser man dessa kostnader mera som investeringskostnader för att åstad
komma, än omkostnader för att vidmakthålla, en allmänt sett så re- 
surskrävande verksamhet som seriös och långsiktig export av varor 
eller tjänster, bör perspektivet bli ett annat.

Samarbete affärsman/jurist
Juristen har självfallet ett eget yrkesmässigt ansvar för de upplys
ningar och råd som han lämnar men det får anses vara affärsmannens 
sak att avgöra om och hur han vill använda dessa upplysningar och 
råd. Ett exempel illustrerar detta.

EXEMPEL 2
I början av 1980-talet blev jag med ett halvårs mellanrum konsulterad 
beträffande två skilda köpeavtal, som hade de gemensamma dragen att 
de avsåg säljare i Sverige och köpare i mellanösternstater och att de 
uteslöt varje möjlighet för säljaren att åberopa omständighet, som 
befriade honom från ansvaret att leverera avtalsenliga varor i rätt 
kvantitet vid rätt tidpunkt på överenskommen plats i köparlandet.

Säljaren kunde alltså inte ens åberopa sådana oväntade hinder för 
leveransen som eljest godtas som »force majeure». Jag påpekade det. 
Den ene affärsmannen avstod från affären, den andre sade: »OK, jag är 
fullt medveten om den totala risk jag tar men jag har skäl att ändå göra 
affären.»



Internationella avtal och tvister: den juridiska bakgrunden - 
avsnitt II

Rättsregler som kan påverka avtalet
De flesta reglerna i ett normalt internationellt affärsavtal är på ett 
eller annat sätt hänförliga till affärsmässiga frågor och risker. Man 
kan dock inte helt bortse från den juridiska ram som omger avtalet. 
Framför allt är det fråga om att uppmärksamma privat- och offent
ligrättsliga regler i båda parternas länder, särskilt tvingande lagreg
ler, och eventuellt också regler i ytterligare länder, som kan komma att 
beröras av avtalet. Fråga är ytterligare om vilket lands lag som skall 
användas för tolkning av och utfyllande av luckor i avtalet, den på 
avtalet tillämpliga lagen.

Utanför den juridiska ramen placerar jag regler för affärsuppträdan- 
de, de affärsetiska reglerna. Skiljelinjen är inte alltid lätt att dra. 
Genom lagstiftning som innehåller generalklausuler av typen »god 
affärssed» kan de etiska reglerna bli en källa för de juridiska. Men 
distinktionen är värdefull att känna till eftersom det vanligen inte 
finns några rättsliga sanktioner för att upprätthålla lokala eller inter
nationella etiska normer. Det yttre moraliska trycket kan dock vara 
avsevärt.

Handelsrättens internationella uniformering
Det finns ingen självständig internationell rättsordning som är ome
delbart tillämplig på ett internationellt affärsförhållande, t ex för
säljning från ett svenskt företag till ett japanskt. Genom att skilda 
länder antar likalydande eller innehållsmässigt lika lagar på skilda 
rättsområden, minskas betydelsen av frågan vilket lands lag som är 
tillämplig på avtalet.

Förenta Nationernas kommission för internationell handelsrätt 
(UNCITRAL) har en ledande ställning i arbetet på uniformering av 
handelsrätten internationellt. Den står exempelvis bakom framtagan
det av FN:s internationella köplag — en konvention som ett ökande 
antal länder i världen ansluter sig till. Sverige har för sin del anslutit 
sig till konventionen och gjort den till en svensk internationell köplag 
(1987:822). Den gäller dock inte i internordiska köp, om parterna inte 
har avtalat att så skall vara fallet.

På den privata sidan bör särskilt nämnas de insatser som Inter
nationella Handelskammaren (ICC) har gjort för att till det inter
nationella näringslivets förfogande ställa olika affärsregier, t ex defi
nition av olika handelstermer, »leveransvillkor» (INCO-terms) eller 
regler för bankers handhavande av remburser m m (»Uniform customs 
and practice for documentary credits»). För att ICC:s regler skall bli 
tillämpliga i avtalssammanhang krävs dock att parterna är överens 
härom, och i allmänhet att de i sitt avtal uttryckligen har hänvisat till
dem.

Offentlig- och privaträttsliga regler
Offentligrättsliga regler avser bl a statens verksamhet som stat och 
innefattar i exportörslandet t ex regler om exportlicenser och valuta



hemtagning och i importörslandet så skilda företeelser som import
licenser, valutalicenser, tullar och andra avgifter, iakttagande av tek
niska standarder eller av hälsokrav, märkning av varor, användning 
av importlandets språk i avtalet, i fakturor och i andra handlingar, 
registrering av avtal. Uppräkningen kan göras längre.

Privaträttsliga regler avser typiskt sett förhållandet mellan fysiska 
och/eller juridiska personer. Till denna regelgrupp hör både familjerätt 
(t ex äktenskap, barn och arv) och »affärsrätt». Familjerätten lämnas i 
fortsättningen åt sidan. Några, långtifrån uttömmande, exempel på 
rättsförhållanden som faller under det beskrivande uttrycket affärs
rätt är avtal, köp, agentur och återförsäljning, patent och varumärke, 
licensupplåtelse, bolag, joint venture, bank-, försäkrings-, speditions-, 
konsult- och andra tjänster. När staten uppträder som affärspart faller 
avtalsförhållandet vanligen under privaträttens regler.

Tvingande och dispositiva regler
De offentligrättsliga reglerna är tvingande, dvs man kan inte avtala 
sig bort från dem. De affärsrättsliga reglerna är i huvudsak icke tving
ande (»dispositiva»), dvs man kan avtala annat än vad de innehåller. 
Några av dem, olika i olika länder, kan ha gjorts tvingande for att 
skydda som svagare ansedda avtalsparter, ofta t ex enskilda konsu
menter, handelsagenter eller småföretagare. Tvingande betyder i just 
detta sammanhang att avtalet inte får ge sämre — men väl bättre — 
skydd än de ifrågavarande reglerna.

Tvingande privaträttsliga regler kan också ha införts för att till
godose ett nationellt intresse, t ex att försäkringsbolag i köparlandet 
skall anlitas eller att köparlandets lag skall tillämpas på avtalet.

Parterna har avtalat om tillämplig lag
Huvudregeln i internationella affärsförhållanden är att parterna fritt 
kan välja det lands lag som skall tillämpas på avtalet. Vissa undantag 
har nämnts ovan.

Ett särskilt problem uppkommer om parterna överenskommer att på 
sitt avtal tillämpa lagen i annat land än i det land där de tvingande 
lagreglerna finns och som eljest vore eller skulle kunna vara tillämplig 
lag. Om det exempelvis finns tvingande lagregler till skydd för en 
handelsagent i agentens land och agentens huvudman i annat land, 
där sådana tvingande regler saknas, vill och får igenom i avtalet att 
hans (huvudmannens) lands lag skall tillämpas på agentavtalet - vad 
gäller då?

Det finns inget klart svar på den frågan. Man kan dock anta att 
kommer tvist om avtalet upp vid domstol i det land, där de tvingande 
reglerna finns, fordras det en mycket liberal domstolsinställning till 
internationella kommersiella förhållanden för att domstolen skall se 
bort från de egna tvingande reglerna och tillämpa annat lands lag, om 
detta har avtalats. Den valda lagen kan måhända accepteras dels om 
den ger lika gott skydd som de inhemska reglerna dels på andra delar 
av avtalet än de som faller under de egna tvingande reglerna.

En annan fråga, som berörs under »Allmän domstol» nedan, är om 
parterna dessutom får avtala att tvist skall prövas vid domstol eller 
skiljeförfarande utanför landet med de tvingande reglerna.



Parterna har inte avtalat om tillämplig lag
Har parterna inte avtalat något om tillämplig lag får denna bestäm
mas med hjälp av de särskilda rättsreglerna om lagval i den stat där 
den handläggande domstolen finns (domstolsstaten). Dessa lagvals- 
regler kallas ofta för internationellt privaträttsliga regler (IP-regler). 
Det finns alltså svenska IP-regler, tyska IP-regler etc. Sådana regler 
finns ibland i lag och ibland som rättsprinciper som domstolarna i 
landet har utvecklat i sin praxis.

Allmänt om konfliktlösning i internationella avtalsförhållanden
Kan parter inte genom förhandlingar bilägga meningsskiljaktigheter i 
anledning av det ingångna affärsavtalet och måste de komma till ett 
avgörande återstår inte annat än att gå till allmän domstol eller - om 
de har överenskommit detta — sätta igång ett skiljeförfarande.

Part, som på detta sätt är beredd att låta sin sak prövas, bör ha bl a 
mycket dels pengar, dels goda skäl att tro att han kommer att vinna, 
dels tålamod.

En viktig förutsättning för att vinna är att part har god bevisning till 
sitt förfogande. Vid sådana tillfällen kan, förutom ett skriftligt avtal, 
genast upprättade minnesanteckningar från sammanträden eller tele
fonsamtal, protokoll från överläggningar, bekräftelsebrev på muntliga 
avtal etc spela stor roll. Det är en billig säkerhetsåtgärd att fortlöpande 
dokumentera sina affärer.

Allmän domstol
Skall tvisten dras inför allmän domstol är det anledning att fråga 
vilken. En sådan fråga är av internationellt processrättslig natur.

I allmänhet kan parter överenskomma att viss domstol skall vara 
behörig att slita deras eventuella tvister (»prorogation») eller att viss 
eller vissa domstolar inte skall ha behörighet att ta upp sådan fråga 
{»derogation»). Avtalsfriheten är dock inte oinskränkt, t ex när det 
gäller mål om fast egendom och konsumentmål etc och man bör för
vissa sig om att utpekad domstol verkligen tar upp parternas tvist.

En särskild fråga är om en domstol skall acceptera derogation när 
den som skyddas av tvingande regler vill ha sin sak prövad i landet. 
Svaret på denna fråga kan falla ut olika i skilda länder. I några kan de 
tvingande reglerna uppfattas som så grundläggande och viktiga i 
rättsordningen att de alltid måste få slå igenom. De är så att säga 
»absolut» tvingande.

I andra länder kan man tolerera att parterna har valt annat lands 
lag och förlagt tvisteförfarandet utomlands trots att därigenom de egna 
tvingande reglerna inte kommer att tillämpas. Det finns således också 
tvingande regler som inte anses vara så grundläggande och centrala i 
den egna rättsordningen att de i ett sådant fall måste få slå igenom.

Det går många gånger inte att på förhand säkert fastslå om man står 
inför en absolut tvingande lagregel eller ej.

Eljest kan allmänt sägas att den krävande (»käranden») får stämma 
svaranden där denne har sin hemvist (fysisk person) eller sitt säte 
(juridisk person). Exakt vilken domstol som är behörig avgörs av pro
cessreglerna i vederbörande stat.



Skilj eförfarande
Parterna kan också vilja på det sättet dérogera från de allmänna 
domstolarna att de föredrar att tvist skall slitas genom skiljeförfaran
de. Man bör utgå från att sådan överenskommelse skall vara uttrycklig, 
tydlig, skriftlig och undertecknad. Även om de problem som berörts i de 
föregående styckena kan uppkomma också i skilj edomssammanhang 
torde allmänt kunna sägas att attityden till denna privata form för 
tvistelösning mellan affärsmän är positiv hos staterna. I en del stater i 
Latinamerika är inställningen dock - ännu - ganska restriktiv.

Tillåts skiljeförfarande kan parterna vanligen själva föreskriva hur 
skiljedomare skall utses och bestämma hur förfarandet skall gå till. 
Vanligare är dock att man underkastar sig regler om skiljeförfarande 
antingen i en skiljemannalag i en utpekad stat eller i en stadga som ett 
fast skiljedomsinstitut utfärdat, t ex Stockholms Handelskammare el
ler Internationella Handelskammaren (ICC). ICC:s kansli har sitt säte 
i Paris, men förfarandet behöver inte äga rum där. Andra och inga
lunda uttömmande exempel på fasta skiljedomsinstitut är London 
Court of International Arbitration och Centralhandelskammaren i 
Helsingfors.
Domsverkställighet
Många stater har som grundprincip i sin processrätt att inte utan 
vidare erkänna civildom från domstol i annan stat och att inte låta 
sådan dom bli verkställbar i landet utan särskilt godkännande (»ex- 
ekvatur») av behörig nationell myndighet, vanligen en allmän dom
stol. Civildom syftar här på dom i affärsangelägenheter av privat
rättslig natur. Stat kan emellertid genom konvention ha förbundit sig 
att erkänna och verkställa dom från viss stat (bilateral konvention) 
eller från flera stater (multilateral konvention). Saknas konventions- 
förpliktelse brukar som krav för exekvatur vanligen uppställas åt
minstone att domen givits av en behörig domstol, att part beretts 
tillräckliga möjligheter att effektivt utföra sin talan, att domen har 
vunnit laga kraft och att den inte strider mot verkställighetslandets 
grundläggande rättsprinciper, »ordre public».

Sverige har, när det gäller åtagande att verkställa utländsk civil
dom, för närvarande (1988/89), en multilateral konvention (med de 
nordiska staterna) och två bilaterala konventioner (med Schweiz och 
Österrike). Multilaterala konventioner med svenskt åtagande att 
verkställa utländska civildomar gäller på en del sakområden såsom 
godstransporter på väg och järnväg, atomansvarighet, oljeskador och 
patent. Sverige kan i en framtid komma att ingå i stort västeuropeiskt 
område, där domar på privaträttens område är allmänt verkställbara; 
se nedan under 1988 års Lugano-konvention.

Genom att många stater i världen har anslutit sig till internationella 
avtal i Geneve 1923 och 1927 och framför allt till 1958 års New York- 
konvention om erkännande och verkställighet av utländska skiljedomar 
har det öppnats vidsträckta möjligheter att få skiljedom verkställd i 
internationella affärsförhållanden. (Ratifikationsläget när det gäller 
de nämnda avtalen har redovisats i Meddelande 4/1988 från Institutet 
för Utländsk Rätt.)

I alla de nämnda konventionerna finns en bestämmelse att verkstäl- 
lighetslandet kan vägra verkställighet av utländsk civildom eller skil



jedom om dess innehåll strider mot verkställighetslandets »ordrepub
lic», dvs landets helt grundläggande rättsprinciper.

1988 års Lugano-konvention om domsrätt och domsverkställighet
Det är möjligt att vi i en framtid får ett stort västeuropeiskt domsrätts- 
och domsverkställighetsområde inom vilket företagen, inklusive de 
svenska, har att räkna med att verkställighet kan göras varhelst de 
har egendom.

Sverige har under 1988 tillsammans med andra EFTA-stater, dvs 
Finland, Norge, Island, Schweiz och Österrike, förhandlat med EG- 
staterna, dvs Västtyskland, Frankrike, Italien, Belgien, Nederländer
na, Luxemburg, Storbritannien, Irland, Danmark, Grekland, Spanien 
och Portugal, om en multilateral konvention om domstols behörighet - 
domsrätt, jurisdiktion - beträffande privaträttsliga förhållanden som 
berör mer än en konventionsstat och om verkställighet av domar på 
detta område från sådan domstol. En konventionstext undertecknades 
i september 1988 i Lugano, Schweiz.

Lugano-konventionen gäller inte familjerättsliga angelägenheter 
(dock underhållsbidrag) och inte ärenden som rör social trygghet eller 
konkurs. Skiljeförfarandefrågor faller också utanför konventionens 
tillämpningsområde.

EG-staterna har sinsemellan en domsrätts- och verkställighetskon- 
vention (1968 års Bryssel-konvention), som har praktiskt taget samma 
sakliga tillämpningsområde och samma behörighets- och verkställig- 
hetsregler som Lugano-konventionen. Ar endast EG-stater berörda till- 
lämpas Bryssel-konventionen; är EG-stat och EFTA-stat berörd till- 
lämpas Lugano-konventionen.

Det torde dröja innan Bryssel-konventionen gäller mellan alla EG- 
stater (Portugal och Spanien saknas per 1.4.1989) och innan Lugano- 
konventionen träder i kraft och gäller mellan alla EG- och EFTA- 
stater.

Konfliktlösningsmetod: allmän domstol, skiljeförfarande eller 
annan metod?
Det är svårt att ställa upp vägledande regler för vilken metod för 
konfliktlösning som man bör tillämpa i internationella affärsförhål
landen. Förhållandena varierar: stora parter, små parter; parter i 
grannland eller i fjärran land; stora kontrakt, små kontrakt; enkla 
varor eller tjänster, komplicerade varor eller tjänster; avtal med kort 
varaktighet, avtal med lång varaktighet. Fler varianter finns säker
ligen. Det enda man med någorlunda säkerhet kan säga är att det 
vanligen är dyrt, oftast fruktansvärt dyrt, att tvista internationellt.

Mot den senare bakgrunden bör man i sitt sinne inrymma ett av
sevärt mått av förlikningsvilja, särskilt som det inte alltid är säkert att 
vinnande part får alla sina processkostnader betalda, bl a inte sina 
ombudskostnader. Glöm inte att de interna utredningskostnaderna 
kan uppgå till avsevärda belopp.

Som underlag för förlikning kan man ibland ha anledning att in
hämta uttalande av en expert eller att tillsätta en medlare. Deras 
utlåtande eller förslag är, om annat inte överenskommits, inte juri
diskt bindande för parterna men kan vara nog så övertygande och,



särskilt om parterna hamnat i en prestigesituation, ha fördelen att 
komma från en utomstående. I övrigt kan man i denna del bara rekom
mendera fortsatta diskussioner, eventuellt på en högre beslutsnivå hos 
respektive parter.

Man skall också komma ihåg att i en del kulturer, och därmed 
affärskretsar, anses det nedsättande att kalla in en utomstående per
son för att lösa en meningsskiljaktighet mellan parterna. Då får det 
hellre ta år att lösa upp knuten.

Jämförelse mellan förfarande vid allmän domstol och skiljedomstol 
Allmänt kan om de båda förfarandena sägas att
- förfarande vid allmän domstol är offentligt - möjligen med undantag 

för affärshemligheter. Förhandlingarna äger rum där domstolen har 
sitt säte, de försiggår på landets språk och enligt dess processordning 
samt inför de obekanta domare som enligt domstolens ordning skall 
handlägga målet. Landets processordning avgör dels frågor om för
delning av processkostnader (domstolens interna kostnader som lö
ner och lokal går normalt på landets skattebetalares bekostnad) dels 
möjlighet att överklaga (oftast till en, ibland till en ytterligare in
stans).

- skiljedomsförfarande endast kan komma till stånd om parterna är 
överens om det - i förväg eller när tvisten uppstår. Förfarandet är 
privat, vilket betyder att det inte är öppet för allmänheten och att 
alla kostnader, inklusive arvoden till skiljemännen och hyra av 
sammanträdeslokaler etc, skall betalas av parterna, eventuellt en
ligt fördelning som bestäms av skiljemännen enligt skiljereglerna.

Beroende på de tillämpliga skiljereglerna kan parterna vanligen 
påverka valet av person eller personer som skall vara skiljedomare, 
t ex genom att i skiljedomsklausulen eller genom senare muntlig 
överenskommelse uppställa vissa kvalifikationskrav eller genom 
att ange viss eller vissa personer. Parterna kan i allmänhet be
stämma om plats för förfarandet och om språk som skall användas 
vid förhandlingarna.

Skiljedom kan i allmänhet inte överklagas. Har allvarligt formfel 
begåtts kan skiljedom vanligen undanröjas genom s k klander.

Det är omdiskuterat om skiljeförfarande går särskilt mycket fortare än 
domstolsförfarande och om det är billigare eller dyrare. Affärsmän 
väljer dock ofta skiljeförfarande på grund av dess privata karaktär och 
den generellt sett större möjligheten att få skiljedomen verkställd - 
jämför ovan om New York-konventionen men också, vad gäller Västeu
ropa och civildom, vad som ovan sägs under rubriken 1988 års Lugano- 
konvention.

Exempel på lagvals- och skiljedomsklausul
Stockholms Handelskammare rekommenderar följande klausul för 
hänvisning till sitt skiljedomsinstitut:
»Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this contract, or 
breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance 
with the Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.»/



Eventuella tillägg: »The arbitral tribunal shall be composed of...........arbitrators (a sole
arbitrator). The place of arbitration shall be......The language(s) to be used in the arbitral
proceedings shall be.......... / This contract shall be governed by the law of......... (insert
jurisdiction).»

Punkterna 13.1 och 2 i ECE 188 (General Conditions for the Supply of 
Plant and Machinery for Export, framtagna av FN:s ekonomiska kom
mission för Europa) har följande lydelse:

»Any disputes arising out of the Contract shall be finally settled, in accordance with the 
Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce, by one 
or more arbitrators designated in conformity with those rules.» »Unless otherwise - 
agreed, the Contract shall be governed by law of the Vendor’s country.»

Avtalsförhandlingar och avtals ingående - avsnitt III

Förberedelser för förhandlingar
Jag har överraskats av att många, som har kontaktat mig om skrivan
de av avtal, inte minst med representanter utomlands, har haft en 
ganska vag och ibland nära nog obefintlig uppfattning om vad det är för 
affärsidé och/eller affärsstrategi som bär upp deras avtalsskrivnings- 
intresse.

Med ingen eller liten kunskap om marknaden, om konkurrenterna, 
om distributionskanalerna etc, är det inte lätt att gå till förhandlingar 
med den säkerhet och flexibilitet som är nödvändig. Man kan t ex utan 
marknadsundersökning inte lätt avgöra om en tilltänkt agent redovi
sar marknadsförhållandena på ett seriöst sätt.

Affärsmannen minskar avsevärt på tidsåtgången och därmed kost
naderna för juristhjälp om han från början kan redogöra för vad avtalet 
skall gå ut på. Det har för övrigt hänt, när jag har frågat lite närmare 
om detaljer i ett affärsupplägg, att min förfrågare har börjat dra på 
svaren för att sedan be att få återkomma. I några fall har jag sedermera 
fått reda på att man rivit upp hela det ursprungliga affärskonceptet. 
Kort sagt, inför varje förhandling bör man göra sin hemläxa.

Forhandlingsteknik
Det har skrivits mycket om forhandlingsteknik och forhandlingsstra
tegi och jag får hänvisa den som vill fördjupa sig i detta ämne till övriga 
kapitel i denna bok och därutöver till facklitteraturen. Från egen 
erfarenhet och skilda källor nämner jag helt kortfattat, och alls inte 
uttömmande, några aspekter.
- Är rätt avtalspart funnen? Härmed menar jag två saker: För det 

första: Vilken är den juridiskt korrekta beteckningen på avtalspar
ten? Det kanske visar sig att det är det lilla kapitalsvaga dotterbola
get och inte moderbolaget som förs fram som avtalspart. För det 
andra: Fastställ om det är affärsmässigt bra att teckna avtal med 
just den parten.
Inget, aldrig så välformulerat avtal kan bota det förhållandet att två 
parter inte kan samarbeta. Det är alltså viktigt att så långt det är 
möjligt undersöka innan man skriver avtal, om den påtänkta parten 
passar: genom sin lagom storlek i förhållande till mig själv, genom



sina tekniska och ekonomiska resurser, genom sitt försäljningsnät, 
genom sitt goda affärsrykte, genom sina personliga egenskaper, etc.
Har man att göra med ett fåmansbolag kan det vara anledning att 
överväga om inte ägaren bör krävas på personlig borgen för bolagets 
åtaganden .
Analysera affären i förväg! Vilken är den egentliga affärsidén och 
hur ser strategin ut på kort och lång sikt. Jag har funnit att det är 
nyttigt att analysera en affär också från utgångspunkten hur man 
kommer ur den, om man vill. Det har t ex slagit mig att många av 
mina förfrågare inte har funderat det minsta över hur affärerna eller 
affärsrelationen kan tänkas se ut om tre, fem eller tio år och om det 
finns anledning att i den aktuella avtalsförhandlingen beakta något 
i detta hänseende. Kanske borde en exportör välja handelsagent 
också med tanke på att vederbörande kan vara lämplig som VD i ett 
framtida dotterbolag, om marknadsinträdet blir lyckat?
Bestäm på förhand vad som är förhandlingsmål, särskilt vilka ele
ment som absolut måste tillgodoses för att det skall vara intressant 
att göra affären (oeftergivliga positioner) och vilka som är förhand
lingsbara. Bestäm, eventuellt i rangordning, alternativlösningar 
(»fall back positions») vilket inte skall ses som reträtter, särskilt inte 
om andra fördelar kan vinnas. Flexibilitet är nyckelordet. Har man 
ingenting att ge är det inte mycket till förhandlingar utan mera en 
»take it or leave it» situation.
Gå vid behov igenom eventuella avtalsskisser med en jurist och 
diskutera tänkbara motförslag som kan komma. Det kan vara lämp
ligt att ha gjort formuleringar till några »fall back positions», för att 
vid behov kunna precisera den egna ståndpunkten.
Är det en förutsättning för att förhandlingar skall kunna föras att 
affärshemligheter avslöjas? Börja i så fall med att skriva ett avtal om 
hemlighållande och förbud att utnyttja den information som lämnas 
(»non disclosure agreement»).
Tänk på motpartens situation och intressen. Det blir ingen bra affärs
relation om avtalet är alltför ensidigt åt något håll. Åtskilliga av 
mina förfrågare har ändrat attityd när jag frågat dem om de själva 
som t ex köpare, återförsäljare, handelsagent eller licenstagare skul
le acceptera den argumentation eller den avtalstext som de så ivrigt 
förfäktar.
Se till att kommunikationen med motparten fungerar, vilket bl a 
betyder att man bör förvissa sig om att motparten har, åtminstone 
faktamässigt, begripit de framlagda förslagen och argumenten. Ba
ra för att han säger »ja» och nickar behöver han inte ha begripit. Han 
tycker kanske att det är genant att behöva fråga om.
Specifikationer, beskrivningar etc kanske bör översättas till mot
partens språk även om förhandlingarna i övrigt går på annat språk. 
Prover kanske bör vara tillgängliga, besök på referensanläggning 
inlagt i förhandlingsschemat. Skriv gärna siffror och tal som före
kommer i den muntliga argumentationen på ett papper eller förbe
red att, om så är lämpligt, visa kalkyler på overheadapparat eller



annat sätt - det är inte alltid lätt att hänga med när procentsatserna 
och styckekostnaderna virvlar i luften på ett främmande språk.

— Vet något om seder och bruk - kultur - både i det land som motparten 
kommer från och där förhandlingarna förs (de sammanfaller inte 
sällan) och i Sverige. Några fotografier av hem, bygd eller svenska 
företeelser kan vara bra att ta till när orden tryter. Räkna med att 
anspelningar på kulturella företeelser, inte minst historiska och 
religiösa, kan vara en del i den affärsmässiga antydningsapparaten. 
Var det inte en part, som, när motpartens priskrav uppfattades som 
både orimliga och omöjliga och förhandlingarna efter segdraget har
vande hotade att gå i stå, föreslog en paus för att lyssna på lite musik 
och lade på en skiva med ouvertyren till »Den tjuvaktiga skatan»? 
Budskapet gick visst hem i just den församlingen och man kom 
vidare.
Observera också den i böljan av avsnitt II nämnda skillnaden mellan 
rättsregler och bl a lokala etiska affärsregier. På detta område kan 
»kulturkrockar» uppträda.

— Vem bör förhandla'? Bör flera personer vara inkopplade? Vem skall i 
så fall vara förhandling sledare? I mindre företag kanske det inte 
finns så många att välja på och då gäller i särskilt hög grad vad ovan 
sagts om förberedelser i olika hänseenden .
Eljest kan det vara anledning att tänka på att inte bara teknisk utan 
även kommersiell kunskap är företrädd vid förhandlingarna och i en 
del fall kan det vara lämpligt att ha en jurist med. (I en del kulturer 
är det inte uppskattat att komma dragandes med »sin advokat» , i 
varje fall inte i böijan av en förhandling, och skall en juridisk bi- 
sittare vara med bör han kanske kamoufleras med någon neutral 
titel).

— Skänk uppmärksamhet åt det egna fysiska och mentala välbefinnan
det. Och utseendet. Den egna kroppshyddan kan man vid tillfället 
kanske inte göra så mycket åt om det nu är önskvärt men man kan 
alltid se till att den är så fräsch som möjligt. Man skall alltid se till 
att man är klädd enligt platsens och tidpunktens krav .

När har avtal träffats — juridiska och affärsmannasynpunkter
Det är inte alltid lätt att veta om eller när ett avtal har kommit 
tillstånd. Exempel 1 visar det. Det finns också situationer när parterna 
avser att träffa ett avtal, t ex om köp, och kanske börjar att fullgöra 
sina prestationer å ömse sidor utan att det står klart vilka alla villkor 
är.

EXEMPEL 3
Säljaren sänder en offert med sina förtryckta standardförsäljnings
villkor, innehållande bl a en klausul om skiljeförfarande i Stockholm 
enligt svensk skiljemannalag. Köparen svarar med att uttryckligen 
acceptera pris, mängd , kvalitet, leveranstidpunkt och plats samt till
fogar sina egna inköpsvillkor som föreskriver att domstolen på plats



där köparen har sitt säte skall pröva eventuella tvister. Säljaren skri
ver tillbaka och tackar för att köparen har accepterat hans offert.
Leverans görs och tas emot. Ett tag efter leverans upptäcks ett fel, som 
tidigare var dolt. Parterna kan inte komma överens om storleken på ett 
föreslaget prisavdrag.
Vems villkor om tvisteslitning gäller om prisfrågan skulle gå till pro
cess?
Situationen är ett exempel på s k »battle of forms» . Jag är osäker på 
svaret på den ställda frågan. Det kan utfalla olika beroende på vilket 
lands lag som skall tillämpas. Att ett köpeavtal har kommit tillstånd 
synes klart men fråga är om parterna till slut skall anses ha träffat 
något avtal om formen för. tvistelösning. Har så inte skett gäller all
männa internationellt processrättsliga regler - se ovan under Allmän 
domstol. Ingenting hindrar att de träffar avtal om formen för tvisteslit
ning efter det att tvisten har uppkommit.

Avtals tillkomst enligt svensk rätt
Som den svenska avtalslagen ser saken kommer avtal i allmänhet till 
stånd när den ena - offererande - parten har fått reda på att den andra 
parten har svarat oreserverat »ja» på hans offert.

Det är därför anledning att låta en offert innehålla alla de villkor 
som en part vill göra affär på. Att låta diverse allmänna leveransvill
kor komma fram först med en s k »orderbekräftelse» eller att söka på en
faktura med en gummistämpel föra in en klausul om dröjsmålsränta 
som är högre än den svenska räntelagens utan att detta tidigare har 
överenskommits är inte att rekommendera om man vill vara säker på 
att uppnå en juridiskt bindande verkan med åtgärden.

Affärsmän ser inte alltid avtalsslutande som lagstiftaren. De för
handlar ofta delar av avtalet för sig (t ex de tekniska specifikationerna, 
leveranstid, finansiering) och anser att har parterna kommit överens 
om den förhandlade delen så skall detta gälla. Om en part vägrar att 
stå vid vad sålunda uppnåtts går det förmodligen inte att påstå att ett 
helt avtal i juridisk mening har kommit tillstånd, men den part som 
förhandlar på ett otillbörligt sätt och förorsakar den andra parten 
onödiga kostnader kan i vissa, särskilt grövre, fall ådra sig skade
ståndsansvar för sitt uppträdande.

Överenskomna ändringar i ett träffat avtal, t ex godtagande av viss 
senare leveranstidpunkt än den ursprungligen bestämda, är juridiskt 
sett ett nytt avtal om ifrågavarande avtalspunkt. Se till att överens
kommelsen om ändringen blir ordentligt dokumenterad.

»Letter of intent»
Letter of intent är ett av affärsmän omhuldat instrument i avtalssluts- 
sammanhang. Jurister är inte alltid lika förtjusta. Egentligen borde en 
handling av detta slag vara vad benämningen säger: ett bevis om 
avsikt, en avsiktsförklaring. Innehållet borde ha endast moraliskt 
övertygande verkningar . Förutom denna etiskt/moraliska verkan av 
ett letter of intent kan det dock ha juridiska verkningar om det är 
tillräckligt preciserade åtaganden som görs och handlingen har till



kommit på samma sätt som när ett giltigt avtal sluts. Rubriken säger 
juridiskt sett inget; man måste läsa innehållet och veta hur det kom 
till.

Ett näraliggande område är s k »comfort letters». Ett exempel på ett 
sådant förekom i ett engelskt underinstansmål: » It is our policy to 
ensure that the business of /vårt dotterbolag/ is at all time in a position 
to meet its liabilities to you /en bank/ under the above arrangement. » 
Dotterbolaget gick i konkurs och underinstansen ansåg att förklaring
en var rättsligen bindande och att moderbolaget skulle betala . En 
överinstans har sedan kommit till motsatt ståndpunkt. I skrivande 
stund är okänt om överinstansens avgörande har överklagats.

Sammanfattning och avslutande råd
- Den ansvarige affärsmannen/affärskvinnan har det yttersta ansva

ret också för juridiken i en affär. Fullgör ansvaret genom att ta råd 
från en erfaren affärsjurist.

- Avtalsförhandlingar kräver förberedelser såsom att klargöra affärs
idé och affärsstrategi, skaffa kunskap om marknadsförhållandena 
och om den tilltänkta avtalsparten, göra skisser till avtalstext, osv.

- Avtalsskrivning kan också ses som ett sätt att kontrollera att man 
har analyserat sin affär ordentligt (se kapitel 18).

- En internationell affär berör åtminstone två rättsordningar : ex- 
portörslandets och importörslandets. Har parterna inte valt det 
lands lag som skall tillämpas på avtalet, vilket de i allmänhet kan 
göra, får nationella rättsregler om lagval i det land där ett tvistemål 
handläggs eller skall handläggas avgöra.

- Parter kan i allmänhet välja att låta tvister sig emellan slitas genom 
skiljeförfarande i stället för av allmän domstol. Beakta om det är lätt 
eller svårt att få en vinnande dom verkställd mot motparten . Det är 
normalt sett mycket dyrt att delta i en internationell process.

- Skriv avtal om allt som är viktigt för båda parter. Ju mer som är 
reglerat på förhand desto mindre bör utrymmet för tvister bli och 
desto mindre blir det viktigt att veta vilket lands lag som är till
lämplig på avtalet.



18Internationella affärer och 
juridik - avsnitt om avtals- 
innehåll och om skilda avtalstyper
av Hans Stenberg, Institutet för Utländsk Rätt AB

I förra kapitlet belystes tre av fem aspekter på internationella affärer 
och juridik. I detta kapitel redovisas de övriga två.

Avsnitt IV behandlar avtalsskrivning, som är ett sätt att på papper 
fästa vad som överenskommits - bevisfunktionen - och som dessutom 
kan ses och användas som en metod att analysera en affär. Avtalstexten 
bör spegla affärens innehåll. Ar det svårt att formulera sig kan det bero 
på att affären inte är tillräckligt genomtänkt eller färdigförhandlad.

I avsnitt V presenteras några olika avtalstyper, väsentligen genom 
redogörelse för de typiskt sett väsentligaste avtalsklausulerna.
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Avtalsskrivning - avsnitt IV

Skriftlighet
Många affärsuppgörelser är enbart muntliga. Formellt krav på skrift
lighet i internationella affärsuppgörelser ställs endast undantagsvis 
(se nedan). Men, som Exempel 1 i kapitel 17 visar, kan det vid muntliga 
avtal ofta vara svårt att fastställa vad som egentligen överenskom- 
mits. Någon av parterna tar en onödig risk, kanske båda. Det skrivna 
avtalet utgör bevis om vad parterna har avtalat.

I en del rättsordningar, bl a i socialistiska stater, fordras att inter
nationella t ex köpeavtal, skall vara skriftliga. I andra blir det nödvän
digt att avfatta ett avtal skriftligt eftersom det måste registreras hos 
offentlig myndighet. För att skiljeavtal skall vara giltigt krävs i all
mänhet att det är skriftligt (telex kan ofta godtas).

Det skriftliga avtalet bör spegla affärens innehåll. Det är all an
ledning att ägna uppmärksamhet åt formulering av avtalstext.

Flera avtal
Finns flera intressenter i ett projekt (t ex konsulter, tillverkare, under
leverantörer, finansiärer) kan det underlätta att skriva flera avtal, 
nämligen ett mellan vaije par av intressenter, som skall ha rättigheter 
och skyldigheter mot varandra. Ingenting hindrar vanligen att man 
vid behov kopplar ihop skilda avtal t ex på så sätt att det ena avtalets 
ikraftträdande eller giltighet görs beroende av att ett annat avtal har 
trätt i kraft eller gäller.

Det kan vara anledning att skriva flera avtal också mellan samma 
parter om avtalen gäller olika saker, t ex dels ett köp dels en licens dels 
ett underhållsåtagande, särskilt om de skall kunna gälla oberoende av 
varandra.

Avtalsskrivande är ”risk management”
Det mesta som avhandlas i ett normalt affärsavtal är affärsangelägen
heter, särskilt fördelningen av affärsrisker mellan parterna. För man 
ut tankegången är avtalsskrivning alltså till stor del frågan om att 
analysera och hantera affärsrisker eller med rubrikens ord ”risk mana
gement”. Detta avtalsskrivande sker dock mot bakgrund av den juri
diska verkligheten.

Det juridiska språket
Det är anledning att nämna något om det juridiska språket, både i 
lagar och avtal.

Det juridiska språket är många gånger ägnat att inge förskräckelse, 
inte bara på svenska. Ändå är det nog inte språket i sig som bör ställas i 
skamvrån — rätt använt är det juridiska språket ekonomiskt när det 
gäller att uttrycka komplicerade samband. Välskriven lagtext vittnar 
om det. Formuleringarna i 1905 års svenska köplag har hållit ganska 
bra trots ändrade strukturer i handeln. Och ett välskrivet avtal kan 
vara lätt att läsa och förstå, även om det består av ett antal sidor.

Att lag- eller avtalstext kan vara svår att förstå beror nog oftare på 
att de bakomliggande förhållandena inte är tillräckligt utredda. Teg



nérs berömda ord om det dunkelt sagda och det dunkelt tänkta har 
tidlös giltighet på juridikens fält.

Mångordighet behöver emellertid inte alltid betyda tankeoreda. Det 
kan vara ett manér att uttrycka sig. Jag kan inte underlåta att återge 
en text som jag en gång fått av en svensk advokat i samband med en 
kurs:
”Robert H. Mundheim, general counsel of the US Treasury Department, in a memo to 
senior Treasury officials: ”when an ordinary man wants to give an orange to another, he 
would merely say, ”1 give you this orange. ”But when a lawyer does it, he says it this way:

”Know all men by these presents that I hereby give, grant, bargain, sell, release, convey, 
transfer and quitclaim all my right, title, interest, benefit, and use whatever in, of, and 
concerning this chattel, otherwise known as an orange, or citrus orantium, together with 
all the appurtenances thereto of skin, pulp, pip, rind, seeds, and juice, to have and to hold 
the said orange together with its skin, pulp, pip, rind, seeeds, and juice for his own use and 
behoof, to himself and his heirs in fee simple forever, free from all liens, encumbrances, 
easements, limitations, restraints, or conditions whatsoever, any and all prior deads, 
transfers or other documents whatsoever, now or anywhere made to the contrary not
withstanding, with full power to bite, cut, suck, or otherwhise eat the said orange or to 
give away the same with or whitout its skin, pulp, rind, seeds, or juice.”

Överdrivet, men med alltför mycket kärna av sanning.

Det är likväl nödvändigt att ta itu med textmassor av sådana slag ty 
har parterna skrivit på vad som står i texten har de utan tvivel avtalat 
vad där står. Det är vanligen inte ett argument som håller att säga att 
”det var så mycket text och så komplicerad att förstå att jag inte orkade 
igenom den”.

Standardavtal och avtalsmallar
En vanlig fråga till mig är om det finns något standardavtal eller 
någon avtalsmall att tillgå.

Standardavtal (-villkor) får anses vara i förväg gjorda texter till 
avtal. ”General conditions for the supply of Plant and Machinery for 
export”, utarbetade av United Nations Economic Commission for Euro
pe och vanligen betecknade ECE 188, är ett exempel på standardav
talsvillkor. Men det finns också branschvis upprättade allmänna leve
ransvillkor och det är vanligt att köpare eller säljare, som träffar 
många likartade avtal, har sina egna köp- eller försäljningsvillkor, t ex 
försäkringsbolag, banker, speditionsforetag och rederier.

Egentligen bör standardavtalstexter ses endast som avtalsförslag, 
som skall bli föremål för förhandling, men i åtskilliga fall lämnas inte 
något utrymme för förhandling och då står valet endast mellan att 
godkänna villkoren eller avstå från avtalet.

En avtalsmall är ofta mindre precis än standardvillkor och inne
håller ofta alternativa klausuler och/eller beskrivande text. Exempel 
härpå är texter till avtal, utarbetade av Orgalime, de europeiska Me- 
kanförbundens samarbetsorganisation, eller ICC:s synpunkter på 
skrivande av hardship-klausuler. En enklare form av avtalsmall, men 
nog så användbar, är en checklista. Det finns numera också databaser, 
externt tillgängliga, med inlagda mallavtal och kommentarer.

Jag vill varna för att använda standardavtal och avtalsmallar okri
tiskt. Varje affärssituation bör behandlas som unik och teoretiskt sett 
bör varje form av avtalsskrivande starta med ett blankt papper. I varje



fall gäller det att kontrollera om standardvillkoren eller villkor enligt 
en avtalsmall verkligen är användbara i den aktuella avtalssituatio
nen. Vid behov måste ändringar göras i texterna.

Jag vill i sammanhanget passa på att också varna för att klippa ihop 
klausuler från skilda ”gamla” kontrakt. Klausulerna kommer från 
olika avtalsmiljöer och det är inte säkert att de passar ihop vare sig 
innehållsmässigt eller terminologiskt och om så inte är fallet kan 
besvärliga tolkningssituationer uppkomma.

Några olika avtalsklausuler och -typer - avsnitt V
Det är inte möjligt att här lämna en uttömmande redogörelse för olika 
avtalstyper och -klausuler. Den efterföljande framställningen syftar 
endast till att rikta uppmärksamheten på en del avtalsskrivnings- 
aspekter för att på så sätt stimulera till den analys som bör föregå varje 
affär. I det följande behandlas dels produktansvar dels några speciella 
avtalsklausuler såsom force majeure och sekretess, dels några av
talstyper (avtal om köp, motköp, licens, återförsäljning samt agentur).

Produktsansvar
Genom rättsutveckling (främst USA) och lagstiftning (bl a västeurope
iska stater på grundval eller med ledning av ett EEC-direktiv 1985) 
har kraven ökats på tillverkare och distributörer att de varor, som 
tillhandahålls på marknaden skall vara säkra, dvs de skall inte opå
räknat eller typiskt sett medföra skada på person eller egendom. Den 
som drabbas medges att föra talan mot tillverkare, importör eller 
ibland andra led i distributionskedjan och detta oberoende av om be
rörda parter står i avtalsförhållande sinsemellan rörande varan (inom 
kontraktuellt ansvar) eller inte (utom kontraktuellt ansvar). Av det 
redovisade följer att en leverantör inte kan friskriva sig för produktan
svar gentemot en utomstående skadelidande, men han kan i sitt avtal 
med återförsäljare, licenstagare etc överenskomma om delning av 
kostnader (t ex för försäkring) eller av ersättningsskyldighet.

Force maj eure-klausuler
Force majeure-klausuler är egentligen en fördelning mellan parterna 
av risken för att en prestation inte kan utföras på sätt som avtalats och 
detta på grund av en ingripande yttre, opåräknad händelse.

Lagstiftningen ser ganska restriktivt på möjligheten att undgå an
svar för att prestation inte utförs enligt avtalet. I den nya svenska 
internationella köplagen heter det: ”En part är inte ansvarig för under
låtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter om han visar att 
underlåtenheten berodde på ett hinder utanför hans kontroll och att 
han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med hindret vid av
talsslutet eller ha undvikit eller övervunnit hindret eller dess följder. ” 
(artikel 79).

Det är ganska mycket den åberopande måste bevisa för att slippa 
ansvar. Finns speciella risker, som någon part inte vill bära i ett 
avtalsförhållande bör de därför uttryckligen nämnas i klausulen. ”Som 
force majeure skall anses icke endast tillfällig brist på råvaror utan 
även ...”



Det är önskvärt att parterna reglerar i force majeure-klausulen vad 
som skall gälla om force-majeure-händelsen hindrar avtalad presta
tion, särskilt under längre tid.

Sekretessklausuler
I olika sammanhang, t ex i samband med förhandlingar, vid utbildning 
av återförsäljares personal eller vid fullgörande av licensavtal, kan ena 
parten behöva avslöja tekniska eller kommersiella affärshemligheter 
för den andra parten. Det är anledning att söka hindra spridningen och 
olovligt utnyttjande av denna information. Detta bör ske i särskilt 
avtal inför förhandlingar och eljest genom särskilda bestämmelser i 
det träffade avtalet.

Behovet av sekretessklausuler varierar och därmed också klausuler
nas omfattning. Det finns klausuler som består av en mening (ungefär: 
”Part skall inte för utomstående obehörigen yppa affärshemlighet som 
erfarit från den andra parten.”) och andra som består av hela sidor med 
noggrant angivande av vilka personer som äger få del av affärshemligt 
material.

Det är viktigt att skriva ordentliga sekretessklausuler även om det 
ofta är svårt att rättsligen komma åt åsidosättanden. Man kan visser
ligen skriva in kraftiga viten för den som bryter mot en sekretessklau
sul men det är ofta svårt att bevisa att åsidosättande verkligen har ägt 
rum. Det är alltså lika eller mer viktigt att välja en pålitlig mottagare 
för infomationen. Har man lämnat ifrån sig hemlig kunskap så har 
man och den går inte att ta (helt) tillbaka.

Köpeavtal
Köpeavtal kan avse enstaka affär eller successiva leveranser. Sträcker 
sig avtalet över lång tid bör parterna vara uppmärksamma på och i 
avtalet skriva in hur man hanterar förändringar i förhållande till de 
ursprungliga förutsättningarna för avtalet, t ex vad gäller råvarutill
gång, tillverkningskostnader och valutakursändringar.

Om parterna har talats ovan under Forhandlingsteknik, avsnitt III i 
kapitel 17.

Det är viktigt att precisera vad köpet avser, både till mängd och 
kvalitet. Detta är av intresse både för köparen, som vill veta att han 
har fått det han har beställt och säljaren som vill veta att han levererat 
vad som överenskommits. Prover, specifikationer, etc underlättar fast
ställande av den standard som har överenskommits.

Det är också viktigt att veta var, när och hur leverans skall ske. Det 
har betydelse bl a. för tidpunkten då risken för varan går över från 
säljaren till köparen och därmed för vem som har intresse av att 
försäkra. Internationella handelskammarens Incoterms definierar i 
dessa och andra hänseenden ett antal vanliga leveransvillkor (egent
ligen transportklausuler) som CIF, FOB etc. Vill man att dessa defini
tioner skall gälla bör man i avtalet göra en hänvisning till dem, t ex 
FOB (Incoterms) Göteborg.

Betalningsvillkoren bör ange klart hur betalning skall ske, t ex om 
remburs skall komma till användning. Se till att avtalsvillkoren och 
rembursvillkoren överensstämmer. Bankerna är naturligt nog mycket 
noggranna med att säljaren uppfyller villkoren i rembursen för att han 
skall få lyfta den.



Skall garanti lämnas för t ex materialfel och tillverkning är det 
viktigt att ange hur detta åtagande fullgörs och om någon kostnad 
stannar på köparen. Det kan vara anledning att kontrollera om det i 
köparlandet finns särskilda standarder, bl a i säkerhetshänseende som 
skall uppfyllas. Om produktansvar har nämnts ovan.

Part som begår kontraktsbrott är i allmänhet skyldig att ersätta den 
skada som härigenom uppkommer för den andra parten. Å andra sidan 
finns det ett betydande mått av frihet att avtala om begränsningar i 
detta ansvar. Genom s k force ma/eure-klausuler (se ovan) kan säljaren 
vältra över risken för inträffandet av vissa prestationshindrande hän
delser på köparen och det är även möjligt att göra inskränkningar i det 
skadeståndsbelopp som eljest skulle utgå, t ex genom att föreskriva i 
avtalet att indirekta skador inte ersätts.

Under avsnitt II i kapitel 17 har belysts frågor om slitande av inter
nationella tvister och om tillämplig lag. När det gäller lagval på köprät
tens område har Sverige en lag (1964: 528) om tillämplig lag beträffan
de internationella köp av lösa saker. Från den 1 januari 1989 gäller i 
Sverige lag (1987:822) om internationella köp, dock inte i internordis- 
ka köp, om parterna inte har avtalat att så skall vara fallet.

Ett köpeavtal kan inte genomföras utan att ett antal tjänster inköps. 
Avtal kan behöva träffas med bank om finansiering eller ställande av 
remburs, med försäkringsbolag om transportförsäkring, med speditör 
om transport av varorna, med exportkreditförsäkringsinrättning om 
försäkring mot politiska eller kommersiella risker, etc. Teoretiskt vore 
det önskvärt att alla dessa avtal passade ihop med köpeavtalet och 
varandra sinsemellan men så är dessvärre sällan fallet eftersom varje 
tjänsteleverantör gör affär på sina villkor. Dessa är i normalfallet 
standardiserade och inte förhandlingsbara.

Tjänsteköparen blir här ofta sittande med åtskilliga risker. Även om 
det inte skulle vara så mycket att göra åt dem är det väsentligt att 
känna till dem.

Motköpsavtal
I internationella affärssammanhang förekommer inte sällan att en 
köpare (eller det land där köparen finns) gör det till en förutsättning för 
köpet att säljaren köper något av köparen. Sådana ”motköpsavtal” - 
eller kanske hellre motprestationsavtal — finns i många varianter, 
varav de mest typiska är följande:
1. Vara mot vara (s k ”barter”-arrangemang). Det är i dessa fall fråga 
om byteshandel.
2. Avtalsvärde mot avtalsvärde (motköpsarrangemang, ”counterpur
chase■”). Det är i dessa fall fråga om att säljaren, ofta inom en över
enskommen tidrymd, som kan vara kort eller sträcka sig över flera år, 
skall av köparen eller från köparlandet ha förvärvat varor eller tjäns
ter som till sitt värde helt eller delvis motsvarar värdet av säljarens 
prestation (i varor eller tjänster).
3. Åter köp (s k ”buy back”- arrangemang) Det är i dessa fall fråga om 
vanligen större och än mer komplicerade affärer som typiskt sett be
står i köp från säljaren av hel anläggning eller av teknologi för pro



duktion av varor eller tjänster och betalning av detta förvärv genom 
leverans till säljaren av sålunda framställda varor eller tjänster.

Värdet av säljarens motprestationsåtagande kan både över- och under
stiga 100 % av det egna säljpriset.

Motprestationsarrangemang kan självfallet genomföras med fler 
deltagande intressenter än säljaren och köparen; det finns foretag som 
specialiserat sig på att överta en parts åtaganden eller medverka som 
mellanhand eller på annat sätt (»switch-affärer»). Särskild finansie
ring kan krävas för den del av en affär som förutsätter kontant be
talning till säljaren eller någon gång köparen.

Många och ofta svårbemästrade frågor uppkommer vid genomföran
de av motprestationsarrangemang. Några sammanhängande med 
motköpsavtal kan nämnas: ett eller flera kontrakt, är prestationerna 
direkt avhängiga av varandra, vilka motköpsvaror står till förfogande 
(sortiment, kvalitet, leverans var och när, etc), vilka priser skall gälla, 
tillämplig lag, konfliktlösningsmetod, med flera aspekter.

Motköpsavtal ställer med andra ord krav på noggrann analys av 
affärens uppläggning och omsorgsfull formulering av de texter som 
skall reglera avtalet. Det är i allmänhet anledning att i hithörande 
frågor rådfråga specialister.

Licensavtal
Licensavtal är en upplåtelse (ej överlåtelse) av rätt att nyttja en rättig
het av immateriell eller intellektuell natur såsom patent, varumärke 
eller upphovsrätt eller att nyttja know-how. Nära licensavtalet ligger 
franchiseavtalet, dvs en rätt för franchisetagaren att nyttja franchise- 
givarens affärskoncept, varumärke etc.

Genom främst patent- och »know-how» licenser överförs teknologi 
till licenstagaren. I många länder, särskilt utvecklingsländer, kon
trollerar man denna import genom att granska royaltyavgifternas 
storlek och licensvillkoren i övrigt. Man är ofta angelägen om att 
licenstagaren inte skall hindras att helt fritt, även på export, förfoga 
över den förvärvade teknologin.

Det är alltså anledning för en licensgivare att i förväg undersöka vad 
som gäller i licenstagarens land. Även i licensgivarens eget land kan 
finnas restriktioner, t ex vad gäller möjlighet att meddela licenser i 
högteknologi.

Om parter har talats ovan under Forhandlingsteknik, avsnitt III i 
kapitel 17.

Det är viktigt att det som licensieras, licensföremålet, noga beskrivs i 
avtalet. Om t ex ett patent har flera och skilda tillämpningsområden 
och licensen skall gälla endast ett av dem, måste detta framgå tydligt. 
Det är också viktigt att ange för vilket geografiskt område licensen 
gäller och om licenstagaren skall vara helt ensam inom detta område 
(»exclusive license») eller om licensgivaren, men ingen annan, också får 
bearbeta marknaden (»sole license»). Kan flera licenstagare för samma 
licensföremål finnas inom området är licensen »enkel».

Licensgivaren bör för säkerhets skull uttryckligen förbehålla sig den 
uteslutande rätten till sina immateriella rättigheter och ta med krav på 
att licensen skall utnyttjas och en rätt att säga upp den om så inte sker.



Oavsett om licensen avser tillverkning eller försäljning eller bådade
ra kan licenstagaren vilja ha tekniskt och kommersiellt stöd från licens
givaren. Det tekniska stödet kan bestå i igångsättningshjälp, fort
löpande teknisk service, eventuellt genom besök på platsen, utbildning 
och träning av personal etc. Det kommersiella stödet kan bestå i till
handahållande av marknadsföringserfarenheter, utbildning etc.

I alla dessa fall är det viktigt att precisera vari parternas ömsesidiga 
skyldigheter och rättigheter består, inte minst vilken part som skall 
stå för vilka fcosfraader. Licensgivaren bör vara uppmärksam på att han 
har tillräckliga personella resurser för sina åtaganden. Licensgivaren 
kan ha anledning att förbehålla sig att få kontrollera kvaliteten på de 
varor som produceras med licensierad teknologi, särskilt om licensta
garen skall ha rätt/skyldighet att använda licensgivarens varumärke.

Avtalet bör reglera skyldigheten för båda parter att informera om 
förbättringar på licensföremålet under avtalstiden och även bestämma 
licensgivarens rätt att (eventuellt icke exklusivt) utnyttja eller få 
inlösa licenstagarens förbättringar eller uppfinningar.

Ersättningen för licensen kan ta sig olika former: betalning av en 
klumpsumma (»lumpsum»), betalning av ett initialbelopp (»down pay
ment») och därefter en royalty. Royaltyn kan beräknas på olika under
lag: pris per styck, procentsats på försäljningsvärde etc. Blandformer 
kan förekomma. Ofta föreskrivs att en viss minsta royalty skall utgå 
under alla omständigheter, minimiavgift.

Licenstagaren begär ibland att licensgivaren skall garantera an
vändbarheten hos en process eller kvaliteten på varor som framställs 
med den licensierade tekniken och även att den inte gör intrång på 
annans rätt, särskilt immaterialrätt. Ibland önskas också en garanti 
för att licensföremålet är kommersiellt användbart. Licensgivaren får 
ta ställning till om det är möjligt och/eller önskvärt att lämna några 
garantier. Produktansvarsaspekter kan också resas i dessa samman
hang liksom produktsäkerhetsfrågor.

I samband med licensavtal bör observeras regler i många länder mot 
konkurrensbegränsningar. Sålunda brukar man se med stora betänk
ligheter bl a på klausuler som hindrar licenstagaren att angripa giltig
heten av immaterialrätt, som ålägger licenstagaren att köpa material 
eller varor från licensgivaren om detta inte är absolut nödvändigt för 
licensföremålet, förbud att sälja licenstillverkade produkter utanför 
landet ( utvecklingsländer anlägger ofta denna aspekt, men i viss mån 
också EEC vad gäller försäljningar inom den gemensamma markna
den) etc. Ibland yppas också betänkligheter mot förbud i avtalet att 
använda konkurrerande teknologi och licensavtal som sträcker sig i 
tiden längre än den upplåtna immaterialrätten.

Uppmärksamhet bör ägnas formuleringen av erforderliga sekretess
klausuler (se ovan) och eventuella skatter som kan utgå särskilt, på 
licensavgiften (källskatt).

Avtalets ikraftträdande kan behöva göras avhängigt av myndighets 
tillstånd och en möjlighet finnas att säga upp avtalet om sådant till
stånd inte ges inom viss i avtalet angiven tid. Avtalstiden bör regleras, 
eventuellt med hänsyn till att patent utlöper eller hemlig know-how 
blir allmänt känd.

Under avsnitt II i kapitel 17 har belysts frågor om slitande av inter
nationella tvister och om tillämplig lag.



Återför sälj ar- och agentavtal
Man bör skilja mellan handelsagenter och återförsäljare. En handels
agent är en självständig näringsidkare som arbetar åt en huvudman 
med att ta upp order åt honom eller, om han är befullmäktigad därtill, 
sluta avtal i hans namn. Handelsagenten tar typiskt sett ingen egen 
ekonomisk risk i affärstransaktionen som sådan, vilken genomförs 
direkt mellan huvudmannen som säljare och kunden som köpare. Han
delsagenten får sin huvudsakliga ersättning genom provision på in
gångna avtal. Han är i många länder skyddad vid uppsägning genom 
tvingande lagregler om »avgångsvederlag».

En återförsäljare är en självständig näringsidkare som för egen räk
ning köper varor från en leverantör och som sedan säljer dem vidare. 
Återförsäljaren tar egen risk i affären genom att det är i marginalen 
mellan inköps- och försäljningspris som hans vinst eller förlust visar 
sig. I en del länder, särskilt i Mellanöstern men även i Belgien, är 
återförsäljaren skyddad vid uppsägning genom tvingande lagregler om 
» avgångsvederlag ».

När det gäller avtal med återförsäljare bör uppmärksammas bl a 
följande.

Om parter har talats ovan under Forhandlingsteknik, avsnitt III i 
kapitel 17.

Det är viktigt att definera vilka varor avtalet gäller och inom vilket 
geografiskt område försäljningen skall ske samt om parten skall vara 
ensamåterförsäljare eller inte. Vid ensamåterförsäljningsavtal är det 
anledning att ta ställning till dels om huvudmannen/leverantören 
ändock skall ha rätt att göra vissa direktaffärer dels om det finns några 
betänkligheter från konkurrensbegränsningsrättsliga utgångspunk
ter (observera bl a reglerna på EEC:s gemensamma marknad, som i 
viss utsträckning tillåter parallellimport).

Återförsäljaren vill ofta att huvudmannen skall stödja honom i hans 
försäljningsansträngningar genom att tillhandahålla broschyrer och 
annat material, reklamstöd, ritningar till produkten, teknisk utbild
ning och träning etc. Det är viktigt att precisera arten och omfatt
ningen av sådant stöd. Frågor om mässdeltagande (inklusive eventuell 
kostnadsfördelning) bör göras upp.

Överlämnande av affärshemligheter till återförsäljaren (både tek
niska och kommersiella) bör inte ske om det inte finns en sekretessklau
sul, som dessutom bör gälla även efter återförsäljar avtalets upphöran
de i övrigt.

Huvudmannen vill å sin sida att återförsäljaren skall aktivt mark
nadsföra avtals varorna. Det kan vara anledning att ta in en allmän 
klausul härom och kanske en klausul med förbud för återförsäljaren 
att föra konkurrerande varor.

Ibland vill huvudmannen ställa krav på en viss minsta mängd inköp, 
s k minimiklausul, i andra fall avtalar parterna om återkommande 
överläggningar om försäljningsmöjligheterna på marknaden. Obero
ende härav kan huvudmannen vilja ha viss regelbunden rapportering 
från återförsäljaren för sin egen tillverkningsplanering eller för kon
troll över marknaden. Huvudmannen kan också vilja att återförsälja
ren håller ett lager för snabba leveranser. Omfattningen härav bör 
regleras.



När det gäller huvudmannens priser till återförsäljaren hänvisas 
ibland till en till avtalet fogad lista med gällande priser uttryckta i den 
valuta — avtalsvaluta - vilken affärerna skall göras upp i. Det är 
vanligt med skyldighet för huvudmannen att informera återförsälja
ren i god tid om eventuella ändringar. I en del fall föreskrivs att 
ändringar inte får göras utan föregående överläggning med återför
säljaren. I allmänhet är det inte förenligt med lagstiftningen mot 
konkurrensbegränsningar i olika länder att ge huvudmannen rätt att 
bestämma om eller påverka återförsäljarens vidare försäljningspriser.

Avtalet bör innehålla de köpevillkor, som skall gälla mellan huvud
mannen och återförsäljaren. (Se ovan om köpeavtal). Det kan vara 
anledning att särskilt uppmärksamma frågor om produktsäkerhet. Det 
är många gånger lämpligt att återförsäljaren tar på sig att bevaka att 
avtalsvarorna uppfyller krav på nationell standard, särskilt vad gäller 
säkerhet. Om produktansvar har nämnts ovan.

Villkor avseende transport och riskövergång bör vara otvetydliga. 
Observera att om parterna inte har föreskrivit att leveransvillkor som 
CIF och FOB skall ha det innehåll som anges i t ex Incoterms (skriv t ex 
»CIF Incoterms Göteborg») kan de komma att tolkas enligt den på 
avtalet tillämpliga lagen. Vidare bör regleras återförsäljarens betal
ningsvillkor. Skall garantier för avtalsvarorna lämnas bör arten om 
omfattningen anges, bl a giltighetstiden och från vilken tidpunkt den 
räknas.

Om det skall vila på återförsäljaren att lämna service, såväl på grund 
av garanti som efter försäljning, bör ansvar och kostnadstäckning 
regleras i avtalet liksom eventuella skyldigheter att hålla reservdelsla- 
ger■

Ställs krav på lagerhållning och har köparen en svag finansiell 
position kan det vara anledning för säljaren att överväga att lägga upp 
ett eget lager (konsignationslager) och avtala om vård och uttagande ur 
det med återförsäljaren.

Huvudmannen bör för säkerhets skull uttryckligen förbehålla sig 
den uteslutande rätten till sina immaterialrättigheter (här närmast 
patent och varumärke etc). Återförsäljaren bör åläggas att rapportera 
om eventuella intrång eller risker för intrång.

I avtalet bör regleras hur det bringas att upphöra, dvs fråga är om 
avtalstidens längd och/eller uppsägningstid (om avtalet skall löpa tills 
vidare med viss tids uppsägning eller en viss på förhand bestämd 
period eller viss minsta tid och därefter tillsvidare med viss tids upp
sägning, etc). Det kan vara anledning att i avtalet ta in en möjlighet att 
säga upp avtalet med omedelbar verkan (och således i förtid) om sär
skilt uppräknade, i avtalsförhållandet ingripande, händelser inträffar, 
t ex att återförsäljaren blir uppköpt eller råkar i betalningssvårigheter 
etc.

Det kan vara lämpligt att för ordningens skull skriva ut att någon 
ersättning av typ avgångsvederlag inte skall utgå om avtalet sägs upp 
om detta är parternas överenskommelse och detta är tillåtet enligt den 
på avtalet tillämpliga lagen. Avtalet bör också innehålla regler om 
förhållandena efter avtalets upphörande (t ex återköp av lager, åter
lämnande av ritningar etc).

Under avsnitt II i kapitel 17 har belysts frågor om slitande av inter
nationella tvister och om tillämplig lag.



När det gäller avtal med handelsagenter bör uppmärksammas bl a 
följande:

Om parter har talats ovan under Forhandlingsteknik, avsnitt III i 
kapitel 17.

Det är viktigt att definiera vilka varor avtalet gäller och inom vilket 
geografiskt område försäljningen skall ske samt om parten skall ha 
ensamrätt eller inte.

Skall handelsagenten ha ensamrätt är det anledning att ta ställning 
till dels om huvudmannen ändock skall i avtalet förbehålla sig rätten 
att göra vissa direktaffärer dels om det finns några betänkligheter från 
konkurrensbegränsningsrättsliga utgångspunkter. Observera bl a hit
hörande regler på EEC:s gemensamma marknad. De är i dock i princip 
inte är tillämpliga på handelsagentavtal.

Handelsagenten vill ofta att huvudmannen skall stödja honom i hans 
försäljningsansträngningar genom att tillhandahålla broschyrer och 
annat material, reklamstöd, ritningar till produkten, teknisk utbild
ning och träning etc. Det är viktigt att precisera arten och omfatt
ningen av sådant stöd. Frågor om mässdeltagande (inklusive eventuell 
kostnadsfördelning) bör göras upp.

Överlämnande av affärshemligheter till handelsagenten (både tek
niska och kommersiella) bör inte ske om det inte finns en sekretessklau
sul, som dessutom bör gälla även efter handelsagentavtalets upphö
rande i övrigt.

Huvudmannen vill å sin sida att handelsagenten skall aktivt mark
nadsföra avtalsvarorna. Det kan vara anledning att ta in en allmän 
klausul härom och kanske en klausul med förbud för handelsagenten 
att föra konkurrerande varor.

Genom en s k minimiklausul kan huvudmannen vilja ställa krav på 
handelsagenten att nå ett visst minsta resultat på marknaden. En 
annan modell är att parterna förpliktigar sig till återkommande över
läggningar om försäljningsmöjligheterna på marknaden. Oberoende 
härav kan huvudmannen vilja ha viss regelbunden rapportering från 
handelsagenten för sin egen tillverkningsplanering eller för kontroll 
över marknaden. Det är många gånger lämpligt att handelsagenten 
tar på sig att bevaka att avtalsvarorna uppfyller krav på nationell 
standard, särskilt vad gäller säkerhet.

Huvudmannen kan vilja att handelsagenten håller ett lager för 
snabba leveranser. Omfattningen härav bör regleras.

När det gäller huvudmannens priser till kunderna hänvisas ibland 
till en till handelsagentavtalet fogad lista med gällande priser ut
tryckta i den valuta - avtalsvaluta - vilken affärerna skall göras upp i. 
Det är vanligt med skyldighet för huvudmannen att informera 
handelsagenten i god tid om eventuella ändringar. I en del fall före
skriva att ändringar inte får göras utan föregående överläggning med 
handelsagenten.

Agenten har, om han inte har avslutsfullmakt och förhandlingsbe
fogenhet, att föra vidare de köpe- och betalningsvillkor, som skall gälla 
mellan huvudmannen och hans kund. Om handelsagenten skall stå del 
credere, dvs gå i borgen, helt eller delvis, för att kunden fullgör sin 
betalningsskyldighet, skall detta regleras särskilt med angivande av 
den särskilda delcredere-provision som vanligen utgår.

Handelsagentens ersättning utgörs vanligen av provision med över



enskommen procentsats på köpesumman av varje förmedlad och av 
huvudmannen accepterad affär. Det är viktigt att reglera på vilket 
underlag procentsatsen skall beräknas, hur ofta och i vilken form 
huvudmannen skall redovisa upplupna ersättningar och när och i 
vilken valuta de skall utbetalas. Det är vanligt att valutan är samma 
som den affären gjordes i.

Skall garantier gentemot kunden gälla bör arten och omfattningen 
anges, bl a giltighetstiden och från vilken tidpunkt den räknas. Om det 
skall vila på handelsagenten att lämna service, såväl på grund av 
garanti som efter försäljning, bör ansvar och kostnadstäckning regle
ras i avtalet liksom eventuella skyldigheter att hålla reserv delslager.

Ställs krav på lagerhållning och har handelsagenten en svag finansi
ell position kan det vara anledning för säljaren att överväga att lägga 
upp ett eget lager - konsignationslager - och avtala om vård och 
uttagande av varor ur det med handelsagenten.

Huvudmannen bör för säkerhets skull uttryckligen förbehålla sig 
den uteslutande rätten till sina immaterialrättigheter, här närmast 
patent och varumärke. Handelsagenten bör åläggas att rapportera om 
eventuella intrång eller risker för intrång.

I avtalet bör regleras hur det bringas att upphöra, dvs fråga är om 
avtalstidens längd och/eller uppsägningstid (om avtalet skall löpa tills 
vidare med viss tids uppsägning eller en viss på förhand bestämd 
period eller viss minsta tid och därefter tillsvidare med viss tids upp
sägning, etc). Det kan vara anledning att i avtalet ta in en möjlighet att 
säga upp avtalet med omedelbar verkan (och således i förtid) om sär
skilt uppräknade händelser ingriper i avtalsförhållandet, t ex att han
delsagenten blir uppköpt eller råkar i betalningssvårigheter.

I allt flera länder i världen finns tvingande regler om uppsägningstid 
och uppsägningsersättning, »avgångsvederlag», om handelsagenten 
sägs upp. (Översikter av Institutet för Utländsk Rätt AB, Skrift nr 1 
»Agenträtt i Västeuropa», 1986, och nr 3 »Agent/representanträtt i 
Mellanöstern, 1988). I en del länder utgår inte avgångsvederlag om 
handelsagenten genom, vanligen grov, försummelse brutit mot av
talet. I en del länder räknas avgångsvederlaget på det mervärde i form 
av nya kunder (anteckna i avtalet de gamla!) som handelsagenten 
varaktigt tillfört huvudmannen.

Avtalet bör också innehålla regler om förhållandena efter avtalets 
upphörande, t ex återköp av lager och återlämnande av ritningar.

Under avsnitt II i kapitel 17 har belysts frågor om slitande av inter
nationella tvister och om tillämplig lag.

Sammanfattning och avslutande råd
- Skriv avtal så att andra personer utan förklaringar kan se vad som 

överenskommits.
- Låt avtalsskrivandet bli ett hjälpmedel för att analysera affären.
- Beakta olikheter som finns mellan skilda slag av avtal såsom köpe

avtal, motköpsavtal, återför sälj ar avtal, handelsagentavtal och li
censavtal.
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Att få betalt
av Erik O Träff, PKbanken

Det svenska företaget Runda Rör AB har haft mångåriga affärsför
bindelser med det västtyska bolaget Tuba GmbH. Mycket goda relatio
ner har utvecklats mellan ledningarna i de båda företagen. Det ömsesi
diga förtroendet har gjort att betalningsvillkoren för Runda Rörs leve
ranser till Tuba numera är 90 dagars öppen kredit. Försäljningsvo
lymen har ökat kraftigt under de senaste åren. Betalningarna från 
Tubas sida har alltid skötts punktligt. När Tuba helt plötsligt börja 
släpa efter med vissa betalningar kommer det som en stor överrask
ning för Runda Rör. Emellertid fortsätter man ändå leveranserna i 
samma takt som förut och med samma betalningsvillkor, åberopande 
de långvariga och och goda affärsrelationerna. Efter några månader 
kommer så ett telefaxmeddelande från en västtysk advokat, som med
delar att Tuba inställt betalningarna. Ledningen för Runda Rör erin
rar sig då att det nog var minst fem år sedan man granskat Tubas 
ekonomiska status.



Sten Andersson, ägare till bolaget Lådan AB, har vid en mässa i 
Düsseldorf av sin vän Mr Stan Smith blivit presenterad för en afri
kansk affärsman, som önskar köpa Lådans produkter. Man kommer 
överens om en större leverans, som skall äga rum senare under året. 
Mot bakgrund av det förtroende Sten Anderssons vän har för den 
afrikanske affärsmannen och hans foretag kommer man överens om 
att betalning skall ske kontant mot dokument, dvs att köparen inte får 
tillgång till de levererade produkterna förrän han har betalt var
uvärdet till sin lokala bank. Leveransen sker och Lådan skickar skepp- 
ningsdokumenten m m för inkasso genom sin egen bank till köparens 
bank i det afrikanska landet. Efter några veckor meddelar den svenska 
banken att enligt tillgänglig information har den afrikanske köparen 
betalt i sin egen lokala valuta och på så vis fått möjlighet att få ut 
godset. Vidare framgår att betalning i den avtalade valutan, US Dol
lar, inte kan påräknas förrän tidigast om ca åtta månader. Det är den 
transfereringsko som för närvarande gäller hos Centralbanken.

Dessa två exempel illustrerar två olika risker som kan påverka 
betalningen i en exportaffär: kommersiell och politisk risk. I en affärs
transaktion kan man säga att säljare och köpare har att fullgöra vissa 
prestationer. Säljaren skall leverera den avtalade varan på rätt tid och 
rätt plats och köparen skall betala i enlighet med vad som överenskom- 
mits i betalningsvillkoren. Den part som utför sin prestation innan den 
andre har gjort sin, löper alltid risken att den andre partens prestation 
av något skäl uteblir. I en exportaffär är det ganska vanligt att det är 
säljaren som först utför sin prestation, dvs levererar varan, och att 
köparen betalar först senare. Nedan skall beskrivas hur säljaren ge
nom att använda sig av olika betalningsformer kan få en rimlig säker
het för att få betalt. Avsikten med detta avsnitt är att göra exportören 
medveten om de olika risker som finns att betalning uteblir och hur 
han kan skaffa sig skyddsnät för dessa risker.

Politisk och kommersiell risk
Med politiska risker menar man ofta åtgärder från ett lands myndig
heter som hindrar eller fördröjer utförandet av en prestation, t ex 
betalning, från köparens sida. En del åtgärder kan grunda sig på 
konkreta beslut rörande t ex administrativa avgifter, importrestriktio
ner eller införselförbud. Andra exempel på politiska risker är krig och 
andra händelser av liknande slag.

Det vi vanligtvis tänker på när vi hör begreppet politiska risker är 
emellertid olika former av valutarestriktioner. Innebörden av sådana 
restriktioner är att köparen betalar i lokal valuta men på grund av 
knapphet på utländsk valuta finns inte möjlighet att utan långa dröjs
mål skaffa den valuta i vilken fordran skall erläggas enligt köpeavta
let. Sådant dröjsmål brukar betecknas transfereringsdröjsmål.

Kommersiell risk hänger samman med köparens oförmåga eller ovil
ja att betala. Oförmåga kan bero på brist på likvida medel vid det 
tillfälle när betalning skall ske och kan innebära att köparföretaget 
ställer in betalningarna och kanske går i konkurs. I en del fall genom
förs någon form av ackord. En ovilja att betala brukar hänga samman 
med att köparen på något sätt är missnöjd med den prestation säljaren



gjort. Det kan röra sig om brister i godsets kvalitet eller försenad 
leverans. Naturligtvis existerar också fall där köparen inte har någon 
saklig grund för att innehålla betalningen utan ändå på alla sätt 
försöker undvika att erlägga köpeskillingen.

För att skydda sig mot olika risker är det av stor vikt att försöka 
skaffa sig kunskap om förekomsten av risker. När det gäller politiska 
risker finns det en mängd källor att tillgå. Som exempel skall här 
endast nämnas affärsbankerna, Exportrådet, exportkreditnämnden, 
utrikesdepartementet och en rad olika ekonomiska facktidskrifter. För 
en exportör är måhända det enklaste att inhämta informationen hos 
sin bank, som både genom egen erfarenhet och genom sina relationer 
med utländska banker har en mycket god uppfattning om det politiska 
och ekonomiska läget världen över.

När det gäller att kunna bedöma de kommersiella riskerna måste 
man naturligtvis att skaffa sig en så ingående kännedom som möjligt 
om köparens ekonomiska status. Bankerna och särskilda upplysnings- 
institut, t ex Justitia International, kan förmedla ekonomisk informa
tion om den tilltänkte kunden. Men man bör inte som säljare enbart 
nöja sig med den information som kommer fram på detta sätt eftersom 
dessa upplysningar oftast är ganska knapphändiga och ibland tende
rar att innehålla alltför gamla uppgifter. Man bör genom egna aktivite
ter försöka skaffa sig en uppfattning. Som exempel kan nämnas att 
genom diskussioner med företagets ledning skaffa sig en känsla för 
företagets ekonomiska stabilitet och dess framtidsutsikter. Det är ock
så viktigt att understryka att denna granskning bör göras fortlöpande, 
även i företag med vilka man haft långvariga affärsförbindelser.

Betalningsvillkor
Att en affärstransaktion inte är fullbordad förrän parterna har full
gjort samtliga prestationer kan tyckas som en självklarhet. I många 
fall är det dock så att säljaren lägger ner stor möda på att tillverka och 
sälja varan men ingen större möda på att se till att han även får betalt 
för sina prestationer. Betalningsvillkoren i ett avtal är dock minst lika 
viktiga som tekniska specifikationer mm. Genom att göra en bedöm
ning av vilka olika händelser som kan hindra eller fördröja betal
ningen och genom att på grundval av den bedömningen ställa krav på 
hur betalning skall ske, kan man som säljare känna sig betydligt 
säkrare på att kunna genomföra en lyckad affärstransaktion.

Vi kommer nedan att beskriva ett antal betalningsformer och även 
ange under vilka förhållanden man bör använda sig av de olika former
na. Det bör understrykas att avtalet mellan köparen och säljaren delvis 
speglar det ömsesidiga styrkeförhållandet, vilket innebär att säljaren 
inte alltid kan uppnå den för honom ideala betalningformen. Det är 
dock av yttersta vikt att man som säljare vet innebörden av de efter
gifter man gör och till vilket pris det sker.

Öppen kredit och dokumentinkasso
Den enklaste betalningsformen är s k öppen kredit eller betalning, 
vilken innebär att säljaren inte har någon som helst säkerhet för 
betalningen utan köparen har att enligt köpeavtalet t ex betala 90



dagar efter fakturadatum eller konossementsdatum. Denna betal- 
ningsform bör endast användas i fall där man som säljare känner 
köparen och hans ekonomiska status mycket väl. »Öppen kredit« bör 
bara användas på närbelägna marknader mot bakgrund av att ju 
längre avståndet är till köparen desto svårare är det att bedöma och 
följa köparens ekonomiska ställning.

Betalning mot dokumentinkasso innebär att köparen i sin bank får 
lösa ut varudokumenten. I de fall en åtkomsthandling förekommer 
bland varudokumenten, t ex konossement, betyder det att köparen inte 
kan förfoga över godset förrän han har betalt. Detta förfarande ger 
säljaren en viss säkerhet (eftersom köparen måste betala för att kom
ma åt godset) men innebär ingen garanti att köparen verkligen kom
mer att göra det. I de fall inget av dokumenten utgörs av någon 
åtkomsthandling innebär dokumentinkassoförfarandet enbart en viss 
påtryckning på köparen att betala, eftersom dokumenten skickas för 
inkasso via hans egen bank. Ibland kan dokumentinkasso innebära att 
köparen för att få ut dokumenten accepterar en växel på en viss tid.

Som framgår skyddar dokumentinkassoförfarandet endast i liten 
omfattning mot kommersiell risk eftersom det inte ger någon säkerhet 
för att köparen verkligen löser ut godset. Förfarandet bör därför an
vändas vid affärer med köpare som är kända av säljaren och som 
befinner sig på inte alltför avlägsna marknader.

Dokumentinkasso bör inte användas för export utanför Europa med 
tanke på bl a eventuella hemtagningskostnader för godset för den 
händelse köparen skulle vägra att betala och hämta ut godset.

Remburs
Betalning under oåterkallelig remburs innebär i korthet att om sälja
ren kan prestera de i rembursen begärda dokumenten och uppfylla däri 
ställda villkor, sker betalning för leveransen direkt från köparens 
bank. Man skiljer vidare mellan två former av oåterkallelig remburs, 
obekräftad och bekräftad. Obekräftad oåterkallelig remburs innebär 
att man som säljare inte har någon kommersiell risk på köparen utan 
har en sådan istället på köparens bank, eftersom det är den som 
slutligen är betalningsskyldig. Den politiska risken förändras inte av 
att betalning skall ske under en obekräftad remburs utan den risken 
har fortfarande säljaren att bära och bedöma.

Bekräftad oåterkallelig remburs innebär att säljarens bank lägger 
till sin bekräftelse till rembursen. Innebörden av denna bekräftelse är 
att säljarens bank är skyldig att betala när säljaren presterat de i 
rembursen föreskrivna dokumenten. Den kommersiella risken på rem- 
bursöppnande bank, dvs köparens bank, samt den politiska risken 
åvilar nu säljarens bank och säljaren har således enbart en kommersi
ell risk på sin egen bank. För detta risktagande får vanligtvis säljaren 
betala en viss riskpremie till sin bank.

Rembursinstrumentet är ett för säljaren utmärkt betalningsmedel, 
men är av intet värde om inte säljaren kan uppfylla de i rembursen 
angivna villkoren och prestera de föreskrivna dokumenten. Stor möda 
måste därför läggas ner av säljaren för att se till att han verkligen kan 
följa villkoren. När det gäller själva dokumenten bör säljaren förvissa



sig om att han själv genom olika åtgärder kan få fram begärda doku
ment. Säljaren skall således inte acceptera att något av de dokument 
som skall presteras under rembursen, skall presteras av köparen.

Den obekräftade rembursen bör användas då man som säljare inte 
haft tillfälle att skaffa sig någon uppfattning om köparens ekonomiska 
status men där köparen befinner sig i ett politiskt och ekonomiskt 
stabilt land. Säljaren bör dock genom kontakter med sin egen bank 
förvissa sig om att rembursöppnande bank, dvs köparens bank, är en 
välrenommerad bank. I fall där säljaren känner sig det minsta osäker 
på den politiska risken i importlandet bör han kräva att få betalt under 
en bekräftad remburs.

Som framgår är rembursen en slags betalningsgaranti eftersom kö
parens bank, vid bekräftad remburs också säljarens bank, garanterar 
betalning under förutsättning att säljaren presterar i rembursen före
skrivna dokument. Rembursinstrumentet är mycket vanligt i världs
handeln. En av orsakerna till detta är att remburser och handlägg
ningen av dessa i banksystemet i världen över regleras av genom 
Internationella Handelskammaren överenskomna regler. Dessa regler 
anger relativt detaljerat vilket ansvar öppnande och aviserande/be
kräftande bank har, vilka krav som ställs på de dokument som skall 
presenteras under rembursen, mm. Att en remburs är utfärdad i enlig
het med Handelskammarens regler framgår av remburstexten. Dessa 
regler innebär en garanti för att handläggning av rembursen sker på 
ett sätt som tar till vara köparens och säljarens intressen.

En annan aspekt av rembursbetalningen är dess betydelse ur »cash 
management» synpunkt. När man som säljare presenterat sina doku
ment hos sin bank, vet man när betalning kommer att ske. Detta 
förhållande innebär att rembursinstrumentet bör kunna komma till 
användning även i andra fall än som sägs ovan.

Betalningsgaranti
En annan form av säkerhet för betalning som kan vara intressant för 
en säljare är en betalningsgaranti, antingen från köparens bank eller 
från något ekonomiskt starkare företag än köparföretaget, t ex dess 
moderbolag. Även när det gäller garantier från banker finns inter
nationellt överenskomna regler avseende tillämpningen. Eftersom 
dessa regler endast används i mycket begränsad omfattning gäller att 
man som säljare bör rådfråga sin bank innan man accepterar säker
heter i form av garantier. Banken bör också ha möjlighet att granska 
och lämna synpunkter på garantitexten.

Andra alternativ: kreditförsäkring och factoring
Gemensamt för de ovan beskrivna betalningsinstrumenten, som i vissa 
fall ger säkerhet i olika grader för betalningens erläggande, är att de är 
en del i avtalet mellan säljaren och köpare. Det innebär att säljaren för 
den händelse han finner köparen mindre kreditvärdig måste tala om 
detta då han ställer krav på att få betalt under remburs eller ställer 
krav på andra former av säkerheter. Sådana krav kan naturligtvis leda 
till olika former av motkrav från köparens sida i form av prisreduktio
ner, etc. För att undvika att för köparen visa att man som säljare har ett



bristande förtroende för honom men ändå få den säkerhet för be
talningen som man anser nödvändig finns ett par alternativ. Den 
vanligast förekommande formen är kreditförsäkring. Kännetecknande 
för en kreditförsäkring är att den ger skydd för bristande betalning som 
sammanhänger med i försäkringsvillkoren angivna händelser, politis
ka och/eller kommersiella, och endast täcker en viss andel av skadans 
storlek, vanligtvis 70—90%, samt att försäkringsersättning oftast utbe
talas först viss tid efter det att betalning från köparen skulle ha erlagts. 
I Sverige lämnas kreditförsäkring, när det gäller exportaffärer av 
EKN-Exportkreditnämnden och Svenska Kreditförsäkringsaktiebola
get. Försäkringar från utländska försäkringsinstitut kan också för
medlas av försäkringsmäklare i Sverige. Även ett par andra bolag i 
Sverige, t ex Skandia och Trygg-Hansa, ägnar sig åt vissa former av 
kreditförsäkringar, främst avseende täckning av politiska risker.

Det är viktigt för en försäkringstagare att mycket väl sätta sig in i 
omfattningen av en kreditförsäkring, särskilt beskrivningen av vilka 
risker försäkringen omfattar samt vilka skyldigheter i olika avseenden 
som gäller för försäkringstagaren. Detta gäller alla typer av kreditför
säkringar men är måhända allra viktigast när det gäller försäkringar 
lämnade av utländska bolag. De svenska institutionerna har ofta olika 
typer av standardavtal som är lättare att tillgodogöra sig.

En annan form för säljaren att skaffa sig säkerhet för att få betalt är 
helt enkelt att sälja fordringen till ett finansbolag, s k exportfactoring. 
Det innebär att finansbolaget tar över risken för att betalning inte sker 
och även sköter all kravverksamhet. Exportfactoring passar bäst när 
det rör sig om upprepade leveranser till ett relativt konstant antal 
köpare.

Avslutande råd
Ovanstående är exempel på de allra vanligaste betalningsformerna 
som finns i utrikeshandeln och den säkerhet de i varierande omfatt
ning ger säljaren för att få betalt. Vilket betalningsvillkor man lyckas 
uppnå som säljare är beroende av en mängd omständigheter. Viktigast 
är dock att man innan man börjar förhandla med sin köpare skaffar sig 
en god uppfattning om riskerna för att betalning inte kan komma att 
erläggas, dvs försöker bedöma de politiska och kommersiella risker 
som är förenade med avtalets genomförande. När man väl har gjort 
detta bör man ha klart för sig vilket betalningsvillkor som är det ideala 
i den aktuella affären. I den konkreta utformningen av betalnings
villkoren bör man samråda med experter hos sin bank. Hur långt man 
lyckas nå i en affärsförhandling är beroende av en mängd faktorer, bl a 
konkurrenssituationen, men det är av yttersta vikt att man som säljare 
är medveten om hur risken påverkas om man är tvungen att gå ifrån 
egna önskemål vad gäller betalningsvillkoren.



Kortfristig finansiering och 
valutaexponering
av Carl Engelberth, Skandinaviska Enskilda Banken

I samband med exportaffärer finns det två viktiga riskmoment att 
beakta för exportören. Dels är möjligheten att ge köparen kredit ibland 
ett viktigt konkurrensmedel, men även en risk, och dels är en eventuell 
fakturering i utländsk valuta ett ytterligare riskmoment.

Risken med att lämna kredit är bl a att köparens betalningsförmåga 
kan ändras under tiden. Dessutom är krediten förknippad med en 
räntekostnad, oavsett om exportören själv lånar ut pengarna eller om 
hans bankforbindelse ordnar finansieringen.

Krediter behöver dock inte endast innebära problem och risker. En 
kreativ och smidig finansieringslösning kan många gånger vara en 
nödvändighet för att få hem en exportorder. I detta kapitel skall vi 
belysa några alternativa kortfristiga kreditformer i samband med 
exportaffärer.

Valet av exportvaluta kan också vara en källa till problem. Det



enklaste är naturligtvis att fakturera i svenska kronor. Har man sina 
inköp eller produktionskostnader i svenska kronor, så är kalkylen 
förstås enklast om faktureringen sker i samma valuta. För köparen är 
dock svenska kronor en utländsk valuta och han kan se det som ett 
riskmoment i affären, vilket kan påverka honom i valet mellan olika 
alternativ. Genom att fakturera i svenska kronor kan man dessutom 
ibland gå miste om en eventuell kursuppgång, som en annan fakture
ringsvaluta hade givit.

I det följande behandlas även problemen med valutaval och valuta
exponering i samband med export och kortfristig finansiering. Vi skall 
ge exempel på hur man kan skydda sig mot snabba valutakursför
ändringar och hur man kan minska riskerna i dessa sammanhang.

Kortfristiga krediter brukar definieras som krediter upp till ett år. 
Sveriges Riksbanks bestämmelser säger att man får lämna kredit till 
utlandet inom ramen för normala betalningsvillkor. Detta gäller även 
för krediter till egna utländska dotterbolag. Går man utöver det nor
mala i sin kreditgivning, så är det fråga om kapitalöverföring eller 
direktinvestering, vilket kräver ansökan hos bank eller i vissa fall hos 
Riksbanken.

Den enklaste och vanligaste formen av kortfristig finansiering är att 
det exporterande företaget utnyttjar en redan befintlig kreditram eller 
checkräkningskredit. Kredittiderna är då inte längre eller annorlunda 
dem man erbjuder sina svenska kunder. I Norden och i övriga Västeu
ropa, som är de viktigaste och största svenska exportmarknaderna, är 
denna typ av finansiering absolut vanligast. Nedan följer en redogörel
se för några alternativa finansieringsformer.

Inkassoförskott
Dokumentinkasso som betalning beskrivs i ett annat kapitel. I vissa 
länder, t ex Västeuropa och Sovjetunionen, är dokumentinkasso en 
vanlig betalningsform. I normalfallet får exportören ligga ute med 
pengarna tills köparen betalt och pengarna remitterats till den svens
ka banken. Säljaren kan emellertid få kredit i svenska kronor redan 
när han lämnar in varudokument för inkassering i utlandet mot kon
tant betalning eller mot accept. Exportören har härmed, i avvaktan på 
att köparen löser dokumenten i den utländska banken, möjlighet att 
erhålla ett sk inkassoförskott på upp till 80% av fakturabeloppet. När 
den utländska banken redovisar betalningen för dokumenten används 
dessa medel till att lösa inkassoförskottet. Som säkerhet för krediten 
lämnas bl a varudokumenten och därigenom själva varan. Kostnaden 
för dessa krediter är normalt bankens ränta för lån mot vanlig säker
het, samt en varubelåningsavgift i vissa fall.

Har faktureringen skett i utländsk valuta åsamkas exportören en 
kursrisk, som dock kan säkras enligt beskrivning senare i kapitlet.

En exportör kan vidare erhålla kredit genom diskontering av accep
terade exportväxlar. I det fall en dylik diskonterad växel är i utländsk 
valuta, så blir kostnaden beroende av ränteläget i denna valuta. Den 
valutakurs som råder på diskonteringsdagen gäller som omräknings- 
kurs och exportören undviker på detta sätt valutaexponering. En för
del för exportören är också att banken här ofta kan nöja sig med 
dokumenten som säkerhet.



För vissa östeuropeiska länder förekommer det att exportören får ett 
helt paket med växlar, som förfaller succesivt var sjätte månad. Dessa 
kan då säljas en i taget, eller hela serien på en gång, för att finansiera 
exporten.

À forfaitväxel
A forfait eller »forfaitering» innebär att en bank köper en växelfordran 
på en utländsk kund utan regressrätt på exportören. Detta medför att 
banken avstår från att i efterhand kräva exportören på likvid, om 
köparen inte betalar. På detta sätt blir exportören således av med såväl 
kredit- som kursrisk.

Den dokumentation som krävs av banken är växlar avaliserade av 
en bank i importlandet. Denna bank måste godkännas av den svenska 
banken.

Remburser som finansieringsinstrument
Även remburser som betalning har behandlats i tidigare kapitel. För
utom att rembursen är en säker betalningsform, fungerar den också 
som ett mycket bra kreditinstrument för krediter upp till 180 dagar. I 
vissa fall förekommer det även längre kredittider. Man talar då om en 
sk tidsremburs som det finns ett flertal tekniska lösningar för. Sälja
rens bank, köparens bank eller köparen själv accepterar en växel eller 
lämnar annan avtalad förbindelse för betalning på förfallodagen. Vil
ken lösning man väljer, beror oftast på i vilket land köparen finns och 
vilken bransch det gäller. Men oberoende av utformningen är det alltid 
viktigt att säljaren kan uppfylla rembursvillkoren.

Även om säljaren och köparen 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 (med undantag för Sovjetunionen) och u-länder.

Räntefrågorna i ovan skisserade lösningar kan avgöras genom avtal 
mellan exportör och importör liksom naturligtvis även valutafrågan. 
Skulle växlarna vara betalbara i utländsk valuta blir förfarandet vid 
en diskontering analogt med vad som tidigare sagts om diskontering 
vid ett inkassoförfarande.

Kortfristig finansiering i utländsk valuta
Krediter i utländska valutor täcker idag en ökande del av en exportörs 
totala refinansieringsbehov i samband med krediter till utlandet. 
Svenska banker tillhandahåller krediter i utländska valutor i sam
band med export. Dessa krediter löper vanligen på sex månader och i de 
valutor som finns tillgängliga på den internationella valutamarkna
den. Krediterna kan kombineras med terminssäkring av kapital och 
ränta per förfallodagen. Den totala kostnaden för krediten kan därmed 
direkt jämföras med motsvarande lån i svenska kronor. Kortfristig 
finansiering i utländsk valuta kan ske oberoende av enskilda exportaf
färer och kan därför användas som vanliga rörelsekrediter.



Det maximala belopp en exportör får låna, får vid var tid ej över
skrida företagets utestående kundfordringar på utlandet. Vanligast är 
att exportören tecknar ett avtal om utlandsfinansiering av löpande 
exportaffärer med sin bank. Riksbankens tillstånd krävs som regel 
inte. Emellertid kan prövning av Riksbanken krävas vid vissa utlands
finansieringar.

Kostnaden för denna typ av utlandsfinansiering beror på det inter
nationella ränteläget för respektive valuta. Genom att välja refinansi
ering i svenska kronor eller utländsk valuta har ett företag möjlighet 
att, beroende på t ex ränteläget för respektive finansieringsalternativ, 
totalt sett minska sina kostnader för givna leverantörskrediter. Före
taget har dessutom en större likviditetsreserv inför oförutsedda ut
gifter.

Exportören har genom att ta upp lån i utländsk valuta möjlighet att 
minska valutariskerna för utestående kundfordringar i främmande 
valutor.

Antag t ex att en exportör har fakturerat i tyska mark (DEM) och att 
han får betalt om tre månader. Han är orolig för att DEM skall sjunka i 
värde. Han ber då sin bank, att ordna ett lån i DEM på tre månader. 
Lånevalutan växlas direkt till svenska kronor. Beloppet sätts t ex in på 
företagets ckeckkonto. I och med detta har exportören blivit av med sin 
kursrisk. När köparen sedan betalar i DEM, så är det bara att lösa 
lånet.

Även importörer har möjlighet att ta upp lån i utländsk valuta i 
samband med importbetalningar till utlandet. Enligt Riksbankens 
regler får kredittiden för dessa lån inklusive eventuellt utnyttjad leve- 
rantörskredit inte heller överskrida sex månader.

Lån som svarar mot faktiskt verkställda importbetalningar under 
den närmast förflutna 30-dagars-perioden får avräknas mot kronor. 
Lån motsvarande kommande importleveranser inom 30 dagar framåt 
kan även användas som finansieringsbas, men pengarna skall då pla
ceras på Valutakonto för senare utbetalning till utländska leverantörer

För såväl exportör som importör kan även mixlån, eller sk korglån, 
periodvis vara aktuella. Detta innebär att lån upptas i två eller flera 
valutor. Tanken är att de i korgen ingående valutorna, så långt det är 
möjligt, skall neutralisera varandra och att man skall utnyttja ett 
lägre ränteläge för dessa valutor än för svenska kronor.

V alutaexponering
Att bestämma vilken valuta som skall användas i en utlandsaffär är en 
viktig uppgift, inte minst i tider av täta och stora svängningar i valuta
kurserna. Valet av valuta bör därför tas upp redan under de inledande 
diskussionerna mellan köpare och säljare, och banken bör rådfrågas. 
Köpare och säljare kan ha helt olika intressen av att en viss valuta 
används. Företagets totala valutaposition och förväntningar om kurs
utvecklingen för olika valutor påverkar valet av faktureringsvaluta.

Det är viktigt för ett företag att man bestämmer hur man skall 
hantera sina valutarisker och att man följer en policy. Om man väljer 
att kurssäkra alla valutarisker så är osäkerheten borta, men man går å 
andra sidan miste om förtjänsten man t ex kunde ha gjort på en valuta 
som ökat i värde under den tid man har en utestående fordran.



Det finns en rad faktorer som bestämmer priset/kursen på en valuta. 
Vissa faktorer är t ex av teknisk karaktär och vissa kan snarare vara 
politiska, men det grundläggande för en valutas utveckling och där
med priset på valutan är respektive lands nuvarande samt framtida 
ekonomiska utveckling.

Ekonomiska faktorer i respektive länder, såsom t ex bytesbalans, 
handelsbalans, arbetslöshet, inflation etc, är avgörande för hur respek
tive länders utveckling kommer att bli, och därmed även valutan.

För åtminstone små och medelstora företag måste dock rådet vara 
att försöka minimera sina kursrisker med hjälp av de här beskrivna 
teknikerna. Möjligheten att, förutom den dagliga verksamheten, även 
vara expert på att förutspå valutakursernas utveckling får betraktas 
som liten. Det är därför viktigt att föra en kontinuerlig dialog med sin 
bank i dessa frågor.

Valutakonton
Har man som exportör inkommande främmande valuta, så kan man 
samla upp dessa likvider på Valutakonto i svensk bank. Valutakontot 
riktar sig i första hand till de företag, som har både in- och utbe
talningar i annan valuta än svenska kronor. Kontot används för att 
samla upp utifrån kommande betalningar i en viss valuta, för att 
senare matchas mot utbetalningar i samma valuta.

Från och med 1984 har svenska banker möjlighet att betala ränta på 
innestående valutakontomedel under den tid banken har tillgång till 
valutan. Detta medför att företagen på ett bättre sätt än tidigare kan 
använda cash management i valutor. Ingen tid behöver spillas på att 
bevaka när valutan kommer in och förräntning sker automatiskt till 
marknadsmässiga räntor. Räntesatsen fluktuerar från dag till dag.

Ett svenskt företag kan också samla upp exportlikvider på bank i 
utlandet under kortare tid. Sveriges Riksbank medger dock inte att de 
används till att betala import, utan de måste först tas hem till ett 
Valutakonto i Sverige.

Depositioner
Som ett alternativ till Valutakonto erbjuder bankerna tidsbundna pla
ceringar, vilket innebär att man träffar en överenskommelse med 
banken om vilket belopp som skall placeras, i hur många dagar och till 
vilken räntesats. Detta alternativ är oftast mest lönsamt.

Allmänt gäller för både avistaplacering (löpande/valutakonto) och 
tidsbunden placering (deposition), att räntesatsen styrs av den inter
nationella räntemarknaden (euromarknaden). Riksbanken tillåter för 
närvarande inte att valuta är räntebärande i mer än sextio dagar.

Terminsaffärer
Med avistakurs menas priset på en valuta med omedelbar leverans av 
densamma. Leveransen sker oftast två dagar framåt räknat från av
slutningsdagen, dock kan leverans även ske samma dag eller en dag 
framåt. Med terminskurs menas priset på en valuta med leverans i



framtiden, dvs avslut som görs för leverans senare än 2 dagar efter 
avslutsdagen.

För att skydda sig mot kursförluster kan både exportörer och impor
törer göra en terminsaffär. Denna innebär ett avtal med banken enligt 
ovan om köp eller försäljning av en viss valuta till en på förhand 
fastställd kurs för leverans vid en bestämd tidpunkt i framtiden. Ingen 
särskild avgift eller provision tas ut.

Riksbanken föreskriver att terminsaffären om möjligt skall ha sam
ma förfallodag som den bakomliggande betalningen. Om betalnings
terminen på grund av leveransförsening eller dylikt förskjuts eller 
tidigareläggs kan terminsaffären förlängas eller förkortas i motsva
rande grad.

Någon formell tidsbegränsning finns inte för en terminsaffär som 
avser betalning för export och import eller för in- och utgående frakter 
och charterhyror. Vid kapitalbetalningar, amorteringar och räntelik- 
vider får avslut göras tidigast 6 månader före förfallodagen för bakom
liggande betalning.
Exempel på hur ett terminspris räknas fram:

Avistakurs: 345 SEK för 100 DEM
Ränta i DEM: 4%
Ränta i SEK: 10%
Terminens längd 3 månader

(10 - 4)% X— = 1.5%
12

över avistakursen = 350,175.

Om företaget vet att man får in tyska mark om 3 månader, så kan man 
enligt ovan sålunda redan idag få besked av sin bank, att man får dessa 
avräknade till 350,175.

Det är mycket viktigt för export- och importföretag samt företag med 
utlandslån att kunna kurssäkra sina valutor. På så sätt slipper man 
växelkursernas fluktuationer och skapar en fast grund för sin priskal- 
kylering och anbudsgivning i främmande valutor.

Exportfactoring
Utanför banksystemet kan kortfristig finansiering även ske genom sk 
exportfactoring. Som exportör kan man antingen behålla eller sälja 
fakturafordringar. Man kan få fullständig täckning av förlustrisker 
och vid belåning, precis som vid inkassoförskott, möjlighet att erhålla 
ett förskott på upp till 80% av fakturabeloppet.

Sammanfattande råd
Avslutningsvis skulle jag vilja ge följande sammanfattande råd till er 
som hanterar exportaffärer hos företag.



— Finansieringsfrågorna bör lösas senast samtidigt som exportaffärer
na görs upp i övrigt.

— Även valet av faktureringsvaluta bör beaktas när affärerna i övrigt 
diskuteras.

— Utnyttja möjligheter att finansiera i utländsk valuta, när Din bank 
kan bevisa att det är ett intressant alternativ.

— Bliv vid Din läst. Låt dem, som har till yrke att dagligen handha 
valutor, stå för bedömningarna.

— Matcha in- och utgångar. Växla inte om till kronor i onödan, så 
undviker Du omräkningskostnaden.

— Tillgångar i utländsk valuta kan förräntas.
— Om Du terminssäkrar, så vet Du exakt vad det kostar i svenska 

kronor.
— Undersök möjligheterna att bli av med både kredit- och valutarisk 

när tillfälle ges. (À forfait-växel).
— Belåning och försäljning av exportfakturor kan vara en möjlighet att 

lösa likviditetsproblem.



Medel- och långfristig 
exportfinansiering
av Carl-Otto Beckvid, Svenska Handelsbanken

När blir medel- eller långfristig exportfinansiering aktuell?
En mycket betydelsefull fråga för såväl köpare som säljare vid varje 
affärstransaktion är frågan »Hur skall köpet finansieras?». Ju större 
affären är desto större vikt får frågan. Och kan köparen ej lösa sitt 
finansieringsbehov blir det ingen affär av, såvida inte säljaren är så 
angelägen om att genomfora transaktionen att han bidrar till frågans 
lösning, till exempel genom att själv lämna köparen en kredit, en sk 
leverantörskredit. Att säljare lämnar sådana krediter är högst vanligt, 
speciellt när det rör sig om rimligt stora belopp, rimligt långa kreditti
der och köpare vars kreditvärdighet enkelt kan bedömas av säljaren.

I de fall då affärstransaktionen omfattar kapitalvaror - maskiner, 
byggnader, fabriker etc — med en avsevärd livslängd, önskar köparen 
ofta fördela betalningen för det köpta godset över en längre tidsperiod, 
så att avkastningen från maskinen eller fabriken kan bidraga till 
återbetalningen av den kredit köparen erhållit i samband med köpet. 
Eftersom säljaren, å andra sidan, oftast har behov av sitt rörelsekapital



för produktion och marknadsföring är det ur säljarens synvinkel ej så 
attraktivt att binda upp rörelsekapital i medel- eller långfristiga leve- 
rantörskréditer. Säljaren kan då söka 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 sålunda 
i fråga vid de exporttransaktioner då det rör sig om export av kapital
varor eller av större projekt och då den utländska köparen - i stället för 
att betala kontant - önskar ett avbetalningsliknande förfarande, som 
mer eller mindre nära ansluter till godsets värdeminskning.

Finansieringsformer
Principiellt kan man skilja mellan två olika huvudfinansieringsfor
mer, som närmare beskrives nedan, nämligen
- Leverantörskredit — se figur 21.1 —, som innebär att leverantören/ 

exportören i leveransavtalet avtalat med köparen/importören om att 
lämna denne viss kredit och villkoren härför.

— Köparkredit, som innebär att någon annan än leverantören/exportö- 
ren — i allmänhet exportörens bank - beviljar köparen/importören en 
kredit (bank-till-köpar-kredit) — se figur 21.2 — vilken möjliggör att 
exportören erhåller kontant betalning. Krediten kan också lämnas 
av exportörens bank till köparens bank (bank-till-bank-kredit) - se 
figur 21.3.

1. Leverantörskredit
Om parterna enas om en leverantörskredit kan betalningsvillkoren 
innebära t ex att ett belopp motsvarande
10% av kontraktsvärdet erläggs kontant av köparen vid kontrakts

tecknandet
5% av värdet av varje leverans erläggs kontant av köparen mot 

presentation av skeppningshandlingar samt
85% av kontraktsvärdet omfattas av en kredit från exportören, vilken 

kredit köparen skall avbetala genom 10 lika stora, halvårsvis 
förfallande rater, den första förfallande till betalning 6 månader 
efter sista väsentliga delleverans. På utestående kreditbelopp 
erlägger köparen en ränta på 10% p.a. betalbar halvårsvis i efter
skott. Betalningarna av kreditbeloppet inklusive ränta garante
ras av köparens bank.

Om exportören tänker behålla krediten i egna böcker, dvs om han är 
beredd att ligga ute med pengarna i avvaktan på betalning, är dessa 
betalningsvillkor i och för sig tillräckliga. (De med kontraktsfordran 
förenade kreditriskerna kan täckas t ex av en EKN-garanti.) Om 
exportören däremot icke är beredd att ligga ute med pengarna i av
vaktan på köparens betalning - vilket är det vanliga - skall han 
föreskriva att de halvårsvis förfallande avbetalningsraterna skall do
kumenteras med fristående fordringsbevis, i regel växlar, vilka ut
nyttjas som instrument vid refinansiering av leverantörskrediten.



Figur 21.1 : Leverantörskredit
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Fordringsbevis i form av växlar kan rekommenderas även om ex
portören behåller krediten i egna böcker, eftersom exportören därmed 
får separata fordringsbevis, som är praktiskt användbara i händelse av 
betalningstvist. Även räntan bör dokumenteras med växlar. Antingen 
kan räntan läggas till kapitalbeloppet eller också kan särskilda ränte- 
växlar utfärdas. Växlarna bör garanteras av köparens bank, antingen 
genom endossering, genom sk aval (-växelborgen) eller genom en 
separat betalningsgaranti.

Det vanliga är att växlarna, som utställs av exportören, deponeras 
hos exportörens bank sedan de accepterats av köparen. När exportören 
kan påvisa - vanligen genom skeppningshandlingar - att slutleverans 
skett, kompletterar exportörens bank växlarna med uppgift om växel- 
förfallodagarna (som baseras på sista leveransens skeppningsdag) och 
lämnar ut växlarna till exportören (växlarna friställs). Köpare och 
säljare kan naturligtvis komma överens om andra tidpunkter för väx
larnas friställning, som t ex tidpunkten när varor motsvarande 50% av 
kontraktsvärdet skeppats eller också successivt under leveransperio
den så snart leveransvärdet uppgår till ett visst överenskommet be
lopp.

Så snart växlarna friställts kan de av exportören användas för refi
nansiering. Detta kan ske genom diskontering av växlarna, dvs en 
refinansiering vid vilken diskontören — banken eller annat finansie
ringsinstitut - vanligen har full regressrätt gentemot den ursprung
lige fordringshavaren - exportören. Refinansiering av växlarna kan 
även ske genom att banken, i de fall växelfordran icke är EKN-garan- 
terad, övertar växlarna utan regressrätt gentemot exportören — va
rigenom exportören helt kommer ur transaktionen — eller med regress
rätt endast för den icke EKN-garanterade delen av en EKN-garante- 
rad leverantörskredit. Vid en traditionell växeldiskontering dras 
räntan för hela löptiden av vid diskonteringstillfället; förskottsränta 
erlägges sålunda.



2. Köparkredit
I stället för att parterna kommer överens om en leverantörskredit - 
som får anses vara den traditionella kreditformen — händer det numera 
allt oftare i exporttransaktioner av någon storlek att exportören, i 
samarbete med sin bankforbindelse, erbjuder en köparkredit, dvs en 
bank-till-bank-kredit eller en bank-till-köpare-kredit. Betalningsvill
koren i ett kommersiellt kontrakt kan då t ex innebära att ett belopp 
motsvarande
15% av kontraktsvärdet er läggs kontant av köparen vid tecknandet 

av det kommersiella kontraktet, medan ett belopp motsvarande
85% av kontraktsvärdet finansieras genom en kredit från exportörens 

bank till köparens bank (bank-till-bank-kredit). Utnyttjande av 
kreditbeloppet sker genom att ett belopp motsvarande 85% av 
värdet av varje leverans debiteras köparens banks lånekonto hos 
exportörens bank och utbetalas till exportören mot dennes före
teende av skeppningshandlingar.

Villkoren för krediten fastställes i ett särskilt kreditavtal mellan ban
kerna. Detta innebär att exportören inte blir direkt inblandad i export
krediten, men han får ofta binda sig för vissa åtaganden gentemot sin 
bank, som alltså är kreditgivare. Det kan t ex röra sig om att ställa 
borgen för en viss del av krediten, att stå för eventuell kursrisk och för 
dröjsmålsränta under den s k karenstiden vid en eventuell skaderegle
ring, om krediten är EKN-garanterad eller till någon del säkerställd 
genom försäkring.

Kreditavtalet mellan bankerna skall reglera bl a följande: Kreditbe
loppets storlek. Valutaslag för krediten. Utbetalningsperiod. Utbe- 
talningsprocedur (utbetalning skall som regel ske direkt till exportö
ren). För utbetalningsproceduren erforderliga dokument. Säkerheter. 
Återbetalning. Räntevillkor. Provisioner. Bestridande av övriga kost-

Figur21.2: Köparkredit — Bank-till-köpare-kredit
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nader såsom juristkostnader, resekostnader, eventuella kostnader i 
framtiden för indrivning av fordran etc. Konsekvenser av betalnings- 
dröjsmål eller av kredittagarens framtida eventuellt försämrade eko
nomiska status.

Om krediten i stället lämnas av exportörens bank direkt till köparen 
kallas krediten, som ovan nämnts, bank-till-köpare-kredit. Sådana 
krediter är vanligt förekommande i de fall då exportören som motpart 
har en sk »offentlig köpare», dvs en köpare som på grund av sin 
offentligrättsliga natur inte kan försättas i konkurs, exempelvis minis
terium, departement eller statligt affärsdrivande verk. Bank-till-kö- 
pare-kredit förekommer även då köparen är privaträttsligt subjekt, 
men det förutsätts då dels att köparen är av god kreditvärdighet, dels 
oftast att köparens åtaganden enligt kreditavtalet garanteras solida
riskt 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 ex
portören får kontant betalt medan risken på den med exporttrans
aktionen förenade fordran bäres av den eller de risktagare - garanter 
eller borgensmän — som engagerar sig i krediten, t ex banken, EKN, 
försäkringsbolag eller exportören. Oftast delas risken på något sätt 
mellan två eller flera av dessa risktagare.

Som framgår av figur 21.3 är det en förutsättning för en bank-till- 
bank-kredit att ett separat kreditavtal träffas mellan köparen och 
köparens bank, men detta är en del av den finansiella lösningen, som 
ligger helt på köparsidan.

3. Leverantörskredit eller köparkredit?
Frågan om vilket alternativ exportören skall eftersträva - leveran
törskredit eller köparkredit - är omöjlig att besvara generellt. Leve- 
rantörskrediten är en smidig och allmänt använd finansieringsform. 
Det är emellertid klokt att komma ihåg, att riskerna för störningar i en

Figur 21.3: Köparkredit — Bank-till-bank-kredit
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exportaffär är större än vid en försäljning inom det egna landet. Av
stånden, språkskillnader, kulturskillnader m m kan medföra missför
stånd och felbedömningar. Riskerna för problem, som kan uppstå på 
grund härav, kan till stor del täckas in i de olika bestämmelserna i ett 
kreditavtal för en köparkredit, medan fordringsägaren vid en leveran- 
törskredit är hänvisad till innehållet i växlarna eller i de sk promissory 
notes (= egna växlar), som han erhållit som bevis på sin fordran. 
Därtill kommer att växeln har en angiven förfallodag och dessförinnan 
kan utställaren eller den som trätt i hans ställe ej begära betalning, i 
det fall han skulle finna att gäldenärens ekonomiska ställning för
sämras. Ett kreditavtal, rätt skrivet, innehåller emellertid en klausul, 
som ger fordringsägaren rätt att säga upp lånet till förtida betalning i 
en sådan situation.

Andra överväganden har emellertid även kommit in i bilden efter 
det att erfarenheter vunnits rörande de båda finansieringsformernas 
behandling i samband med skuldkonsolideringsförhandlingar i skuld- 
krisdrabbade länder. Före skuldkrisutbrottet ansågs det allmänt att 
det var en fördel att exportfordringen innehades av en bank. Gäldenä- 
ren förmodades vara mera angelägen att sköta bankskulder än leve- 
rantörsskulder. Denna uppfattning är ej längre självklar. Det är dels så 
att leverantörskrediter lättare undgår att dras in i skuldomförhand
lingar dels så att köparna ofta pga omsorg om en etablerad och värde
full leverantörsförbindelse gör sitt yttersta för att fullgöra sina be
talningsskyldigheter gentemot leverantören.

Rent allmänt kan det emellertid hävdas att krediter på icke alltför 
stora belopp till goda betalare för enkelhetens skull bör utformas som 
leverantörskrediter. Vid större komplicerade exporttransaktioner krä
ver försiktigheten köparkredit.

4. Leasing
En allt vanligare finansieringsform vid exporttransaktioner vid sidan 
av leverantörskrediten och köparkrediten har blivit leasing. Leasing 
är, enkelt uttryckt, ett utvecklat hyresförhållande, som ger leasetaga- 
ren (hyresmannen) rätt att under en avtalad tidsperiod utnyttja den av 
uthyraren ägda egendomen — maskinen, fordonen, etc — mot en på 
förhand avtalad periodisk ersättning (leasingavgiften). Vid leasing
periodens utgång återgår den leasade - uthyrda — egendomen till 
uthyraren, såvida hyresmannen ej önskar förlänga hyrestiden. Ofta 
kan det också finnas möjlighet att arrangera ett förvärv av egendomen 
efter hyrestidens utgång.

Genom leasingförfarandet kan hyresmannen sålunda få möjlighet 
att i sin verksamhet utnyttja den erforderliga maskinen utan att vara 
tvingad att genomföra den därmed sammanhängande investeringen. 
Hyresmannen undviker sålunda att blåsa upp sin balansräkning. Han 
avstår emellertid på samma gång från de skattemässiga fördelar som 
kan vara förenade med avskrivningar, investeringsavdrag etc. Dessa 
fördelar kommer ägaren av utrustningen, dvs uthyraren, i åtnjutande 
av.

Rent praktiskt sker exportleasing genom att den svenske exportören 
säljer den utrustning som skall exporteras till ett svenskt leasingbolag. 
Exportören erhåller kontant betalt av leasingbolaget, som samtidigt



träffar ett leasingavtal med den utländska hyresmannen. Den sist
nämnde betalar därefter under leasingavtalets giltighetstid den över
enskomna leasingavgiften till leasingbolaget.

En betydelsefull faktor för leasingtransaktioners attraktivitet är de 
skattefördelar av olika slag som kan uppnås. På grund av olika inne
håll i olika länders skattelagstiftning kan det ekonomiska utfallet av 
leasingtransaktioner komma att variera högst betydligt beroende på i 
vilket land eller mellan vilka länder en transaktion utföres. På grund 
härav och för att vara i besittning av bästa möjliga kunnande på flera 
viktiga marknader utanför Sverige har de svenska leasingbolagen 
sedan länge varit etablerade i en eller annan form utomlands. Fördelen 
med att förmedla en affär till ett leasingbolag i hyresmannens land är 
bl a att hyresmannen kan erhålla en lease i sitt eget lands valuta samt 
att lokala lagbestämmelser kan tillgodoses.

Refinansieringsformer

1. 1 samband med leverantörskrediter
a. Växeldiskontering
Som angivits ovan i samband med beskrivningen av leverantörskredi- 
ten kräver exportören vid leverantörskredit ofta att krediten doku
menteras med växlar (bill of exchange = växel, eller promissory note = 
egen växel), varigenom exportören erhåller separata bevis på fordring
en. Dessa fordringsbevis har två syften, nämligen dels att underlätta 
en refinansiering av fordran, dels att underlätta ett eventuellt rättsligt 
förfarande i händelse av betalningsdröjsmål från köparens sida.

Den refinansieringskälla som är naturligast för exportören att tänka 
på i första hand är förstås affärsbanken. Exportören diskonterar väx
larna hos banken, som antingen kan förbehålla sig full regressrätt mot 
utställaren av växlarna, dvs exportören, eller som kan övertaga väx
larna med avstående av regressrätt.

Om banken vid diskontering förbehåller sig full regressrätt mot 
exportören, betyder detta att banken har rätt att kräva betalning för 
växlarna av exportören om växelskulden icke regleras på utsatt tid
punkt. Det är i sådana fall väsentligt för exportören att hans växelford
ringar säkerställts på bästa möjliga sätt, exempelvis genom växelaval 
eller separat betalningsgaranti utfärdad av köparens bank eller genom 
EKN-garanti.

Kostnaden för diskonteringen av växlarna kan komma att erläggas 
antingen genom ett avdrag vid diskonteringstidpunkten, nämligen om 
banken lyckats ordna sin refinansiering av växlarna i sin tur till fast 
ränta, eller periodvis — exempelvis halvårsvis eller kvartalsvis — i 
efterskott om banken valt att i sin tur refinansiera sig till rörlig ränta 
med sex eller tre månaders ränteperioder.

b. A forfait
Banken kan alltså, som nyss sagts, överta och refinansiera exportörens 
växlar med avstående från regresskravet mot exportören. Banken 
övertar sålunda kreditrisken på köparen (= den kommersiella risken)



och på köparlandet (= den politiska risken) fullt ut. Man brukar säga 
att banken övertar växlarna »à forfait». För att banken skall vara 
beredd att överta eller diskontera växlarna à forfait krävs att de är så 
beskaffade att det är möjligt för banken att sälja dem vidare à forfait.

Det krävs därför att grunden för växelfordran är en exporttrans
aktion omfattande varor eller tjänster. Å andra sidan får växlarna ej 
innehålla någon hänvisning till det bakomliggande exportavtalet. Det 
skall nämligen vara möjligt för växelinnehavaren att erhålla betal
ning på växelns förfallodag utan dröjsmål, även om en tvist mellan 
exportören och köparen skulle föreligga rörande brister i leveranserna. 
Banken, som övertagit växelfordringen à forfait, har nämligen genom 
övertagandet tagit kreditrisken på köparen och köparlandet, men ej på 
leverantörens förmåga att fullgöra sina leveransåtaganden. Utöver 
ovan angivna krav kräver växelköparen/banken normalt växelaval 
eller ovillkorlig betalningsgaranti utfärdad av förstklassig bank eller 
av statlig organisation i köparlandet. Genom avalen eller betalnings- 
garantin möjliggörs vidareförsäljning av växeln på andrahandsmark- 
naden för à forfait- växlar. Slutligen skall nämnas att särskilt à forfait- 
avtal kan tecknas mellan exportören och växelköparen i de fall en 
större volym växlar förutsättes refinansieras på detta sätt. En schema
tisk bild av à forfait-transaktionen framgår av figur 21.4.

A forfait-finansiering ställer sig ofta något dyr eftersom den slutliga 
refmansiären, som köper växlarna till fast ränta, ytterst refinansierar 
sig på kortare tid och därmed tar en ränterisk, för vilken han måste 
söka kompensation i priset för växelövertagandet. Men exportören får 
för priset kontant betalning, han blir av med risken och behöver inte 
bekymmra sig om inkassering av fordringarna. Bank, som övertagit 
växlar à forfait, kan välja mellan att på vanligt sätt refinansiera sin 
växelfordran (»behålla dem i sin portfölj») eller sälja växlarna på 
andrahands-å-forfait-marknaden. Institut, som specialiserat sig på

Figur 21.4: Schematisk hild av en à forfait-transaktion
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denna andrahands-marknad, finns främst i Storbritannien, Schweiz 
och Österrike.

Skulle exportören vända sig till ett finansbolag istället för till sin 
bank skulle han finna att finansbolaget skulle kunna erbjuda à forfait- 
tjänster på i princip samma sätt som banken.

Även AB Svensk Exportkredit kan ifrågakomma som refinansiär 
såväl i förhållande till banken som till svenskt exportföretag både vid 
normal diskonteringav växlar under en medel- eller långfristig leve- 
rantörskredit och vid à forfait-transaktioner. På grund av AB Svensk 
Exportkredits mycket högt ställda säkerhetskrav kan den med växlar
na vanligen förenade säkerheten i form av regressrätt mot exportören, 
utländsk bank-aval eller bank-garanti ofta behöva kompletteras med 
borgen av svensk affärsbank. Refinansiering hos AB Svensk Export
kredit kan normalt ske till fast ränta även för kredittider upp till tio år 
och i ett brett spektrum av valutor. AB Svensk Exportkredit kan som 
alternativ även erbjuda rörlig ränta.

2. I samband med köparkrediter
a. Exportkrediter med statligt stöd. Allmänt.
I de fall exporttransaktionen av en eller annan anledning icke lämpar 
sig för en leverantörskreditlösning återstår det för exportören att söka 
ordna en köparkredit - om köparen ej kan förmås att betala kontant, 
förstås. Exportören vänder sig därvid till sin bank för att få en bank- 
till-bank-kredit eller en bank-till-köpar-kredit arrangerad. Exportö
rens bank ställer sig som kreditgivare och de villkor denna bank kan 
erbjuda blir ofta av avgörande betydelse för om exporttransaktionen 
skall kunna genomföras eller ej.

De kreditvillkor som banken kan erbjuda, sammanhänger natur
ligtvis med de villkor på vilka banken kan anskaffa det erforderliga 
kapitalet, dvs villkoren för bankens refinansiering. Under 1960- och 
1970-talen växte inom de stora exportländerna fram statligt subven
tionerade exportkreditsystem, genom vilka refinansieringskostnader- 
na för exportkrediter nedbringades så att mera förmånliga kreditvill
kor kunde erbjudas köparna. Dessa statligt subventionerade export
kreditsystem kom under 1960- och 1970-talen att spela en betydande 
roll runt om i världen. Sverige erhöll ett statligt subventionerat export
kreditsystem 1978. Detta system anknöt till den sk Consensus-över- 
enskommelsen och blev under slutet av 1970-talet och början av 1980- 
talet starkt utnyttjat för refinansiering av medel- och långfristiga 
exportkrediter. Bidragande orsaker härtill var den omfattande svens
ka kapitalvaruexporten till statshandelsländer och u-länder ävensom 
de internationellt överenskomna räntornas - consensus-räntorna - 
under vissa skeden mycket låga nivå i förhållande till marknads
räntorna. Efter skuldkrisens uppkomst, vilken försvårat export till ett 
stort antal traditionella svenska exportmarknader, och efter en inter
nationell överenskommelse 1983 om automatisk bindning av consen
sus- räntorna till utvecklingen av den på visst sätt vägda räntan för de i 
Special Drawing Rights (SDR) ingående valutorna, har emellertid 
efterfrågan på svenska statligt subventionerade krediter under senare 
delen av 1980-talet starkt minskat. Till detta kommer även att Con- 
sensus-överenskommelsens regler om statliga subventioner för kredi



ter till industriländer upphörde att gälla den 15 juli 1988, varför 
statligt subventionerade krediter till industriländer ej längre beviljas.

b. Svenska statligt subventionerade exportkrediter
Det svenska statsstödda exportkreditsystemet var föremål för en över
syn i början av 1980-talet.

Förutsättningarna och villkoren för det svenska statligt subventio
nerade exportkreditsystemet finns sedan halvårsskiftet 1981 angivna i 
förordningen om exportkreditfinansiering med statligt stöd (SFS 
1981:665).

Förutsättningarna for att exportkredit med statligt stöd skall kunna 
lämnas är
att krediten avser finansiering av svenskt företags exportförsäljning
att det kan antas att konkurrerande utländskt företag på grund av 

utländskt kreditstöd kan erbjuda särskilt förmånliga kreditvillkor
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 krediten skall ha en återbetalningstid av minst två år samt
att exportaffären med avseende på varuslag eller tjänstens beskaffen

het, kredittid och övriga betalningsvillkor är sådan att export
kreditgaranti kan lämnas.

Statligt exportkreditstöd förutsätter sålunda, att finansieringen gäller 
»svenskt företags exportförsäljning» eller, annorlunda uttryckt, export 
av varor av svenskt ursprung. Med svensk vara avses i dessa samman
hang vara, som tulltekniskt behandlas som svensk. Om det i ett 
svenskt företags exportförsäljning 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 AB Svensk Exportkredit som administrerar ex
portkreditsystemet och som lämnar utfästelsen om statsstödd export
kredit, att fastställa vad som skall anses innefattas häri. AB Svensk 
Exportkredit har därvid fastslagit att en första förutsättning för att 
utländsk vara överhuvud skall kunna finansieras med statligt sub
ventionerade medel är att den utgör en integrerad del av den svenska 
exportförsäljningen. I övrigt fastställer AB Svensk Exportkredit när
mast från fall till fall huruvida godtagbara skäl för finansiering av i 
svensk export ingående utländsk vara kan anses förligga.

Vidare godkänner AB Svensk Exportkredit finansiering av lokala 
kostnader vid exportentreprenadkontrakt upp till en högsta nivå mot
svarande det förskott köparen minst har att erlägga, dvs 15% av entre- 
prenadkontraktsbeloppet.

Av helt avgörande betydelse för att AB Svensk Exportkredit skall



kunna utfästa sig att inom det statligt subventionerade exportkredit
systemet refinansiera eller övertaga av bank arrangerad exportkredit 
är, som ovan nämnts, att de med exporten förenade villkoren är sådana 
att exportkreditgaranti kan lämnas. Avgörandet i dessa frågor ligger 
hos den statliga institutionen Exportkreditnämnden (EKN) vars verk
samhet presenteras i kapitel 22. Här skall blott understrykas att det i 
förordningen om exportkreditfinansiering med statligt stöd anges att 
en förutsättning för statligt stöd till kredit är att exportkreditgaranti 
kan utfärdas, icke att den verkligen utfärdas. Det är sålunda möjligt 
att arrangera statligt stödd exportkredit säkerställd av borgen av 
exempelvis svensk affärsbank i stället för EKN-garanti, blott trans
aktionen är sådan att EKN skulle kunnat utfärda garanti om fram
ställning därom hade gjorts. Villkoren för de statsstödda exportkredi
terna skall stå i överensstämmelse med Consensus-överenskommel- 
sen. Huvudkomponenterna i Consensus-överenskommelsen är dels 
bestämmelserna om olika längsta återbetalningstid för krediter be
roende på exportaffärernas karaktär och köparlandets ekonomiska 
status enligt kategoriindelningen, beskriven i kapitel 3, dels bestäm
melserna om lägsta tillåtna ränta under kreditens hela löptid. Stats
stödda exportkrediter till köpare i industriländer omfattas, som ovan 
nämnts, ej längre av Consensus-överenskommelsen och beviljas sålun
da ej längre inom det svenska systemet.

Villkoren för krediter under det subventionerade svenska export
kreditsystemet har alltsedan systemets tillkomst 1978 avvikit från 
Consensus-överenskommelsen i så måtto att de svenska villkoren varit 
mindre förmånliga än de som andra länder kunnat erbjuda under sina 
exportkreditsystem. Sålunda har svenska statligt stödda exportkredi
ter regelmässigt betingat högre räntor - och under långa perioder 
avsevärt högre räntor - än de av andra länder tillämpade s k »rena 
Consensus-räntorna». De påslag på Consensus-räntorna, som svenska 
staten föreskrivit, har även varierat med avseende på huruvida export
krediten beviljats i svenska kronor eller i utländsk valuta, varvid 
exportkrediter i svenska kronor varit föremål för högre påslag än 
exportkredit i utländsk valuta.

Därtill kommer att AB Svensk Exportkredit - vars roll i samman
hanget alltså är refinansiärens, dvs AB Svensk Exportkredit antingen 
refinansierar exportörens banks kredit till köparen eller dennes bank 
eller övertager exportörens banks rättigheter enligt bank-till-bank 
eller bank-till-köpare-avtalet — dels erhållit rätt betinga sig särskild 
ersättning för lämnad statsstödd exportkredit, »om särskilda skäl för
anleder det», dels ålagts att för utfäst exportkredit med statligt stöd 
betinga sig en löftesprovision om 0,5% per annum från tidpunkten för 
bindande köpeavtal (vid leverantörskrediter) och bindande låneavtal 
(vid köparkrediter) till dess utbetalning av det utlovade beloppet sker. 
Provisionen beräknas på den vid varje tidpunkt outnyttjade delen av 
kreditbeloppet.

Exportörens bank, som enligt vad som angivits ovan är den som 
arrangerar exportkrediten och som därefter handhar administratio
nen därav under kreditens hela löptid (är sk agent för krediten), be
tingar sig för sin medverkan i transaktionen viss ersättning. Denna 
ersättning består vanligtvis av dels en provision för bankens med
verkan vid exportkreditens tillkomst - sk uppläggningsprovision eller



management fee — dels en provision för bankens skötsel och hand
läggning av krediten under hela dess löptid - sk handläggningspro- 
vision eller agency fee. Uppläggningsprovisionen uttages vanligen 
som en engångsprovision (sk flat fee) beräknad som en viss procentsats 
på totala kreditbeloppet, medan handläggningsprovisionen ofta skall 
erläggas halvårsvis eller kvartalsvis i efterskott med ett belopp mot
svarande en viss procentsats på utestående kapitalskuld. Dessa pro
visioners storlek bestäms i varje särskilt fall förutom av kreditens 
storlek även av kreditens komplexitet, antal inblandade parter m m.

Om banken accepterar att bära risken på kredittagaren och kreditta- 
garens land, eller del av denna risk, betingar sig banken på vanligt sätt 
en riskprovision samt om utbetalningarna under exportkrediten inte 
är omedelbart förestående eller om de kan förväntas dra ut över en 
längre tidsperiod, ofta även en löftesprovision. I den mån andra riskta- 
gare engageras i krediten - t ex EKN eller försäkringsbolag - är 
garantierna från dessa risktagare naturligtvis förenade med riskpre
mier.

c. Exportkrediter till marknadsvillkor
Som framgått av vad som tidigare angivits är det en förutsättning för 
erhållande av statsstödd exportkredit att exporttransaktionen med 
avseende på varuslag, kredittid, betalningsvillkor, kreditåterbetal- 
ningsvillkor etc uppfyller Consensus-överenskommelsens och den 
svenska förordningens krav. Det är emellertid mycket ofta förekom
mande att de önskemål köparen uppställer är sådana att statsstödd 
kredit ej kan ifrågakomma eller att en statsstödd kredit måste kombi
neras med annan kredit. Det kan t ex vara så att köparen önskar få 
kredit icke blott på 85% av kontraktsvärdet utan även på den 15%- 
andel, som enligt Consensus-villkoren skall erläggas kontant före ex
portkreditens sk starttidpunkt för att exportkrediten skall vara kvali
ficerad för statsstöd. Det kan också vara så att köparen önskar en 
amorteringsplan för viss del av kreditbeloppet - eller hela - som ej står 
i överensstämmelse med reglerna om lika stora halvårsvisa amorte
ringar, den första förfallande till betalning sex månader efter kreditens 
starttidpunkt.

När önskemål som här antytts uppställes blir svaret på frågan huru
vida de kan tillfredsställas beroende på dels om köparen är beredd att 
betala de marknadsräntor som banken kan erbjuda, dels om banken, 
som arrangerar krediten, kan finna den säkerhet för krediten som 
erfordras. EKN-garanti kan ju ej ifrågakomma i de fall då krediten ej 
uppfyller Consensus-villkoren.

Uppläggningen blir då den att exportörens bank - som även arran
gerar den del av exportfinansieringen, som uppfyller Consensus-vill
koren och som sålunda är kvalificerad för statligt stöd i form av EKN- 
garanti - arrangerar en kredit, som antingen refinansieras på den 
internationella valutamarknaden, den sk »euromarknaden», eller hos 
AB Svensk Exportkredit inom detta företags marknadssektor. Banken 
arrangerar antingen själv krediten eller bildar ett konsortium av ban
ker, som lämnar krediten till den utländska köparen eller, i händelse 
av refinansiering inom AB Svensk Exportkredits marknadssektor,



garanterar kreditrisken gentemot AB Svensk Exportkredit. Antalet 
banker i ett eventuellt konsortium samt villkoren för krediten blir 
naturligtvis beroende av beloppets storlek, kredittagarens kreditvär
dighet samt den vid tidpunkten rådande marknadssituationen.

Alltsedan OECD-länderna enades om en automatisk, halvårsvis an
passning av consensus-räntorna till ett vägt genomsnitt av de i SDR 
ingående valutornas räntor har exportkrediter till marknadsvillkor 
ökat i attraktivitet vid finansiering av svensk export. Skälet härtill 
har varit att under några år vid mitten av 1980-talet med successivt 
sjunkande räntenivåer för flera av de centrala valutorna - USD, DEM, 
CHF m fl - så har de fasta marknadsräntor som kunnat erbjudas 
främst av AB Svensk Exportkredit, men även av svenska affärsbanker, 
många gånger varit förmånligare än de fasta räntorna för svenska 
statligt stödda exportkrediter. AB Svensk Exportkredit har genom en 
professionell ledning och tack vare sin ägarstruktur - till 50% ägt av 
svenska staten och till 50% av de svenska affärsbankerna - kommit i 
åtnjutande av högsta internationella anseende, vilket medfört att före
taget på den internationella kapitalmarknaden lånar till bästa villkor. 
Dessa goda villkor utgör grunden för AB Svensk Exportkredits villkor 
vid refinansiering av svenska exportkrediter, till gagn för svenska 
exportörer.

Till den ökade efterfrågan på marknadskrediter har även bidragit 
dels att för kredittagaren bättre villkor än consensus-villkoren er
fordrats för att få exporttransaktioner till stånd, dels att en viss för
skjutning av den svenska kapitalvaruexportens inriktning från u- 
länder till industriländer kunnat förmärkas sedan skuldkrisens ut
brott.

d. Internationella finansieringskällor
(i) Euro-marknaden
Som ovan angivits kan ett alternativ eller ett komplement till en 
statsstödd exportkredit vara en kredit till sk marknadsvillkor. Refi- 
nansieringskällan för en sådan kredit kan vara AB Svensk Export
kredit, men kreditgivaren eller ett konsortium av kreditgivare kan 
även refinansiera en sådan kredit till marknadsvillkor på den inter
nationella marknaden eller, med ett annat ord, euro-marknaden. På 
euro-marknaden göres transaktioner i s.k. euro-valutor varmed avses 
valutor som lånas in eller lånas ut utanför respektive valutas hemland. 
USD som handlas i t ex London, Hong Kong eller Singapore benämnes 
sålunda euro-dollar, liksom franska francs, som handlas i samma fi
nanscentra,benämnes euro-francs. Ett euro-lån baserar sig räntemäs- 
sigt på depositionsräntor banker emellan, den s k London Inter Bank 
Offered Rate (LIBOR) om transaktionen göres på London-marknaden. 
Göres transaktionen i Singapore anges depositionsräntesatsen som 
SIBOR, d.v.s. Singapore Inter Bank Offered Rate. I Hong Kong blir det 
HIBOR och i Paris PIBOR etc. Räntesättningen sker regelbundet för 
perioder av 1, 3, 6 eller 12 månader och räntenivån för ett euro-lån 
fastställs regelmässigt som LIBOR (SIBOR, HIBOR etc) för viss period 
-1,3,6 eller 12 månader - plus marginal, som fastställes i kreditavta
let. Vid utgången av vaije ränteperiod sätts räntan för den följande



ränteperioden genom att man till den vid det nya räntesättningstill- 
fället erhållna LIBOR-satsen lägger den i kreditavtalet avtalade mar
ginalen. Förfarandet upprepas vid varje ränteperiods utgång och kre
diten kommer sålunda att löpa med ränta av olika höjd för olika 
perioder på grund av variationer i marknaden. Ett euro-lån kan sålun
da exempelvis ha en löptid av 5 år med räntesättning var sjätte månad. 
Marginalens höjd grundar sig på kreditgivarens bedömning av kredit- 
tagarens kreditvärdighet och kan variera mellan en fraktion av en 
procent upp till 3 à 4%. Eurokrediter med löptider överstigande 10 år är 
ej särskilt vanliga.

(ii) Internationella utvecklingsbanker; »parallell financing» och »joint 
financing»

En lång rad internationella finansieringsinstitutioner ägnar sig åt 
finansiell och teknisk assistans till utvecklingsländer. Vissa av dessa 
institutioner har hela u-världen som sitt verksamhetsfält såsom 
Världsbanken (the International Bank for Reconstruction and Deve
lopment, förkortat IBRD eller the World Bank) och den Världsbanken 
närstående International Development Association (IDA). Dessa båda 
institutioner har sitt säte i Washington D.C., USA. Andra utvecklings
banker har mera regionala arbetsfält såsom Interamerican Develop
ment Bank (IDB) - också med säte i Washington D.C., USA, - som 
koncentrerar sig på latinamerikanska projekt, Asian Development 
Bank (ADB), Manilla, Filippinerna, som koncentrerar sig på projekt i 
ASEAN-länderna, African Development Bank (AFDB), Abidjan, El
fenbenskusten, som koncentrerar sig på afrikanska projekt etc. Totalt 
sett finns det ungefär ett dussintal regionala utvecklingsbanker och 
enligt samma mönster har det upprättats ett antal utvecklingsbanker 
och utvecklingsfonder i arabländerna.

Principiellt ställer utvecklingsbankerna krav på internationell an- 
budsgivning vid upphandling av varor och tjänster, som skall finansie
ras genom kredit från dem. Den svenske exportören måste därför 
konkurrera med andra länders exportörer om leveranser till sådana 
projekt. Lyckas man i konkurrensen får man kontant betalt, vanligtvis 
genom en remburs med betalningen garanterad av den finansierande 
utvecklingsbanken.

Regionala utvecklingsbanker med något avvikande profil är Europe
an Investment Bank (EIB) i Luxemburg, som finansierar projekt inom 
den Europeiska Gemenskapen (EG), och Nordiska Investeringsbanken 
(NIB) i Helsingfors, som finansierar projekt med anknytning till de 
nordiska länderna, dvs såväl projekt i Norden, som samnordisk export 
till projekt utanför Norden.

Eftersom de internationella utvecklingsbankerna trots allt icke har 
förmågan att tillfredsställa mer än en mindre del av utvecklings
ländernas finansieringsbehov har dessa banker kommit att bidraga till 
utvecklingen av samfinansiering med andra finansieringskällor, så
som andra internationella organisationer, biståndsorgan, 
exportkreditorgan eller affärsbanker. Samfinansiering — eller co-fi- 
nancing, som den engelska termen lyder — kan förekomma i endera av 
två former, antingen »parallell financing» eller »joint financing».

»Parallell financing» innebär att samfinansieringen avser ett och 
samma projekt, som finansieras genom skilda kreditavtal. Exempelvis



lämnar Världsbanken en kredit avseende viss del av projektet, medan 
en affärsbank lämnar en annan kredit avseende annan del av pro
jektet. Någon knytning mellan de båda kreditavtalen existerar sällan, 
även om affärsbanken i vårt exempel gärna skulle önska det för att 
därigenom möjligtvis komma i åtnjutande av samma betalningsdis- 
ciplin som kredittagaren förmodas visa gentemot Världsbanken. Pro
jekt, som blir föremål för »parallell financing», är ofta stora projekt 
med klart urskiljbara delar, där upphandlingsproceduren kan variera 
mellan de olika delarna beroende på vilken upphandlingsprocedur som 
respektive kreditgivare kräver för sin finansieringsmedverkan.

»Joint financing» är en finansieringsform med stark knytning mel
lan samfinansiärerna. Krediterna kan lämnas i en och samma syndi- 
kerade kredit, i vilken sålunda samtliga samfinansiärer uppträder 
som kreditgivare. Konstruktionen kan också vara sådan att utveck
lingsbanken uppträder som ensam kreditgivare gentemot kredittaga
ren, medan resterande samfinansiärer refinansierar utvecklingsban
ken, var och en med sin andel av krediten. De refinansierande 
samfinansiärerna erhåller sedan återbetalning i den takt utvecklings
banken/kreditgivaren erhåller betalning från kredittagaren.

Attraktiviteten för kreditgivarna i »parallell financing»- och »joint 
financing»-krediter består dels i att de samfinansierade projekten blir 
noggrant genomgångna innan utvecklingsbankerna lämnar någon 
kredit, dels i att det allmänt ansetts att utvecklingsbankernas med
verkan ökar sannolikheten för att kredittagaren skall komma att 
fullgöra sina betalningsskyldigheter gentemot såväl utvecklingsban
ken som de övriga samfinansiärerna. Erfarenhetsmässigt vet man 
emellertid nu att detta sistnämnda antagande endast i begränsad 
omfattning äger sin giltighet vid »parallell financing». Samtidigt har 
det visat sig kontraktsrättsligt förhållandevis komplicerat att i en 
»joint financing» kombinera det av utvecklingsbanken framlagda och 
önskade kreditavtalet med en svensk exportkredit. Trots detta torde 
samfinansieringsinstitutet ha och komma att få ett icke obetydligt 
värde för såväl exportörer, importörer som affärsbanker.

(iii) Lokala banker; lokala kostnader
Vid större exportaffärer, t ex byggnadsprojekt, krävs ofta finansiering 
av lokala kostnader i köparens land. Dessa lokala kostnader kan, som 
ovan angivits, i viss given omfattning finansieras i exportkrediten. 
Överstiger emellertid finansieringsbehovet avseende lokala kostnader 
vad som kan inkluderas i exportkrediten kan finansieringsbehovet 
möjligen täckas genom kredit hos lokal bank i köparens land. I denna 
del spelar köparen och hans relationer till de lokala bankerna en stor 
roll. Även de ovan nämnda utvecklingsbankerna, vars syfte ju är att 
främja utvecklingen i landet eller regionen, kan ifrågakomma för 
denna del av finansieringen.

Utvecklingstendenser

1. Allmänt
I spåren på de internationella oljeprishöjningarna under 1970-talet 
följde en stark investeringsvåg i de oljeproducerande länderna liksom i



u-länder i allmänhet och i statshandelsländerna. Skälen till investe
ringsvågen var bl a en önskan hos oljeexporterande länder och u-länder 
att höja sin utvecklingsnivå med hjälp av de mycket stora volymer av 
sk petro-dollar som sökte placering. Resultatet av investeringsvågen 
blev en hög skuldsättning för en stor mängd u-länder och för ett antal 
statshandelsländer. Ett plötsligt oljeprisfall kombinerat med den kraf
tiga skuldsättningen och starkt höjda USD-räntor ledde fram till den 
skuldkris, som alltsedan böljan av 1980-talet medfört stora bekymmer 
för såväl de berörda länderna som för kredittagare och kreditgivare. 
Denna utveckling finns närmare beskriven i kapitel 3 i boken. Skuld
krissituationen, med ständiga omförhandlingar av ingångna kreditav
tal och med stora fördröjningar av amorteringar och räntebetalningar, 
har medfört en starkt minskande riskbenägenhet hos såväl statliga 
exportkreditgarantiinstitut som hos affärsbanker och andra presumti
va risktagare. Detta har i sin tur resulterat i stora svårigheter att 
arrangera medel- och långfristiga finansieringar av export till de 
skuldkrisdrabbade länderna.

2. Motköp
För att möjliggöra genomförandet av exporttransaktioner trots skuld
krisen har man sökt finna alternativa vägar för finansiering. En sådan 
väg har visat sig vara motköp (counter-trade). Genom motköp söker 
importörlandet att skaffa de exportintäkter som behövs för att betala 
sin import, eller åtminstone delar av den. Motköpsförfarandet har 
dessutom den extra fördelen att importlandet får hjälp med att ut
veckla och avsätta sin export.

Motköp kan uppträda i ett flertal olika skepnader, bla som
- ren bytesaffär (klassisk barter)
— kompensationsaffär
— produktåterköpsaffär (sk buy-back)
— sk offset
- switch-affär
- oljebarter

I en ren bytesaffär - en klassisk barter-transaktion — tar exportören 
betalt i varor som köparen levererar och inga pengar kommer till 
användning. Denna enkla form av handel förekommer fortfarande, om 
än inte så ofta.

Med en kompensationsaffär avses en motköpstransaktion, i vilken 
exportören förbinder sig att från importören eller från av denne an
visad leverantör köpa varor av visst överenskommet slag och till över
enskommet belopp. De båda varuleveranserna eller varuleverans
strömmarna sker oberoende av varandra och betalas var för sig. Om
fattningen av motköpsåtagandet kan variera från några få procent upp 
till både 100% och mera, allt beroende på styrkan i importörens för
handlingssituation och exportörens intresse av att få leverera.

Vid export av produktionsanläggningar kan metoden med produkt- 
återköp (sk buy back) komma till användning. Principen är den, att



exportören levererar anläggningen, som finansieras med kredit av 
något slag - leverantörskredit eller köparkredit - varefter köparen 
återbetalar krediten helt eller delvis med leveranser från anlägg
ningen.

Vid mycket stora exportorder, särskilt sådana som har forsvarsan
knytning och där köparen har en stark forhandlingsposition, brukar 
man tala om motköp i form av »off-set». Off-set-metoden är snarlik vad 
som ovan beskrivits under begreppet kompensationsaffär. Säljaren får 
förbinda sig att skaffa köpare som inom en viss tid (vanligen 5-10 år) 
köper varor till visst angivet värde från exportörer i köparlandet och/ 
eller tillför köparlandet ny teknik.

Switchaffärer berör som regel tre eller flera länder, varav två hand
lar med varandra inom ramen för årligen uppgjorda bilaterala avtal. 
Om ettdera av dessa två länder inte köper tillräckligt från den andra 
parten för att balansera handeln, så kan det outnyttjade handelsut- 
rymmet kanske få användas av en part i ett tredje land. Dessa affärer 
är ofta mycket komplexa.

Oljebarter kan ses som en speciell form av motköp, nämligen med olja 
som bytesvara. Det kan stundtals förefalla som om ett väsentligt mo
ment i oljebarteruppgörelser är önskan från oljeleverantörens sida att 
kringgå de kartellbestämmelser han är bunden av vid försäljning på 
den internationella marknaden — t ex exportkvoter och minimipriser. I 
en oljebarter finns det möjlighet för oljeexportören att på olika sätt 
kamouflera det verkliga priset samt exportkvotutnyttjandet.

3. Joint venture
På grund av den eftersläpning som är rådande i u-länder och stats- 
handelsländer när det gäller teknologi ävensom företagslednings- och 
marknadsföringskunnande och då det i dessa länder är ett starkt 
önskemål att komma ikapp industriländerna på dessa områden möter 
exportörer till dessa länder ofta icke blott önskemål om hjälp med 
finansiering av import, utan även krav på att exportören, för att få 
exportera sina kapitalvaror, skall gå in som delägare i det företag som 
skall utnyttja exportprodukterna, dvs bli joint venture delägare.

Krav på sk joint ventures blir allt vanligare i dessa sammanhang. 
Det kan gälla t ex för en leverantör av sågverksmaskiner att gå in som 
minoritetsägare - oftast med 49% av aktiekapitalet — i den sågverksin
dustri, som skall köpa maskinerna. Joint venture-idén innebär sedan 
att exportören skall bidraga - förutom med det insatta kapitalet - med 
teknologikunnande samt företagslednings- och marknadsföringskun
nande. I Sovjet antogs en lag om joint ventures i januari 1987 och under 
de första två åren därefter har ett drygt hundratal joint ventures 
kommit till olika grad av genomförande.

Även i Folkrepubliken Kina, i Ungern, i Indien (där begreppet går 
under benämningen »collaborations») samt i ett stort antal u-länder 
söker man genom bildandet av joint ventures tillgodose de olika behov 
som ovan nämnts. Det förtjänar emellertid att nämnas att joint ventu- 
re-vägen icke är en lätt väg att vandra. Skilda legala traditioner och 
system, kulturolikheter och ofta motstridiga intressen mellan exportö
ren och köparen - dvs samägarna i ett joint venture - leder ofta till 
svårigheter både att få joint ventures till stånd och att lyckas driva



dem. Men det finns, å andra sidan, även exempel på framgångsrika 
joint ventures.

En allmän utvecklingstendens i joint venture-sammanhang är att 
värdländerna alltmera liberaliserar sina joint venture-bestämmelser. 
Man medger t ex utländskt majoritetsägande, utländsk företagsled
ning, lättnader i vinsttransferering.
4. BOT
I samband med upphandling av stora projekt i utvecklingsländer - 
exempelvis kraftverk, motorvägar, stora broar - har på senare tid från 
beställarnas sida krävts att ett sk BOT-förfarande skall tillämpas. 
BOT uttydes »Build Operate Transfer». Förfarandet innebär att ex
portören levererar projektet - exempelvis bygger ett kraftverk - driver 
det under ett överenskommet antal år och därefter överlåter det till 
beställaren vid en överenskommen tidpunkt i framtiden. Idén har varit 
föremål för mycken diskussion men antalet ingångna BOT-avtal är 
litet.

U-krediter1
Från årsskiftet 1980/81 har Sverige liksom de flesta andra i-länder ett 
system med u-krediter (s k förmånliga eller blandade krediter) till 
vissa utvecklingsländer. Beslutande organ inom u-kreditsystemet är 
BITS - Beredningen för Internationellt Tekniskt-ekonomiskt Sam
arbete. Upplåningen för systemet företas av AB Svensk Exportkredit 
(SEK) på de internationella kapitalmarknaderna. Kreditgivare är i 
regel en svensk bank, som reflnansierar sig hos SEK.

U-krediter är statsstödda krediter, som lämnas på fördelaktiga vill
kor till vissa u-länder för att finansiera export av svenska varor och 
tjänster för projekt som främjar u-ländernas ekonomiska utveckling. 
BITS beslutar om eventuell u-kredit - inklusive sk biståndsgaranti, 
som lämnas i anslutning till krediten och som administreras av EKN — 
på grundval av en biståndsmässig prövning av det aktuella projektet.

Under u-kreditsystemets första sju år har 178 ansökningar på totalt 
9 608 MSEK bifallits. Hittills har 40 procent av beviljade krediter inte 
lett till kontrakt. Kvarvarande krediter har antingen lett till låneavtal 
eller är fortfarande under förhandling. De uppgår till 6 475 MSEK och 
en beräknad kostnad för biståndsanslaget på 1 956 MSEK.

Hittills beviljade u-krediter har lämnats till ca 25 u-länder, främst 
programländer som får svenskt bistånd genom SIDA, och länder med 
vilka BITS bedriver regelbundet tekniskt samarbete (s k samarbets- 
eller BITS-länder). Nära 60 procent av hittillsvarande kreditvolym 
avser Kina, Indien och Algeriet.

Anslagen för gåvoelementet i u-krediter har på senare tid varit ca 
400 MSEK per år och BITS har inte lyckats utnyttja dem fullt ut. 
Eftersom BITS dessutom har rätt att bevilja u-krediter upp till ett 
belopp motsvarande 200 procent av tillgängliga anslagsmedel kan 
BITS under budgetåret 1988/89 bevilja nya u-krediter för totalt ca 
5 000 MSEK. Under budgetåret 1987/88 var u-kreditgivningen inte 
mer än 1 135 MSEK. Företagen har sålunda hittills dåligt utnyttjat det 
svenska u-kreditsystemet.



Fördelaktiga villkor
Fr o m 1988-07-15 gäller enligt den sk Consensus-överenskommelsen 
att lägsta gåvoelement i en u-kredit skall vara 35 procent, vilket 
beräknas enligt en särskild metod, fastställd inom OECDs bistånds
kommitté, DAC. För de fattigaste u-länderna, t ex Botswana och Etio
pien, skall gåvoelement vara lägst 50 procent.

Med 35 procents gåvoelement kan följande alternativa kreditvillkor 
offerer as - u-kr éditer lämnas i regel i USD - återbetalningstid 10 år, 
ränta 0 procent, 12 år 1,5 procent eller 15 år 2,5 procent.

Tidigare har amorteringsfria perioder (»grace periods») normalt inte 
medgivits för u-krediter men BITS anser att höjningen av gåvoelemen- 
tet motiverar att man i vissa fall bör gå med på detta. En sådan 
amorteringsfrist medför att räntan för krediten blir något högre, t ex 
1,5 procent vid tio års återbetalningstid inklusive två års amorterings
frist.

Aktuella sektorer
Vid u-kreditgivningen prioriteras
- energi (energiproduktion och kraftöverföring)
- kommunikationer, främst tele
- industri (agro, skog, gruv och byggnadsmaterial).

Energisektorn har hittills dominerat u-kreditgivningen med en andel 
på 50 procent, medan transporter och kommunikationer svarat för 34 
procent och industriprojekt 15 procent.

Projekten bör vara identifierbara och ej avse löpande leveranser eller 
enstaka maskin- eller reservdelsleveranser. De skall ge direkt av
kastning eller skapa förutsättningar för direktavkastande verksamhet 
samt generera väsentliga intäkter i eller innebära besparingar i ut
ländsk valuta.

För att komma i åtnjutande av u-kredit måste ett projekt vara 
prioriterat av mottagarlandets regering. I de flesta fall är en förut
sättning också att köparen är ett offentligt organ.

Aktuella länder för u-krediter
Ett vanligt klagomål från exportföretagen är att det är för få u-länder, 
som kvalificerar för u-kredit. De viktigaste kriterierna är:
— Kreditvärdighet
— Låg- medelinkomstländer (dvs en BNP per capita om högst 2 000 

USD)
— Utvecklingspolitik i linje med svenska utvecklingspolitiska mål.

Bland u-länder som i februari 1989 bedöms uppfylla kriterierna märks 
Algeriet, Botswana, Colombia, Etiopien, Indien, Jordanien, Kamerun, 
Kenya, Kina, Lesotho, Malaysia, Marocko, Nordyemen, Pakistan, 
Thailand, Tunisien och Zimbabwe.

Länderkretsen växlar från tid till annan beroende på bl a kredit



värdigheten. Till »nya» länder lämnas u-krediter företrädesvis i sam
finansiering med Världsbanken och regionala utvecklingsbanker samt 
Nordiska Investeringsbanken (NIB), vilka BITS gärna samarbetar 
med.

I februari 1988 tecknades ett samarbetsavtal mellan Sverige och 
Världsbanken avseende samfinansieringar och formerna för konsulta
tion och informationsutbyte. Man håller bl a regelbundna överlägg
ningar för att identifiera projekt för eventuell samverkan. I detta 
samarbete med Världsbanken medverkar också EKN. BITS har även 
ett avtal med Världsbanken om finansiering av konsulttjänster.

U-kredit till lokal utvecklingsbank
Under 1988 lämnade BITS för första gången en u-kredit i form av en 
ramkredit till en utvecklingsbank, Industrial Credit and Investment 
Corporation of India (ICICI) på 10 miljoner USD. Krediten skall av 
banken utnyttjas för vidareutlåning till indiska företag för att finansi
era leveranser av svenska varor och tjänster i samband med investe
ringar. För de svenska leverantörerna blir det alltså affärer på kon- 
tantvillkor.

BITS planerar att lämna u-krediter också till utvecklingsbanker i 
några andra u-länder. Härigenom underlättar man för mindre och 
medelstor industri i u-länder att utnyttja u-krediter, eftersom detalje
rad projektutvärdering, kreditbedömning och kreditbeslut görs av ut
vecklingsbanken.

Ansökningsförfarande
Ett företag som önskar en u-kredit för ett projekt i ett u-land skall först 
göra en projektanmälan på särskild blankett till BITS. Till anmälan 
bör fogas tillgänglig dokumentation om projektet, t ex en feasibility- 
studie, som gör det möjligt för BITS att bedöma projektets utvecklings- 
effekter.

BITS beredning av ärendet börjar så fort man fått in anmälan och 
BITS håller då löpande kontakt med exportören och andra inblandade 
parter. Så snart som affären har fått en definitiv utformning avseende 
belopp, betalningsvillkor m m skall det sökande företaget och dess 
bank inkomma till BITS med ansökan om kredit på SEKs formulär och 
om garanti på EKNs blankett.

U-krediter erfordrar statlig garanti. För ett uttalande i garantifrå
gan remitterar BITS ärendet till EKN, vars yttrande om mottagarlan
dets kreditvärdighet tillmäts avgörande betydelse vid BITS garanti
beslut. Efter att ha fått EKNs och SEKs synpunkter (och SIDAs ut
låtande vid kredit till programland för svenskt bistånd, t ex Indien) 
beslutar BITS om u-kredit. Detta beslut fattas normalt först då ex
portörens anbud har lämnats i köparlandet.

U-krediter lämnas i princip enbart vid upphandling i internationell 
konkurrens. Sk förhandlingsupphandling medges normalt inte av 
BITS. En u-kredit måste lämnas som bank-till-bank eller bank-till- 
köpar-kredit. Leverantörskredit är ej tillåten.

Närmare information om u-kreditsystemet lämnas av BITS, Freds- 
gatan 2, 111 52 Stockholm, tel 08/24 53 90, telex 13091, telefax 08/ 
796 71 54.



Affärsbankernas roll
Affärsbankernas roll i en exportfinansiering kan sägas bestå av fyra 
moment, nämligen att
1. Strukturera finansieringen
2. Komplettera finansieringen
3. Negotiera (förhandla) krediten eller krediterna
4. Administrera krediten eller krediterna.

1. Strukturera
Struktureringsmomentet innefattar bl a diskussioner med exportören 
om val av kreditform, om kreditens omfattning, om subventionsmöjlig- 
heter, om säkerhetskonstruktion, om återbetalningsvillkor etc. Vidare 
innefattar detta moment kontakter och diskussioner med refinansiä- 
rer som AB Svensk Exportkredit eller utländska eller svenska banker, 
diskussioner med garantiinstitut etc. Frågor som i detta skede skall 
besvaras är sålunda bl a
- Skall det vara leverantörskredit eller köparkredit?
- Bank-till-bank-eller bank-till-köpar-kredit?
- 85% finansiering, 100% finansiering eller... ?
- Subventionerad kredit, u-kredit eller kredit till marknadsvillkor?
- EKN-garanti?
- Annan form av säkerhet än EKN-garanti, och i så fall vilken?
- Hur skall återbetalningsvillkoren formuleras?
- Vilka refinansieringskällor skall utnyttjas, AB Svensk Exportkre

dit, internationellt bankkonsortium, regional utvecklingsbank?
- Erfordras motköpsåtagande?

2. Komplettera
Kompletteringsmomentet innefattar affärsbankens ställningstagande 
till vilken risk banken är beredd att ta på kredittagaren och på dennes 
land, på eventuell borgensman eller garant eller på exportören, ett 
ställningstagande som ligger till grund för bankens kreditbeslut i 
ärendet. Det är naturligtvis av stor betydelse för exportören om han 
kan få exportfinansieringen arrangerad så att han själv icke kvarstår 
med något riskengagemang i krediten. I de fall banken arrangerar 
sådant riskövertagande, antingen det avser hela kreditbeloppet eller 
t ex den icke EKN-garanterade delen av en EKN-garanterad export
kredit, är det naturligtvis förenat med en kostnad för exportören. Men 
fördelen för exportören är att han helt kan bortse från risken om 
banken ordnat så att risken övertagits utan regress mot exportören.



3. Negotiera (förhandla)
Negotieringsmomentet omfattar de avtalsförhandlingar, som är för
enade med en exportfinansiering. I enklare exporttransaktioner in
skränker sig dessa till en förhandling med kredittagaren, en förhand
ling med refinansiären och en förhandling med garanten — exempelvis 
AB Svensk Exportkredit respektive EKN - samt en förhandling med 
exportören om exempelvis regressrätt, kursriskåtaganden el dyl. Vid 
större exporttransaktioner kan affärsbanken komma att tvingas för
handla ett stort antal avtal av komplex natur. Förutom avtal med 
ovannämnda parter, vilka avtal vid större transaktioner kan bli täm
ligen komplicerade, kan det bli nödvändigt med garantiavtal med 
kredittagarens garant, konsortialavtal med garantisyndikat utanför 
kredittagarens land etc.

4. Administrera
Administrationsmomentet är det som kommer sedan kreditavtalet 
undertecknats och »dammet lagt sig». Det är då den till agent för 
krediten utsedda banken skall se till att krediten blir utnyttjad och 
skött på sätt som avtalats. Det gäller för banken att tillse bl a att
- utbetalning ej sker med mindre än att alla förutsättningar härför 

föreligger,
- tidsgränser och tidpunkter iakttages,
- betalningar inflyter korrekt,
- influtna likvider fördelas mellan refinansiärer, garanter m fl,
- all aviserings- och kravverksamhet m m skötes.

De uppgifter, som banken fullgör under ovan angivna fyra moment, är 
vad som omfattas av bankens agentskap för krediten. Agent blir ban
ken i och med att exportören utser banken härtill och agentskapet för 
en kredit varar i regel till dess krediten är slutbetald, vilket i större 
exportfinansieringar sker kanske först 12-18 år efter det att de första 
struktureringsdiskussionerna togs upp mellan exportören och banken.

Några enkla men väsentliga råd
Affärsbankernas roll i exportfinansieringssammanhang är, som fram
gått ovan, central. Genom att på ett tidigt stadium informera banken 
om de exporttransaktioner, som exportören ser framför sig, får ex
portören tillgång till dels den finansieringsexpertis som fordras för att 
lösa finansieringsfrågorna, dels en samtalspartner att diskutera olika 
finansierings-, säkerhets- och prissättningsalternativ med, dels ock de 
erfarenheter av och kunskaper om importörlandet som banken har. En 
på exportfinansieringsområdet erfaren affärsbank har vidare expert
kunskap att erbjuda på de angränsande områdena som t ex motköps- 
området och joint venture-området. Exportören gör därför klokt i att på 
ett tidigt stadium kontakta sin affärsbank och därefter hålla banken 
löpande informerad om affärens utveckling. Framför allt måste ex
portören hålla i minnet att han icke skall erbjuda sin köpare någon 
kredit eller speciella betalningsvillkor förrän han först talat med af



färsbankens finansieringsexpertis. Genom att diskutera igenom dessa 
frågor med banken före ett erbjudande om kredit kommer exportören 
att kunna erbjuda alternativ, som kan bli avgörande för affärens ge
nomförande. Ett agerande på egen hand kan i värsta fall få mycket 
olyckliga konsekvenser, speciellt för den mindre välbevandrade ex
portören.

När det gäller exportkrediter är rådet sålunda
— kontakta Din i exportkreditfrågor erfarna affärsbank så tidigt som 

möjligt
— diskutera struktureringen av exportfinansieringen med banken
— utnyttja bankens kunskap och erfarenhet beträffande importlandet i 

allmänhet och exportfinansieringar till importlandet i synnerhet
— håll banken löpande informerad om affärens utveckling
— kontakta hellre banken en gång för mycket än en gång för lite.



Exportkreditförsäkring
av Jan Frykholm, Exportrådet

Exempel på när en exportkreditförsäkring är aktuell
Här nedan ges några exempel på affärer där en exportkreditförsäkring 
är aktuell.

CAD-affär på Norge
En svensk exportör säljer till en norsk köpare konsumtionsvaror for ett belopp av 
100 000 NOK. 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 Exportkreditnämnden eller 
Svenska Kreditförsäkrings AB. Premien härför blir ca 300 svenska kronor.

180 dagars växelkredit på Spanien
En svensk exportör säljer till en spansk köpare för USD 40 000. 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, al
ternativt överlåter han sin fordran till ett factoringforetag. Premien härför hos EKN blir 
ca 2 000 svenska kronor.



2 års kredit på Kenya
En svensk exportör säljer maskiner till en kenyansk köpare för 500 000 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 efter
som han inte anser sig kunna överblicka utvecklingen i Kenya under den tvååriga 
kredittiden försäkrar han affaren hos EKN. Premien härför blir ca 12 000 kronor. 
EKN-garantin gör det också lättare för exportören 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 kontraktet träder i kraft, 10% vid 
skeppning, 85% i kredit att återbetalas genom ljorton, halvårsvis förfallande, lika stora 
amorteringar. Krediten lämnas i form av ett lån från exportörens bank till den ungerska 
utrikeshandelsbanken.

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 tillverkningstiden genom att själv teckna en 
EKN-garanti för denna period. Premien för de båda garantierna blir ca 2 miljoner 
kronor. Garantierna underlättar i hög grad bankens refinansiering hos AB Svensk 
Exportkredit eller på annat sätt.

Olika risktyper och försäkringsmöjligheter - en 
sammanfattning
1. Redan innan en exportör skickar sin offert till det utländska före

taget 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 eventuella 
transportförluster — eller att köparen står risken för sådana - men 
exportören bör också bedöma övriga förlustrisker, främst så kallade 
politiska och kommersiella risker, vilka begrepp definieras senare i 
kapitlet.

2. Den politiska risken är främst beroende av det politiska och ekono
miska läget i köparlandet och dess förhållande till andra länder. Ca 
90% 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 tele
fonsamtal till sin bank, Exportkreditnämnden eller Exportrådet 
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 ex
portörens ränteförlust bli avsevärd om han inte försäkrat affären 
hos Exportkreditnämnden eller på annat sätt garderat sig, t ex ge
nom 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 betalning eller övertar exportörens 

fordran utan regress
- Bank utanför köparens land garanterar betalningen eller tar över 

exportörens fordran utan regress
- Fordran övertas av ett svenskt eller utländskt finansieringsfore

tag, t ex ett factoringforetag
- Försäkring hos svenskt eller utländskt försäkringsbolag
Närmare uppgifter om hur de ovan nämnda olika institutionerna 
arbetar lämnas nedan i avsnittet om respektive institution.

4. Den kommersiella risken är beroende av vem köparen är och av 
vilka säkerheter denna eventuellt är beredd att ställa för sin be
talningsskyldighet 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 till
tänkte köparen genom Upplysningscentralen och/eller kreditupp- 
lysningsbyrå. 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 företag redan har 
erfarenhet av affärer med exportörens köpare. Bankerna, EKN och 
Exportrådet kan ibland hjälpa till med att få fram uppgifter härom.

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 svenskt kreditförsäkringsbolag som däremot inte 

täcker politiska risker
- Bank i Sverige garanterar betalningen eller övertar exportörens 

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 finansieringsfore

tag, 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 kommersi
ella risken är så liten att han inte behöver någon försäkring kan han



vid en kreditaffär ändå bli tvungen att teckna en försäkring efter
som krediten kanske annars inte kan refinansieras hos bank eller 
AB Svensk Exportkredit (SEK). Dess praxis härvidlag beskrivs 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 sammanställ
ning av dessa alternativ ges nedan.

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 försäk
ringsbolagen 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.

Figur 22.1: Schematisk sammanställning av olika alternativ som en 
exportör har för att täcka politiska och!eller kommersiella risker

Politisk risk Kommersiell 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
Svenskt kreditförsäkringsbolag X
Försäkringsbolag i utlandet X X

Särskilt vid större affärer på utvecklingsländer med längre kreditti
der 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.

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 försäkrings
bolag 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 kredittiden, 
vilket kan medföra avsevärt lägre riskprovisioner. Exportören gör 
bedömningen att om han nuvärdesdiskonterar denna långt fram i



tiden belägna risk är den inte särskilt stor. Exportören kan dess
utom 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 m m, vilket 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 58 30

Försäkrings AB Njord 
Box 7525, 103 92 Stockholm 
Kungsgatan 18, 6 tr. Tel 08 - 796 77 00

Försäkrings AB Sirius 
Nybrokajen 15, 111 48 Stockholm 
Tel 08 - 723 44 00

Försäkrings AB Skandia 
Sveavägen 44, 103 50 Stockholm 
Tel 08 - 788 10 00

AB Max Mathiessen
Birger Jarlsgatan 64, 114 20 Stockholm
Tel 08 - 20 36 00

Svenska Kreditförsäkrings AB 
Box 7435, 103 91 Stockholm 
Norrmalmstorg 4. Tel 08 - 22 10 60

Wasa Kredit Försäkrings AB 
Kungsgatan 65, 103 76 Stockholm 
Tel 08 - 796 40 00

J Åkerman AB
Eriksbergsgatan 44, 114 30 Stockholm 
Tel 08 - 24 77 85

Vad innebär politisk respektive kommersiell risk?
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 ekonomisk 
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 betalningsförpliktelser. På 
liknande sätt bedöms hinder genom opåräknade import- och valutareg- 
lerande åtgärder i köparlandet.



Med kommersiell risk avses främst risken att köparen kommer på 
obestånd eller går i konkurs och därför inte kan fullgöra sina be
talningar till exportören. Även i så 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 kommersi
ell 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 ex
porten. EKN:s verksamhet skall vara grundad på affärsmässighet och 
inte innebära någon subvention av exporten. EKN tar därför ut premi
er som i princip skall täcka såväl administrationskostnader som skade
ersättningar.

Trots sitt namn lämnar EKN inte några krediter utan enbart för
säkringar för att skydda exportörer och banker mot förluster i samband 
med exportaffärer. Dessa försäkringar kallas av nämnden garantier, 
vilken term används i den följande beskrivningen av EKN:s verksam
het.

EKN:s 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 1988 32 000 miljoner 

svenska kronor.
- S-garantier. Garantigivning under s-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. S-ramen var i december 1988 32 000 mil
joner kronor.

- investeringsgarantier, ram i december 1988 1 000 miljoner kronor.
- kursgarantier, ram i december 1988 2 000 miljoner kronor.
De totala utestående garantiförbindelserna var i december 1988 26 
miljarder svenska kronor och utfästelserna 21 miljarder kronor. (Ut
fästelserna 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 s k Consensus-överenskommelsen som närmare beskrivs i kapi
tel 21.

Av EKN tillämpad praxis skall också i tillämpliga delar användas 
vid beviljandet av u-krediter - vanligen kallade blandade krediter. De 
beskrivs närmare i kapitel 21.

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 och enbart för affärer 
med högst ett års kredittid.

Vid export till offentlig gäldenär, dvs gäldenär som har offentlig
rättslig status och alltså inte kan försättas i konkurs, omfattar täck
ningen alltid såväl politiska som kommersiella risker. För flertalet 
länder med statshandelssystem gäller i princip att samtliga gäldenä- 
rer betraktas som offentliga.

I de s k allmänna villkoren för de olika garantityperna anges vad de 
olika slagen av risktäckning innebär.

Gällande villkor kan rekvireras från EKN och en exportör 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 värs
ta fall garantin förklaras ogiltig av EKN.

Liksom vid t ex bilförsäkring kräver EKN alltid att försäkrings
tagaren skall stå en viss självrisk. När det gäller politiska och OK- 
risker ger EKN:s garantier normalt täckning för 90% av uppkomman
de 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 för längre affärer 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.

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 köparen tillhandahåller betalningsgaranti från av EKN god

tagen statlig institution eller affärsbank i köparlandet kan täckningen 
för kommersiell risk höjas till 90%. Det bör observeras att täckningen 
för kommersiell risk aldrig kan bli högre än den procentsats som 
tillämpas för politisk risk på det aktuella köparlandet.

EKN:s olika garantityper
EKN täcker 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 kontraktsgaran
tier, på engelska »bonds» — vara så utformade att köparen har rätt att 
ta dem i anspråk endast om exportören inte fullgjort sina förpliktelser 
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 ovillkorliga



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 garanti
erna bör utformas. Dessa regler kan erhållas från ICC:s Svenska Na
tionalkommitté, Box 16 050, 103 22 Stockholm.

EKN:s säkerhetsgaranti täcker risken för obehörigt utnyttjande av 
bl a följande slag av kontraktsgarantier: anbuds-, förskotts- och full- 
görandegarantier (»Bid, Advance Payment and Performance Bonds»).

Figur 22.2: Garantier direkt till exportören
Garantityp Kommentarer

Garanti för fordringsförlust (F) Täcker exportörs risker för fordringsförlust för tiden 
efter skeppning vid enstaka exportaffär men ger in
get 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 ford
ringsförlust vid enstaka exportaffär. Lämnas nor
malt endast för specialtillverkade varor

Lagergaranti (Lag-A) Täcker risken för att exportörs lager i utlandet be
slagtas, förstörs eller skadas p g a politiska händelser

Säkerhetsgaranti (Sä) Täcker risken för obehörigt utnyttjande av säkerhet 
(»bond») som ställs i samband med exportaflar. Läm
nas endast för vissa marknader

Kursgaranti (KG) Täcker kursrisk för USD vid avtal med längre löptid 
än 24 månader

Investeringsgaranti (IG) Täcker politiska risker vid investeringar utomlands

Figur 22.3: 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 exportaffär

Kombinerad garanti 
(T+F Komb)

Innebär garanti till exportör avseende tillverknings- 
förlust och i förekommande fall fordringsförlust samt 
garanti till långivare avseende fordringsförlust för 
risker vid en och samma affär

Tilläggsgaranti till förmän 
för finansiär (FinG)

Täcker risken för att utländsk köpare inte betalar 
med motivering att exportören inte har fullgjort sina 
avtalsenliga förpliktelser

Rembursgaranti (RG) Täcker risken för bank vid bekräftelse av remburs
Motgaranti (MG) Täcker utställares risk vid garanti (»bond») som ut

färdas för exportörs räkning till förmån för utländsk 
köpare

Av de i faktarutan kortfattat beskrivna garantityperna är F-garantin 
och långivargarantin vanligast.



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 skepp- 
ning och vid T+F-garanti före den tidpunkt då kontraktet träder i 
kraft.

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 måna
der. För förlängning av utfästelser avseende affärer med kredittider 
över ett år utgår viss avgift, om utfästelsens giltighetstid efter för
längningen överstiger sex månader. Utfästelsen som kan återkallas av 
EKN endast om EKN anser att risken för förlust avsevärt ökat, gör det 
möjligt för exportören att föra förhandlingar i visshet om att garanti 
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 garantiansö
kan. 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 förhandsbesked 
är inte lika bindande för nämnden som de vanliga utfästelserna.

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. Hu
vuddelen av EKN:s försäkringar avser mindre affärer på 1 000- 
500 000 kronor.

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 premieti
dens längd. Denna räknas från dagen för garantins ikraftträdande - 
t ex skeppningsdagen — till förfallodagen för det sist förfallande belopp 
som skall omfattas av garantin. Premiens storlek är dessutom be
roende av vilka risker som garantin täcker och av importlandets pre
mieklass.

EKN arbetar för närvarande med fyra premieklasser, men avser att 
införa ett nytt premiesystem med bl a flera premieklasser 1989-04-24.

För vissa S-garantier tillämpas en särskild tilläggspremie som utgår 
med 10% av den normala premien.

Normalt skall exportören erlägga hela premiebeloppet till EKN 
redan då nämnden utfärdar garantiförbindelsen. Om premiebeloppet 
överstiger 100 000 kronor kan EKN medge att premien betalas i rater 
under viss tid. Hela beloppet måste vara erlagt senast då kredittiden 
böljar löpa.



EKN.s krav på betalningsvillkorens utformning
Enligt EKN:s praxis bör vid export av råvaror, halvfabrikat och egent
liga konsumtionsvaror kredittiden inte överstiga 6 månader. För var
aktiga konsumtionsvaror accepterar nämnden i allmänhet en kredit
tid 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 100 000 kronor, för 3 
års kredit 300 000 kronor, för 4 års kredit 750 000 kronor 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 böljan 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 medelleveransdagen 
eller från var och en av de dagar då köparen skall ta varan i besittning i 
importlandet. Vid försäljning av kompletta anläggningar räknas kre
dittiden normalt från den dag då köparen skall ta anläggningen i 
besittning. Har leverantören ansvar för igångkörning räknas kreditti
den 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 böljan 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 nor
malt att en del av förskottet, vanligen 5%, skall erläggas när köpeavta
let sluts.

EKN:s krav på säkerhet för köparens åtaganden
EKN kräver ofta säkerheter för köparens åtaganden enligt kontraktet 
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 ut
färdas 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 obser
vera att de säkerheter EKN kräver skall erhållas i anslutning till 
köpeavtalet. Om t ex köpare skall låta ställa remburs träder normalt 
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 säker
heter 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 underleve
ranser 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 hittills ingått s k 
30%-avtal med garantiinstituten i Belgien, Danmark, Finland, Frank
rike, Västtyskland, Japan, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbri
tannien, Västtyskland och Österrike. (40% i fråga om leveranser från 
Finland och Norge.)

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 garan
ti). 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 slutliga köparen (sk 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 leverantörskrediter.

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 (transfereras) 
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 skuldkonsoli- 
deringsavtal mellan Sverige och köparlandet kommer skadereglering 
att ske utan någon karenstid alls. Sverige har för närvarande sådana 
avtal med bl a Angola, Argentina, Brasilien, Cuba, Egypten, Irak, 
Jugoslavien, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mexico, Mocambique, 
Nordkorea, Peru, Polen, Tanzania, Togo, Turkiet, Zaire och Zambia.

Under kommersiell risk är den vanligaste skadeorsaken att köparen 
kommit på obestånd eller gått i konkurs. EKN betalar då ersättningen 
så snart som möjligt efter det att försäkringstagaren styrkt sin rätt till 
ersättning enligt garantin. Om viss tid (vanligen sex månader) för
flutit från förfallodagen och köparen trots krav inte har erlagt be
talning 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 garan
tins utfärdande. Om t ex kursen på USD vid garantins utfärdande var 
6 kr, skadereglerade EKN efter en kurs av max 6:60 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 kun
nat 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.

Från årsskiftet 1986/87 ger EKN garantier i valuta. Det nya sy
stemet skall åtminstone inledningsvis tillämpas endast för de viktigas
te exportvalutorna dvs USD, DEM, CHF, JPY och ECU. För dessa 
valutor gäller det för alla långivargarantier och garantier till exportör, 
som omfattar antingen enbart fordringsförlust eller såväl tillverk
nings- som fordringsförlust och som avser affärer med en kredittid över 
ett år. Alla garanterade fordringar under dessa affärer, även belopp 
förfallande före kredittidens början, täcks av systemet. Skadefall som 
avser tillverkningsförlust skaderegleras dock alltjämt i kronor, efter
som exportörens kostnader 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 krediter i 
regel lämnas i utländsk valuta, hittills vanligen USD eller CHF.

För garanti i utländsk valuta erläggs premie i denna valuta. Premi
en 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 justerar successivt premierna i den mån 
ränteutvecklingen motiverar detta.

För affärer i övriga valutor tillämpar EKN de tidigare beskrivna 
reglerna, dvs den s k 110%-regeln.

Överlåtelse av EKN -garanti
En garantitagare kan överlåta sin rätt enligt garantin och detta sker 
ofta vid finansiering av en exportkredit hos t ex en bank. En garantita
gare får emellertid inte överföra sin självriskandel i en garanterad 
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 s k köparkrediter från bank direkt till den utländska köpa
ren eller dennes bank, eftersom exportören då har möjlighet att bli av 
med självrisken under affärens kredittid.



Investeringsgaranti
Hösten 1987 satte EKN ett nytt system för investeringsgarantier i 
kraft. Det nya systemet är inte alls så restriktivt utformat som det som 
infördes 1968, vilket hade en utpräglat biståndspolitisk inriktning. 
Investeringsgaranti kan nu i princip erhållas för alla länder. Begräns
ningar kan förekomma med hänsyn till riskläget i ett visst land eller på 
grund av speciella politiska skäl.

Garanti kan beviljas inte enbart företagare i Sverige utan i vissa fall 
t ex ett svensk dotterbolag i tredje land som tillskjuter kapital som kan 
medverka till ökade inköp från Sverige av varor och tjänster.

EKN kan garantera investeringar inom såväl varu- som tjänstesek
torn, t ex i transportföretag, fastighetsförvaltning, hotellverksamhet 
och skilda slag av konsultverksamhet.

I princip garanteras endast nyinvesteringar dvs att investeraren i 
någon form tillför resurser till företaget. Garanti kan således lämnas 
för förvärv av aktier i nystartat företag, men också för investeringar i 
befintligt företag då resurserna används för att expandera, modernise
ra eller på annat sätt utveckla företaget. Garantin kan även omfatta 
apportegendom, t ex maskiner, liksom immateriella nyttigheter, t ex 
licenser, franchising etc. Långfristiga lån och garantier för sådana kan 
täckas när dessa transaktioner är jämförbara med tillförande av eget 
kapital i företaget. Om investeraren önskar kan garanti avse också 
investeringens avkastning.

En förutsättning för garanti är att garantitagaren får ett tillfreds
ställande inflytande över investeringen eller att investeringen har ett 
företagsstrategiskt syfte. Någon nedre gräns för aktieinnehav förut
sätts dock inte.

I likhet med investeringsgarantisystem i andra industriländer täck
er det nya systemet inte den kommersiella risken vid en investering 
utan enbart den politiska, dvs
— nationaliseringsrisken (genom nationalisering, expropriation eller 

liknande åtgärd av myndighet i värdlandet berövas företagaren 
äganderätt eller kontroll över investeringen inkl avkastning)

— kontraktsbrott (värdlandet häver eller bryter avtal som upprättats 
mellan detta och investeraren)

- kalamitetsrisken (investeringen skadas, förstörs eller går förlorad 
till följd av krig, inre oroligheter, naturkatastrof eller annan utom
ordentlig händelse i värdlandet)

- transfereringsrisken (värdlandet inför opåräknat valutareglerande 
åtgärder som hindrar eller fördröjer utförsel av investerat kapital 
eller avkastning därav)

En garanti kommer normalt att omfatta alla de här uppräknade risker
na.

Garanti lämnas tills vidare endast i svenska kronor. Förlust på 
grund av ändringar i valutakurser täcks därför inte av garantin.

Garantins giltighetstid skall normalt inte överstiga femton år och 
bör inte vara kortare än tre år, eftersom garantin skall avse varaktiga 
investeringar.

För en garanterad investering fastställs ett högsta förlustbelopp. 
Liksom vid andra EKN-garantier skall garantitagaren alltid stå en 
viss självrisk, normalt minst 10 procent.



Premien för en investeringsgaranti baseras i huvudsak på en be
dömning av risken på det aktuella värdlandet. I motsats till för andra 
EKN-garantier skall premie erläggas för ett år i taget beräknad på det 
för varje år gällande högsta förlustbeloppet. EKN har angivit att 
årspremien normalt skall ligga inom intervallet 0,5-2 procent.

Villkoren för det nya investeringsgarantisystemet har utformats i 
anslutning till reglerna för det multilaterala investeringsgarantisys- 
temet MIGA, som initierats av Världsbanken för att främja investe
ringar i u-länder och som nyligen börjat sin verksamhet. MIGA är 
avsett att komplettera existerande nationella investeringsgarantisys- 
tem, där dessa av olika skäl inte har möjlighet att lämna garanti. 
Riskdelning mellan MIGA och nationella system kan också bli aktuell.

Risker i samband med investeringar utomlands kan vanligen också 
täckas på den internationella försäkringsmarknaden. I motsats till hos 
EKN kan försäkring erhållas även för redan gjorda investeringar.

Svenska Kreditförsäkrings AB
Svenska Kreditförsäkrings AB, dvs Svenska Kredit, bildades 1928 och 
är sedan 1983 börsnoterat. Skandia och Trygg-Hansa är de största 
ägarna. I motsats till EKN täcker Svenska Kredit inte politiska risker 
utan enbart kommersiella risker, huvudsakligen på köpare i indu
striländer.

Med hjälp av den riskspridningsteknik som används inom försäk
ringsvärlden — återförsäkring - fördelas riskerna på ett stort antal 
försäkringsbolag världen över, vilka också i sin tur överlåter en del av 
sina kommersiella risker till Svenska Kredit. På detta sätt kan bolaget 
täcka betydande belopp; vid 1987 års utgång en beräknad årlig ex
portvolym av ca 14 000 MSEK.

Internationellt samarbetar Svenska Kredit genom International 
Credit Insurance Association (ICIA) med ett fyrtiotal utländska kredit
försäkringsbolag. Samarbetet omfattar förutom återförsäkring ett 
fortlöpande idé-, erfarenhets- och informationsutbyte. Bolagen ger 
varandra rekommendationer angående företag på respektive hem
mamarknad. Det är dock alltid Svenska Kredit som fattar kredit
beslutet beträffande de köpare som bolaget försäkrar.

En exportkreditförsäkring hos Svenska Kredit innebär att en ex
portör får ersättning för den förlust som uppstår om en köpare inte 
betalar, går i konkurs eller begär ackord under försäkringstiden. Ga
ranti mot utebliven betalning gäller när dröjsmålet med att betala 
uppgått till minst sex månader efter fordrans förfallodag. Försäkrings
tagaren skall lämna ärendet till inkasso senast tre månader efter 
fordrans förfallodag. Liksom EKN tillämpar Svenska Kredit en viss 
självrisk för exportören, normalt 25 %. Svenska Kredit försäkrar nor
malt 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 länder, fordringar avseende 
vissa produkter eller vissa koparkategorier etc.

Avtalet mellan Svenska Kredit och exportören omfattar vanligen ett 
år. Försäkringsavtalet innehåller förutom villkorstext även en för



teckning över de försäkrade köparna. Denna kundförteckning utfärdas 
då Svenska Kredit gjort en individuell kreditbedömning av samtliga 
köpare. I förteckningen anges köparnas namn och adress samt för
säkrat belopp. Nya kunder kan inkluderas vid behov. Försäkrings
summorna för de olika köparna kan höjas eller sänkas under året. Om 
en köpares kreditvärdighet kraftigt försämras kan han uteslutas av 
Svenska Kredit, men dittills gjorda leveranser är självfallet försäkrade 
inom ramen för den före uteslutningen gällande försäkringssumman. 
Nya leveranser omfattas under tre månader om exportören har ett 
bindande kontrakt med köparen.

Premier
Svenska Kredit arbetar inte med fasta premiesatser som EKN utan 
premienivån bestäms individuellt och påverkas av de faktorer som 
präglar risken, t ex bransch, kundstruktur, marknader, kreditvolym, 
betalningsvillkor och tidigare kundförluster.

Exportören betalar premien månadsvis i efterskott på grundval av 
ett dataframställt redovisningsunderlag, som han varje månad er
håller från Svenska Kredit.

Skadereglering
Efter inträffat försäkringsfall sker skadereglering med överenskom
men procentsats (normalt 75%) av exportörens nettoförlust, dvs den 
förlust som kvarstår, när eventuell likvid och utdelning avräknats. 
Utbetalning av ersättningsbeloppet görs senast trettio dagar efter att 
Svenska Kredit fått fullständigt underlag för skadereglering.

Bankerna
Som framgår av avsnittet om längre exportkrediter är det numera 
vanligt att en svensk eller utländsk bank själv står såväl den politiska 
som den kommersiella risken vid en exportkredit. Detta kan ske genom 
att banken själv lämnar krediten (s k 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 exportören 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 m m men torde inte så sällan vara lägre än EKN:s mot
svarande premier.



Finansieringsforetagen
Såväl svenska som utländska finansieringsforetag övertar mot viss 
ersättning exportfordringar utan regress. Detta gäller främst fordring
ar med kredittider om högst 12 månader där den av factoringforetagen 
bedrivna exportfactoring 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 ge
nom att utnyttja Exportkredithämnden, Svenska Kreditförsäkrings 
AB, bankerna etc. Numera finns det dessutom goda möjligheter att på 
den internationella försäkringsmarknaden täcka politiska risker och i 
viss utsträckning även kommersiella risker.

På den internationella marknaden kan man ofta konstruera skräd
darsydda 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 an
vänder inte överensstämmer med EKN:s, vilket kan orsaka missför
stånd:

Ratificeringsgaranti
Denna försäkringstyp täcker de kostnader som en exportör har ådragit 
sig före kontraktets ratificering i de fall då kontraktet inte träder i 
kraft vid undertecknandet utan först då vissa på förhand uppgjorda 
villkor -1 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 garanti mot till- 
verkningsförlust - ger exportören ersättning då ett kontraktsförhål
lande avbryts, t ex på grund av
- förkastande, dvs kontraktet bryts ensidigt av köparen trots att ex

portören har fullgjort alla sina kontraktsenliga förpliktelser



- import- eller exportförbud, dvs då införandet av importrestriktioner 
i köparlandet - eller exportrestriktioner i Sverige - medför att kon- 
traktsåtagandet inte kan uppfyllas av exportören. EKN täcker inte 
risken för förluster på grund av exportrestriktioner i Sverige

— force majeure, dvs andra händelser utanför kontraktsparternas på
verkan vilka medför att kontraktet inte kan fullföljas, t ex krig.

Garanti mot otillbörligt utnyttjande av ovillkorliga kontraktsgarantier
Denna garantityp täcker risken för att köparen otillbörligt utnyttjar 
en ovillkorlig kontraktsgaranti (»on demand bond») och motsvarar 
sålunda direkt EKN:s säkerhetsgaranti. Många stora svenska export
företag täcker denna risk på den privata försäkringsmarknaden.

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 betalning 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 kvar- 
lämna 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 vaije affär. Detta medför att premien för en enskild affär 
kan avvika betydligt från EKN:s. Vid en jämförelse med EKN:s premi
er måste också beaktas de skillnader i risktäckning som ofta föreligger 
mellan EKN:s garantier och garantier erhållna på den internationella 
marknaden som normalt inte täcker risker längre än tre år och i regel 
tillämpar längre karenstider än EKN.

Sammanfattande råd om exportkreditförsäkring
1. Skaffa alltid kreditupplysningar på den utländska köparen genom 

Upplysningscentralen och/eller kreditupplysningsbyrå. Observera 
dock att upplysningar kan var 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 be
talningsvillkor 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 an
komst blir kanske i själva verket 90 dagar, vilket medför en ränte
förlust.

6. Betalningsvillkoret »kontant mot dokument» (»cash against docu
ments») låter betryggande, men en exportör bör räkna med att i 
vissa öst- och utvecklingsländer kan köparna få tillgång till varan 
utan att först ha löst dokumenten i den lokala banken.

7. Vissa u-länder har nästan ständig brist på utländsk valuta vilket 
medför betalningsdröjsmål på 3—12 månader, ibland betydligt läng
re. Exportörens ränteförlust kan i sådana fall bli avsevärd om han 
inte försäkrat affären mot politisk risk eller lyckats lägga in kom
pensation 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 exportören 
önskar garanti måste han anmäla leveransen för garanti senast 30 
dagar från leveransdagen eller vid efteravtalsgaranti senast 30 
dagar efter den tidpunkt då kontraktet trätt i kraft.

9. Om en affär är försäkrad hos EKN, skall utebliven betalning skrift
ligen anmälas till EKN inom 30 dagar från förfallodagen. Sker 
anmälan inte inom 3 månader från förfallodagen upphör garantin i 
regel att gälla.
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Exportdokument - 
myndigheters krav och 
kunders behov
av Bengt Olov Näslund, Exportrådet

Ett svenskt elektronikföretag tillverkade bl a kretskort som exportera
des till Frankrike. Det var viktigt att en av komponenterna tillverka
des i EG för att de färdiga kretskorten skulle kunna exporteras tullfritt 
till Frankrike. Underleverantören i EG startade legotillverkning i 
Singapore utan att upplysa om komponenternas ändrade ursprung. De 
svensktillverkade kretskorten blev då inte längre berättigade till tull
fri import i Frankrike. Vid en rutinkontroll av tullverket fick den 
franske importören betala 600 000 SEK i tull och dessutom 600 000 
SEK i böter på grund av felaktigt utfärdat Varucertifikat EUR.l. 
Kostnaderna fick det svenska företaget stå för.

I många latinamerikanska länder får importörerna fortfarande be
tala astronomiska bötesbelopp om tullmyndigheterna upptäcker bris
ter i dokumentationen. Som exempel kan nämnas böter upp till 100% 
av varuvärdet för sändningar som anländer till Brasilien utan import
licens och extra avgift om 5% på fob-värdet för gods som ankommer till 
Panama utan konsulatlegaliserade dokument.



Kollis märken och nummer skall vara exakt återgivna i faktura och 
andra dokument. Det händer att tullmyndigheterna i vissa länder 
stoppar gods på grund av att kollimärket återgivits med små bokstäver 
i stället för stora som på kollit.

Exemplen ovan visar betydelsen av rätt ifyllda och hanterade ex
portdokument, som är en av de viktigaste förutsättningarna för att 
godset skall nå mottagaren utan komplikationer. För att en dokument
rutin skall fungera väl krävs kunskap om vilka dokument som er
fordras och i stor utsträckning också kännedom om bakomliggande 
procedurer i Sverige och i importlandet.

I detta kapitel avhandlas de dokument som exportören vanligtvis 
själv svarar för. De dokument som utfärdas av bl a speditörer, trans
portörer och försäkringsbolag behandlas på andra ställen i Export
handboken, se särskilt kapitlen om Spedition och Transportförsäkring. 
Kapitlet avslutas med ett avsnitt om dokumenthantering och en orien
tering om olika informationskällor samt en kort sammanfattning.

Exportreglering
Rubriken ger kanske intryck av att den svenska exporten är föremål 
för en omfattande reglering och kontroll. I själva verket är förhållandet 
det motsatta. De allra flesta varor är på vissa villkor undantagna från 
kravet på exportlicens. De villkor som i första hand måste vara upp
fyllda är att varorna skall vara försålda på sådana villkor att full 
betalning skall erläggas från utlandet till Sverige, och att betalningen 
sker på det sätt som Riksbanken föreskriver. Den huvudsakliga inne
börden av detta är att betalningen måste förmedlas av valutabank (se 
»Valutaanmälan» nedan), i praktiken någon av affärsbankerna.

Den del av exporten där det krävs särskilda exporttillstånd omfattar 
bl a avfall och skrot av järn eller stål och andra metaller inklusive ädla 
metaller, vissa fartyg, värdepapper och andra betalningsmedel än väx
lar, krigsmateriel, vissa importerade högteknologivaror, vissa flyg
fotografier och kartor, uran och vissa andra liknande metaller som 
används i kärnteknisk verksamhet, narkotika, antikviteter, vallväxt- 
fröer, utsäde, utrotningshotade djur och växter, levande djur samt all 
export till Nordkorea. Vidare råder förbud mot export till Sydafrika 
och Namibia.

Utförselanmälan
Kontrollen av att den svenska exportregleringen efterlevs handhas av 
tullmyndigheterna. Detta sker genom att exportören eller dennes om
bud ( t ex speditör) lämnar en utförelseanmälan i vanligtvis två exem
plar till tullmyndigheterna. Det är exportören som har ansvaret för att 
utförselanmälan lämnas och att de uppgifter som lämnas är riktiga och 
fullständiga. Om ombud skall skriva utförselanmälan måste exportö
ren ge honom klara och fullständiga uppgifter. Detta kan göras med 
hjälp av anteckningar på fakturakopia eller speditionsorder. Vid ex
port till alla länder skall utförselanmälan göras på det s k enhets- 
dokument (ED), som är en för EG- och EFTA-länderna gemensam



blankett, avsedd att användas vid vaije förfarande i samband med 
export, transitering och import. (Se »Enhetsdokumentet» nedan). Prov 
på ifylld utförselanmälan återfinns nedan. Utöver själva kontrollfunk
tionen utgör utförselanmälan också underlag för den svenska export
statistiken.

Figur 23.1: Prov på ifylld utförselanmälan
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V alutaanmälan
Valutaanmälan erfordras vid betalningar för exporterade varor och 
tjänster samt kapitalbetalningar från utlandet. I båda fallen gäller att 
betalningar skall anmälas när de överstiger 25 000 kronor.

Betalningarna från utlandet rapporteras antingen på särskilda 
blanketter (Kontoinbetalning, Check eller Bankanvisning) eller på 
ADB-media. Rapporterna lämnas till den förmedlande valutabanken 
som vidarebefordrar uppgifterna till Riksbanken. För att statistiken 
skall vara aktuell, måste uppgifterna vara den förmedlande valuta
banken tillhanda senast tolv dagar efter det att betalning skett. De 
företag som inte lämnar uppgifterna i tid får en påminnelse från 
Riksbanken. En förseningsavgift kan också debiteras.

Enhetsdokumentet
Det västeuropeiska frihandelsområdet utvecklas mycket snabbt. En 
för området gemensam transiteringsordning och ett gemensamt tull
dokument, det sk enhetsdokumentet (ED) började användas 1988. 
Samtidigt infördes en ny harmoniserad varunomenklatur (Harmoni
zed System — HS). Införandet av enhetsdokumentet innebar att ett 
enda dokument ersatte 70 olika dokument i EG- och EFTA-länderna. 
Det nya dokumentet kombinerade varje förfarande vid export, transi
tering och import.

Enhetsdokumentet består i sitt grundutförande av ett set med åtta 
blad. Grundblanketten rymmer endast en varupost. För sändningar 
med flera varuposter måste därför tilläggsblad användas. Av praktiska 
skäl kan det vara lämpligt att dela setet så att det endast täcker export 
eller export och transitering etc. Detta kallas för uppdelad användning 
(split use) i motsats till fullständig användning (full use) när man med 
grundblanketten täcker in exempelvis export från Sverige, transite
ring genom Västtyskland och import i Frankrike. Det är viktigt att här 
påpeka att man noggrant överväger hur man skall utnyttja de möjlig
heter som enhetsdokument ger. Efter samråd med speditörer och kun
der har man möjlighet att komma fram till den mest effektiva lös
ningen.

Exportrådets förlag tillhandahåller enhetsdokumentet i olika ver
sioner bl a Enhetsdokument export — ED3, som används som utförsel
anmälan. Vidare finns också en sk kommersiell varulista, som endast 
kan användas som bilaga till utförselanmälan. Denna lista ersätter då 
det ordinarie tilläggsbladet. Fördelen med varulistan är att den rym
mer flera varuposter medan tilläggsbladet endast har plats för tre 
varuposter.

Importreglering
I praktiskt taget alla länder finns någon form av föreskrifter avsedda 
att begränsa importen, sk importrestriktioner. Föreskrifterna kan gäl
la alla varor eller kanske bara ett fåtal och kan också variera beroende 
på varifrån varorna köps. I de flesta i-länderna är importen av indu
striprodukter tämligen fri. Däremot kan man finna ganska omfattande 
restriktioner för importen av jordbruksprodukter. I vissa u-länder kan 
importen vara mycket starkt beskuren genom omfattande restriktio-



ner. 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 importrestriktioner som gäller i respektive land.

Handelsfaktura
För varje exportsändning utfärdas i regel en handelsfaktura för de 
försålda varorna. Vid upprättandet av fakturan måste säljaren bl a ta 
hänsyn till de bestämmelser som gäller i importlandet. I de flesta 
länder beläggs importerade varor med tullar, importavgifter eller skat
ter. Detta innebär att importlandets myndigheter behöver underlag för 
att kunna fastställa det värde på vilket tullar och andra avgifter skall 
inräknas. Olika länder har mer eller mindre detaljerade krav på faktu
rans utformning och på de uppgifter som skall lämnas. Det finns 
emellertid en del grundläggande uppgifter som de flesta länder kräver 
för varornas identifiering, tullbehandling etc. Till dessa grundläggan
de eller »sedvanliga» uppgifter hör bl a säljarens och köparens namn 
och adresser, kollis märken, nummer, antal och slag samt brutto- och 
nettovikt, varubeskrivning och -kvantitet, leverans- och betalnings
villkor, pris per enhet och totalt för vaije varuslag samt uppgift om 
ursprungsland. En lämplig mall vid utformningen av en handelsfak
tura är UN Invoice Layout Key som återfinns i figur 23.2.

Tullfaktura
Tullmyndigheterna i vissa länder t ex Nigeria, Malawi och Zambia 
fordrar en sk tullfaktura (»Customs Invoice» eller »Certified Invoice») 
som skall utskrivas på särskild blankett. Orsaken härtill är huvud
sakligen kravet på särskilda värde- och ursprungscertifikat. Under de 
senaste årtiondena har bl a USA, Australien och Nya Zeeland av
skaffat kravet på tullfaktura. Prov på tullfaktura återfinns i figur23.3. 
Utöver nämnda tullfaktura som behålles av tullmyndigheterna ut
färdas vanligtvis även handelsfaktura för kommersiella ändamål. 
Tullfakturan används således nästan uteslutande vid införtullningen 
av varorna.

Konsulatfaktura och konsulatlegalisering
Vid export till Dominikanska Republiken, Honduras, Panama och 
Paraguay erfordras förutom handelsfaktura en sk konsulatfaktura. 
Denna skall utskrivas på särskilda blanketter, ofta i många exemplar 
och uppvisas för, samt legaliseras av importlandets konsulat i Sverige. 
Som regel erläggs för denna legalisering en särskild avgift som i vissa 
fall kan uppgå till betydande belopp. För några länder gäller att legali
seringa vgiften helt eller delvis erläggs av importören vid varans fram
komst till destinationsorten. Det är av synnerligen stor vikt att alla



bestämmelser rörande konsulatfakturornas utställande noggrant 
iakttages, då i motsatt fall ofta högst betydande böter eller tom be
slagtagande av varorna kan bli följden. Kravet på konsulatfakturan 
följer samma trend som kravet på tullfaktura. Det betyder att flertalet 
länder i Latinamerika inte längre kräver någon konsulatfaktura. För

Figur 23.2: Prov på mall för faktura - UN Invoice Layout Key

INVOICE LAYOUT KEY

Consignee Buyer (if other than consignee)

Country of origin of goods

Terms and conditions of delivery and payment

i Quantity

! Not incl. above

Freight
(Specify)

Total invoice amount



några årtionden sedan var förhållandet det motsatta. Prov på konsu
latfaktura återfinns i figur 23.4 och 23.5.

En annan grupp länder som kräver legalisering av exportdokument 
är arabländerna. Skälet härtill är deras bojkott mot Israel och att man 
därför önskar en kontroll utförd av det egna landets konsulat i Sverige.

Figur 23.3: Prov på tullfaktura för Zambia (Exportrådet form 594)

INVOICE AND CERTIFICATE OF VALUE FOR EXPORTS TO ZAMBIA
Status of Exporter (delere terms inapplicable)

Svensk Export AB 
Sveavägen 66 
S-113 58 STOCKHOLM 
SWEDEN

KB 707 1983-11-16

Smith & Winston Corp 
12 Union Street 
LUSAKA 
ZAMBIA

Gothenburg, Sweden

Sweden

C&F Dar es Salaam

M/S Alabama Gothenburg
Port of Discharge

Dar es Salaam Lusaka
Marks and numbers; number and kind of packages; description of goods;

2 cases of electric lamps 
type LU 72, each containing 
100 lamps

S&W
LUSAKA 
VIA 
DAR ES 
SALAAM 
1564/65

SEK 55
SEK 15 «ÂsriÂïîrSEK 20

SEK400 rjBÄTj

Erik Carlsson, Export Manager
'"«îsîâ”zzr.z:'

Stockholm 1983-11-16



Här är det dock inte fråga om konsulatfakturor utan man kräver ofta 
sk svartlisteintyg utöver handelsfaktura och ursprungscertifikat. När 
det gäller arabländernas krav på legalisering kan man, i motsats till 
utvecklingen i Latinamerika, inte förvänta sig några lättnader i doku
mentprocedurerna.

Figur 23.4: Prov på framsida av konsulatfaktura för Panama

REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DF. HACIENDA Y TESORO

DIRECCION GENERAL DE CONSULAR Y DE NAVES
82800 A

VALOR B/.10.00 EL JUEGO 
LEY 55 DIC. 5 DE 1979

POR EFECTOS EMBARCADOS EN:Gotemburgo

FACTURA CONSULAR
CONSULAR INVOICE

DISTRIBUCtON

: DIRECCION GENERAL DE CO

PAIS DE ORIGEN:
COUNTRY OF ORIGIN SlieCla
PUERTO DE EMBARQUE:
port of shipment Gotemburgo

[legId°e Cristöbal FECHA DE ZARPE: 
DATE OF SHIPMENT

Lattian? sate*
12 de Noviembre 
de 19xx

ixportnSk 
Estocolmo

coNsiGNADo a: j.Arosemena
CONSIGNEE - . ,

Cnstôbal
LUGAR DE DESTINO:
FINAL DESTINATION

CristÔbal

No. CONOCIMIENTO DE 
EMBARQUE Y FECHA:
BILLOF LADING & DATE
No. 361
11 de Noviembre de 19xx

No."30°
11 de Noviembre de 19xx

CANTIDAD

BULTOS

CLASEDE CAPACIDAD PESO EN KILOS

LITROS
CAPAcrrviN

WEIGHT WEIGHT

H
240 10&-;Lâmplaras para soldar,

1.190 - 

’istöbal

FLETE INTERNO
INLAND FREIGHT 21 _

MUELLAJE Y MANEJO 
HANDLING CHARGES 3 -

DEMORAS ZARPE
DELAY IN SHIPMENT -
OTROS GASTOS
OTHER CHARGES 11 -

DESCUENTO
DISCOUNT -

COM ISION
COMMISSION -

TOTAL F.O.B. Balboas
1.036

USO DE ADUANAS
FOR CUSTOM ONLY

FLETE
FREIGHT 140

No. DE LIQUIDACION

SEGURO
INSURANCE 15 -

OFICIAL DE ADUANAS

TOTAL ClF: 1.190 -

AUDITOR:

MARCAS
MARKS

J.A.
CRISTOBAL 
BRUTO 248 

KILOS

RIENTO DE EMBARQUE. PAGARAN UN RECARGO DEL 1



Ursprungsbevis
I handeln över gränserna krävs mycket ofta någon form av bevis på 
varans ursprung. Skälet för ett sådant krav kan vara rent ekonomiskt, 
dvs en vara kan införtullas till en lägre tullsats eller införas tullfritt 
om varan kan bevisas ha ett ursprung i ett visst land eller ett visst 
länderområde. Ett närliggande exempel är handeln med EG- och

Figur 23.5: Prov på baksida av konsulatfaktura för Panama

DECLARACJON JURADA

CONSTE QUE OU ED A GARANM/ADO BAJO LA GRAVLDAD DEL JURAMENTO CON LA FIRMA PU E ST A AL PIL 

DE ESTA DECLARACION QUELL NUMERO DE BUL TOS. PESO. CAPACIDAD. CLASE CANTIDAD Y VALOR DE 

LAS MERCADERI AS, DECLARADAS EN ESTA TACTURA. SON EXACTOS Y VERDADEROS

CONSTE ASIMISMO QUE NO SE HA INCLUIDO EN N1NGUNO DE LOS BULTOS ARTICULOS DE PROHIBIDA IM

PORT ACION NI QUE ESTOS SE HAN PEOIDO PARA PERSONAS DISTINT AS DEL CONSIGNAT ARIO DE LAS MER- 

CANCI AS.

EL SUSCRITO ESTA ENTERADO DE LA LEG ISL AC ION PENAL APLICABLE EN CASO DE DISCREPANCIA EN ES

TA factura AB sygnsk Export

Estocolmo, 11 de Noviembre 19xx "/___________
LUCAR V FtCMA J FIRMA DEL VENOEOOR

NOTA: REVISE SU FACTURA ANI I. S Dt PRESENT ARI AAI. FUNOIONARIO CONSUI-AR.

occfrîVACicb:: del vendedok

CONSULADO DE LA REPUBLICA DE PANAMAI I IM IIASt KITO CONSUL DL LA REPUBLICA Dt PANAMA

CERTIFICA:

QUE LA PRESENTE FACTURA CONSULAR COMPUEST A DE-----------------------HOJAS. A LA CONSIGNACION DE LOS

SENORES___________________________ __________ DE________ POR_________ BULTOS Y UN VALOR DE------------------- ME HA

SIDO PRESENTADA POR LOS INTERESADOS. QUIENLS HAN HECHO ENTREGA DE CUATRO EJEMPLARES DE 

LA M ISM A

ASIMISMO CERTIFICO QUE HC COMPARADO EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA CONSULAR CON EL DE LA 

FACTURA COM E RC IA L. Y QUE LA HE ENCONTRADO CONFORME TANTO EN El. NUMERO Y CLASE DE BUL 

TOSCOMO EN la CANTIDAD CLASE Y PRECIO DE LAS MERCADERI AS. Y QUE EL VALOR JE la moneda 

EXPRESADA ES EQUIVALENTE AB___________ AL CAMUIO DE-----------------------COR R I EN T E EN ESTA PL A 7 A HOY

LO QUE FIRMO Y SELLO EN ESTE CONSULADO (GENERALI DE LA REPUBLICA DE PANAMA, EN--------------

HOY________ DE______ ____  __ DE____________ANOTANDOLO OEBIDAMENTE EN EL "LIBRO

DE REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA \ CONFORME AL DECRETO No 405 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1970 

PRESENT AD A EL DI A-------—---------------------------------- ----------------------------------ALAS-------------------------------------------------------

NOTA IOUOSLOSI SP At. IOS IX I SI t flBIlUi »DO lltBI.N il II LLtNAllOS

OBSERVACIONES DEL CONSUL (fecha si presfnto tardiamente)------

C O NSU L A K

MULTA DE 1 °o POR VALOR DE B___________HA SIDO COORADA EN ESTE CONSULADO (GENERAL) MEDIANTE

R EC IBO No_____________ DE----------------------- --------------------------------



EFTA-länderna, där tullfrihet medges om man vid införtullningen kan 
förete ett sk Varucertifikat EUR. 1 eller en faktura med en exportörsde- 
klaration. Prov på Varucertifikat EUR.l återfinns i figur 23.6. En 
annan anledning till kravet på ursprungsbevis kan vara importrest
riktioner som då riktas mot import från vissa speciella länder. Ett bevis 
om varans ursprung kan här vara avgörande för om varan får importe
ras 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 utsträckning. 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 deklaration om varans 
ursprung verifieras av någon utomstående instans. Det vanligaste är 
då att man kräver ett ursprungscertifikat utfärdat av en lokal handels
kammare i exportlandet. I vissa fall kan det vara tillräckligt att han
delskammaren bestyrker exportörens uppgift i den vanliga fakturan. 
Som alternativ till handelskammrarnas ursprungscertifikat kan 
ibland också användas tullmyndigheternas. De svenska tullmyndig
heterna brukar dock i regel inte utfärda ursprungscertifikat på sådana 
orter där en lokal handelskammare finns. Prov på ursprungscertifikat 
från handelskammare återfinns i figur 23.7.

Särskilda intyg
Under denna rubrik ryms en mängd olika intyg som erfordras i den 
internationella handeln. Här kan bara nämnas några av de vanligast 
förekommande vid export från Sverige.

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 och latinamerikanska länder, har 
man infört ett allmänt 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 benämt »Clean Report of Findings», som är en förutsättning 
för att betalning för varan skall kunna erhållas. De kontrollföretag 
som anlitas i dessa sammanhang är bl a S.G.S. Skandinaviska Kontroll 
AB, Bureau Veritas och Contecna International Ltd. För många varor 
erfordras speciella intyg av sanitär art. Vanligtvis är de varor som 
berörs av sådana krav av typen levande djur, växter och växtdelar,



matvaror, läkemedel etc. För sådana produkter krävs praktiskt taget 
alltid »sanitetsintyg» som i Sverige utfärdas i huvudsak av hälso- och 
växtskyddsmyndighet.

Figur 23.6: Framsida av varucertifikat EUR. 1 avseende export till 
Storbritannien av kolvar och motorer (ännu ej certifierai av tullmyndig
het)

MOVEMENT CERTIFICATE

EUR.1 X 414736Svensk Export AB
Kungsgatan 111
S-112 27 Stockholm, Sweden

2. Certificate used in preferential trade between

Sweden

MWCC 
4711/1—10 
MWCC 
4712/1-15

10 cases Pistons 52X16 1235 kg

Engines 5611B215 pcs 2310 kg

Export document (2):

Stockholm, February 12, 1988



Under rubriken »Konsulatfaktura och konsulatlegalisering» berör
des de sk svartlisteintygen som erfordras vid export till de flesta arab
länder. Det är i första hand exportören, rederiet och försäkringsbolaget 
som avkrävs intyg om att de inte bryter mot bestämmelserna för den 
arabiska bojkotten mot Israel. Intyget från exportören innehåller bl a

Figur 23.7: Prov på ursprungscertifikat från handelskammare

CERTIFICATE OF ORIGIN
1 Exporter 2 Date of Issue 3 Reference No.

Nordisk. Industri AB 19XX-12-03 4771
Box 123
S-000 00 NORDSTAD

4 Consignee

Messrs.
Ahmed Bahman & Co 
P.O. Box 684 
KUWAIT

THE ASSOCIATION OF SWEDISH CHAMBERS 
OF COMMERCE & INDUSTRY

5 Country of origin F Country of destination(Optional)

7 Transport details (Optional)

8 Marks & Nos. 19 Number

Sweden

packages; description of the goods

KUWAIT 10 wooden cases of
A.B. & Co. MILLING MACHINES
4771 
1-10

|10 Gross weight,kg

2000

111 Measurement m3| 
l(Optional)

îl-
It is hereby certified that the goods in this certificate 
have been duly attested as being of above mentioned 
origin.

Authorized signature



uppgift om att de levererade varorna inte innehåller material, delar, 
etc av israeliskt ursprung och att berörda företag (exportör och till
verkare) inte är svartlistade. Prov på exportörens svartlisteintyg åter
finns i figur 23.8. Intyget från rederiet skall visa att varorna inte 
transporteras med ett svartlistat fartyg och att fartyget inte kommer 
att anlöpa israelisk hamn under resan. Vidare innehåller intyget ofta 
även uppgift om fartygets ålder, ägare och nationalitet. Intyget från 
försäkringsbolaget skall visa att försäkringsbolaget inte är svartlistat 
och att det har en agent eller representant i landet ifråga.

Dokumenthantering
Kostnaderna för dokumenthantering vid export från Sverige har för 
1983 beräknats till ca 7,5 miljarder SEK, vilket motsvarar ca 4% av 
varuvärdet. När den så kallade samskrivningen av dokument introdu
cerades för några årtionden sedan var kostnaderna sannolikt ännu 
högre. Grunden för samskrivningsmetoden ligger i det arbete som i 
Sverige utfördes redan från mitten av 1950-talet i Exportdokument- 
kommittén och dess efterföljare. En vidareutveckling skedde sedan 
inom ramen för FN-organet ECE, Economic Comission for Europe. 
Under förra hälften av 1960-talet presenterade ECE en rekommenda
tion avseende utformningen av handelsdokument, en s k ECE Layout 
Key. Denna modifierades genom en rekommendation som utkom 1973. 
För att få en vidare förankring har benämningen sedan ändrats till UN 
Layout Key, vilket markerar att det inte bara är ECE utan FN i sin 
helhet som står bakom principlösningen.

Samskrivning av dokument sker vanligen genom att använda blan
kettsatser eller genom att alla uppgifter som behövs för de olika doku
menten i en internationell affärstransaktion samlas i ett eller två 
grunddokument (master-dokument). Från grunddokumentet överförs 
sedan de relevanta uppgifterna till de olika handelsdokumenten ge
nom fotostatkopiering.

Förutsättningarna för samskrivning av dokument är

- samma dokumentformat (A4) på ingående handelsdokument

- standardiserat dokumentinnehåll

- standardiserad dokumentlayout (UN Layout Key).

De flesta dokument, som idag används inom den internationella han
deln, uppfyller dessa krav.

Fördelarna med samskrivning av dokument är bl a

- att arbetsinsatsen blir väsentligt mindre eftersom master-dokumen
ten minimeras. Endast en kontroll är nödvändig. Alla dokument som 
tas fram från master-dokumentet får samma innehåll

- att dokumentet framställs snabbare

- att kostnaderna för dokumenthantering minskas.



Nackdelarna med samskrivning i form av blankettsatser är bl a
- att de sista dokumenten i satsen blir svårlästa om den innehåller för 

många dokument
- att förenklingen blir begränsad och inte täcker behovet av förenk

ling.

Figur 23.8: Prov på exportörens svartlisteintyg vid export till Saudi- 
Arabien

CERTIFICATE_9F_0RIGIN=_===_ÏÏRSPRTOGSINTYG_____ 4“

1. ■ .1.. —i« C——J jjL t.—L-iJ~ l^J I ÎLi —I 6 c I—• ^ » 1
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Vi undertecknade intygar härmed att nedanstående varor har följande ur

sprung, att de ej härstammar från Israel och att de ej heller innehåller 

delar, råmaterial, arbetsmoment eller kapital från Israel, samt att här- 

nedan tecknade firmor icke är israeliska eller handlar med Israel, på 

ett med bojkottlagens bokstav eller anda oförenligt sätt.

We the undersigned do certify herewith that the following commodities 

have the following origin, that they are not from Israel or comprise 

parts, raw material, labour-moments or capital from Israel, and that the 

establishments stated hereunder are not Israeli or deal with Israel, in 

a way contradictory with the spirit or laws of the boycott.

5 I çJ LhJ y
VARUSORT à VÄRDE I $

£°L“ÏÏÏL*™fil>ÎÏÏJ?
1.
2.
5.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

TILLVERKARES HAÏ.®

„ll°ESSÏÏÏ2,Kffi„

( 1------UJI) >ÜI
URSPRUNGSLAND 

COUNTRY OF ORIGIN

*j J . 11 .—: j— '-J I ^ I.-- j .—,0 . a—j I——-J l ê—I ^ ■' ■
EXPORTERANDE PIRI,LANS UNDERSKRIFT i STÄMPEL HANDELSKAMMARENS STÄ1.IPEL 

=._|Ï224TUR|=&_STAMP_0P^EXP0RTIH0_PIRM___= STAMP OP CHAMBER_OF COMMERCE



Nackdelarna med samskrivning genom fotostatkopiering är bl a
- att utrymmet är begränsat på grund av att samma uppgift alltid

måste placeras på samma plats i samtliga dokument
- att de framställda kopiorna ibland är av mindre god kvalitet med

risk för att de inte accepteras av t ex tullmyndigheterna.

Samskrivningsmetoden är i dag en självklarhet i många företag och 
räknas till de traditionella metoderna för dokumentframställning. Hit 
räknas givetvis också manuell ifyllning av dokument och dokument
framställning via dator. Sistnämnda metod behöver inte vara bunden 
till en bestämd dokumentlayout utan tillåter stor flexibilitet. Datorn 
kan exempelvis användas för ifyllning av tryckta blanketter eller 
endast för framställning av ett masterdokument, varefter traditionellt 
samskrivningsförfarande används.

I många foretag idag baseras dokumentframställningen på en sam
mankoppling av uppgifter i befintliga system för order och fakturering 
med system som innehåller uppgifter om dokumentens utformning, 
innehåll, mm. Härigenom framställs rätt antal dokument med korrekt 
layout och med innehåll enligt myndigheternas krav och kundernas 
behov och önskemål. Dokumenten skrivs ut på laserskrivare, som 
medger stor flexibilitet i fråga om layout.

Som framgått av tidigare avsnitt, har man varit, och är till största 
delen än idag, beroende av dokumenten som bärare i handelsinforma
tion. Så kommer det sannolikt också att förbli på de flesta områden 
ännu en tid framöver. Utvecklingen går dock mycket snabbt. Datorise
rade rutiner utvecklas bl a inom ramen för EG:s sk CD -projekt:CD- 
projektet avser att samordna datoriseringssträvandena inom tullad
ministrationerna inom EG. Detta kommer att få en avgörande be
tydelse för datoriseringen i Europa eftersom industrin kommer att 
anpassa sig till CD-projektets datalösningar. Informationsöverföring 
med hjälp av olika datakoncept engagerar många och nya lösningar 
presenteras i snabb takt.

Det koncept som fn tilldrar sig det största intresset är EDI, Electronic 
Data Interchange. EDI kan beskrivas som en direkt elektronisk över
föring av strukturerad handelsinformation mellan datorer. Det är vik
tigt att skilja EDI från andra former av informationsöverföring på 
elektronisk väg. Telex och sk »elektroniska brevlådor» passar t ex inte 
in på definitionen av EDI eftersom den information som överförs med 
dessa metoder inte är strukturerad på ett enhetligt sätt. Med EDI fullt 
utvecklad kommer man så småningom att uppnå en dokumentlös 
handel. Intresset för EDI ökar snabbt i den industrialiserade delen av 
världen. USA, Västeuropa och Japan ligger långt framme i utveck
lingen. Inom ett flertal områden finns i dag utvecklade system för 
informationsbyte enligt EDI. Som exempel kan nämnas vissa hamnar, 
flygplatser, banker, transportföretag, m fl. Ett flertal av Europas bil
tillverkare har t ex utvecklat ett system, ODETTE, som möjliggör ett 
effektivt informationsutbyte med underleverantörerna. Ett stort fram
steg inom EDI uppnåddes 1987 då den sk UN EDIFACT-standarden 
fastställdes. Före denna tidpunkt fanns en mängd olika lösningar för 
själva överföringen av information. Med den nya standarden skapades 
de grammatiska regler (syntaxregler) för elektronisk dataöverföring



som är nödvändiga för att EDI-konceptet skall kunna utvecklas vidare 
och nå större spridning.

Det första elektroniska meddelande som fått FN-organet ECE:s god
kännande som ett standardmeddelande (UNSM- United Nation Stan
dard Message) är INVOICE - en kommersiell faktura. Det meddelande 
som närmast står i tur för ECE:s godkännande är ett transportmed
delande kallat IFTM, International Forwarding and Transport Messa
ge. Med IFTM som mall kan meddelandena: Preliminärbokning, Defi- 
nitivbokning, Bokningsbekräftelse, Transportfunktion, Fraktsedel, 
Ändringsuppgifter, Avgifter och Manifest tas fram.

Förväntningarna på utvecklingen mot öppen datakommunikation 
är stora och runt om i den industrialiserade delen av världen arbetas 
det därför intensivt med att bygga upp nya rutiner för att kunna 
överföra information från dator till dator.

Skeppningshandboken och andra informationskällor
Den redogörelse som här lämnats får endast ses som en introduktion i 
ämnet exportdokument. Det är självfallet mycket viktigt att man på 
ett tidigt stadium skaffar sig en noggrann kännedom om de regler och 
procedurer som gäller i exporten till olika länder.

Utvecklingen går mycket snabbt mot nya datoriserade rutiner. Stän
digt aktuell och fördjupad information är därför absolut nödvändig för 
att exportdokumenten och hanteringen av dessa inte skall hindra 
godsflödet.

Bland de tryckta källorna kan i första hand nämnas Exportrådets 
Skeppningshandbok. Den innehåller i det länderindelade avsnittet 
uppgifter om bl a affärsspråk, valuta importreglering, tullförhållan
den, handelsfakturor, tull- och konsulatfakturor, ursprungscertifikat 
och konsulatlegalisering av dokument. Vidare redogörs också för 
märkningsbestämmelser och andra produktkrav samt varuprover, för- 
packningsbestämmelser, transportmärkning, införtullning och lag
ring. Vaije landavsnitt avslutas med adresser till ambassader och 
konsulat i Sverige och landet i fråga.

I ett särskilt avsnitt rubricerat »Allmänt» redogörs för de svenska 
exportbestämmelserna som vaije exportör är skyldig att känna till. 
Avsnittet innehåller också information om handelskamrarnas ur
sprungscertifikat, ISO-landkoden, ATA-carneter, transportmärkning, 
exportförpackning och speditörer.

Vid sidan av Skeppningshandboken kan också nämnas övrig littera
tur som ges ut av Exportrådets förlag. Här finner vi titlar som t ex 
»Leveransvillkor i internationell handel», »EG/EFTA-handboken» 
och »Betalningsguide exportaffärer». Den förstnämnda behandlar 
Incotermsvillkoren med illustrationer, praktikfall och kommentarer. 
Boken innehåller också kostnadsfördelning enligt Combiterms. 
EG/EFTA-handboken redogör för de regler som gäller för frihandeln i 
Västeuropa. Betalningsguiden ger svar på många frågor i samband 
med betalningar från utlandet.

Exportdokumentens utformning och innehåll bestäms och påverkas 
av bl a myndigheter, köpare, varumottagare, transportörer, försäk
ringsbolag, banker och internationella organisationer. Självfallet är 
alla parter i den internationella handeln samtidigt mycket värdefulla



informationskällor som bör utnyttjas i inhämtandet av information.
Slutligen skall också Exportrådet nämnas i detta sammanhang. 

Förutom den specialkompetens som finns inom Exportområdets egen 
organisation, har man även tillgång till den kompetens, de resurser 
och det kontaktnät som finns på de svenska ambassaderna runt om i 
världen.

Sammanfattning
Rätt ifyllda och rätt hanterade exportdokument är obestridligen en 
mycket viktig förutsättning för ett störningsfritt godsflöde. Man kan 
också lätt konstatera att brister i exportdokumentationen och i export
procedurerna förorsakar betydande kostnader för både exportören och 
importören.

I utrikeshandeln växer datoriserade rutiner snabbt fram. I januari 
1990 tar tullverket ett första steg bort från papper och blanketter och 
börjar övergången till elektronisk överföring av uppgifter för tullklare- 
ring. Haparanda blir då den första tullplats som ansluts till Tulldata
systemet, TDS. Införandet sker etappvis. Först kommer datoriserade 
rutiner för export. När TDS är infört får företag möjlighet att elektro
niskt lämna uppgifter till tullverket. Uppgifter om import och export 
kan då överföras från företagens datorer till tullverkets datorsystem. I 
det här sammanhanget och med tanke på datoriseringssträvandena 
hos våra viktigaste handelspartners är det för de flesta export- och 
importföretag absolut nödvändigt att hålla sig à jour med utvecklingen 
när det gäller informationsöverföring med hjälp av olika datakoncept.

Information om exportdokument och dokumentrutiner kan inhäm
tas från Exportrådet som också har kännedom om den specialkompe
tens som finns hos andra organisationer och myndigheter. Kontakta 
Exportrådet och utnyttja möjligheterna till en framgångsrik export
verksamhet.



Spedition
av Dag Fagring, Scansped Group AB

- It’s a pleasure doing business with you mr Johansson. Inköpschefen 
för den stora engelska möbelkedjan räckte över kontraktskopian, luta
de sig tillbaka i stolen och log förnöjsamt. Vår vän Sten Johansson, 
exportchef för den svenska möbeltillverkaren Design var också nöjd. 
Det hade gått nästan ett år nu sedan man ställt ut på den stora 
möbelmässan. Och han hade sedan länge tappat räkningen över alla 
resor fram och tillbaka mellan den sydsvenska hemstaden och London.

Nåja, tänkte han nöjt när han en halvtimme senare klev ut genom de 
imponerande entrédörrarna. Nu var ordern i land och produktionen 
hemma på fabriken säkrad för nästan ett helt år. Marginalerna var 
visserligen små men volymerna desto mer imponerande. Totalt sett 
skulle det ändå bli en bra slant över. Visserligen hade han fått gå med 
på att svara för fraktkostnaden men herregud, vare sig köksstolarna 
eller vitrinskåpen vägde ju särskilt mycket, så det skulle säkert ordna 
sig ändå.

Sten Johansson fällde upp kragen och drog åt bältet på trenchcoa
ten. Gick det inte en obehaglig rysning genom honom? Var det den



kyliga oktobervinden eller var det det här med fraktkostnaderna som 
trots allt inte lämnade honom någon ro? Visst sjutton borde han ha 
räknat på det först. Men den efterlängtade ordern låg ju där mitt 
framfor honom. Och så långt var det ju ändå inte till England...

Vi skall inte i detalj berätta vad som verkligen hände med vår 
exportchef eller hans företag Design. I stället kan vi konstatera att 
varje trailer till kunden i England kostade 11 000 kr, att dokumen
tation, införtullning osv tillsammans blev ett högst avsevärt belopp. 
Och att en bra förpackning inte är gratis.

Nu 1er du säkert lite överseende och säger att Sten Johansson upp
trädde amatörmässigt. Han borde givetvis ha kontaktat sin speditör 
och redan på ett tidigt stadium lärt sig skillnaden mellan FOB och CIF. 
Tillsammans kunde de också räknat fram det mest ekonomiska trans
portalternativet. För att nu bara nämna några av de områden som 
tillsammans bildar den perfekta internationella transporten.

Handel kräver transporter
För ett högindustrialiserat land som Sverige, har den internationella 
handeln kommit att spela en allt större roll. Över hälften av det vår 
tillverkningsindustri producerar säljs på främmande marknader. Aven 
om koncentrationen av den svenska exporten är hög, med 25 företag 
som tillsammans svarar för närmare 75 % av vårt lands totala ex
portvärde, så har ändå försäljning på utländska marknader ofta kom
mit att bli en betydande del av även de mindre och medelstora före
tagens vardag.

Handel i sig innebär ju att varor byter ägare. Och därmed uppstår ett 
behov av att förflytta gods. För att klara detta på ett professionellt sätt, 
krävs kunskaper om de olika transportmedlens svaga och starka sidor. 
Om krav på dokumentation. Om lagar och förordningar i de länder som 
godset skall till eller måste passera på sin väg till kunden. Och inte 
minst, kunskap om de olika transportvägarnas för- och nackdelar.

Vi skall på de följande sidorna kortfattat, men ändå ingående, 
beskriva hur man som företagare skapar en transportfunktion för sin 
internationella försäljning, som är så väl fungerande och kostnads- 
effektiv att den fungerar som ett konkurrensmedel för företaget.

Ett ökat exportberoende
Det har aldrig varit lätt att arbeta på främmande marknader. Kom
plexiteten i att göra affärer blir självfallet inte mindre av att kunden 
talar ett främmande språk, finns i ett annat land kanske hundratals 
mil hemifrån och med lagar och förordningar som i många avseenden 
kanske skiljer sig ifrån vad vi är vana vid i Sverige.

För att förstå transportörens och speditörens roll och verksamhets
område, skall vi kortfattat beskriva några av de faktorer som styr det 
internationella transportarbetet och dess kringtjänster.

Nästan 3/4 av all världshandel sker mellan industriländerna. En 
handel med i huvudsak förädlade varor vars värde för vart år som går 
blir allt högre. Efterkrigstidens industriella expansion och kraven på 
ökade avsättningsmarknader har också ökat industriländernas be
roende av varandra. Att Sverige och vårt näringsliv i denna värld



skulle vara självständiga är givetvis en felaktig bild. Vår handelspoli
tik är i högsta grad en integrerad del av världsekonomin. Och därmed 
är också våra transport- och speditionforetag produkter av den inter
nationella transportvärlden. Men, och ett viktigt sådant, vår starkt 
exportberoende industri med över hälften av sin produktion såld utan
för landet, förlitar sig ändå i mycket hög utsträckning på Västeuropa. 
Hit går fortfarande 2/3 av dess export.

Speditörens roll
Det traditionella sättet att förflytta styckegods är att transportera det 
som lösa kollin utan sammanhållande lastbärare typ trailer, container 
osv. Transporten utförs med hjälp av olika transportörer som speditø
ren oftast inte själv äger. För vaije ny delsträcka omlastas godset och 
nya dokument tas fram. Man brukar dela upp hela sträckan från dörr 
till dörr i för-, huvud-, och eftertransport. Speditören uppträder m a o 
som ombud och organisatör. Han sluter fraktavtal med transportörer 
för uppdragsgivarens räkning och risk. På fakturan brukar sedan de 
faktiska kostnaderna redovisas med ett tillägg i form av speditions- 
arvode. Går vi längre tillbaka i tiden svarade speditören ofta endast för 
för- och eftertransporten. Huvudtransporten svarade ett rederi eller en 
järn vägsförvaltning för.

En annan uppdelning av speditörens arbetsområde är import- resp 
exportspedition. Härifrån stammar två av de vanligaste leveransvill
koren FOB, dvs free on board och CIF, dvs cost, insurance, freight. 
Parterna kom helt enkelt överens om att faran för godset och transport
kostnaden skulle övergå från säljaren till köparen i antingen avsän- 
darlandet FOB eller i destinationshamnen CIF.

Importspedition
Vid importspedition blir speditören ofta aviserad av transportören om 
godsets ankomst. Denne har blivit informerad om att speditören agerar 
som varuägarens ombud. Många gånger kan också godset vara ställt 
direkt på speditören. Det är ofta speditörens utländska dotterbolag 
eller samarbetspartner som svarar för exporten från avsändnings- 
landet och som aviserar speditören om godset ankomst.

När speditören blivit aviserad om att godset ankommit eller är på 
väg, kontaktar han godsmottagaren och inhämtar dennes instruktio
ner. Ofta kan speditören få information om godsets ankomst direkt från 
mottagaren.

Speditören löser då ut godset hos transportören, betalar frakt och 
lossningskostnader samt organiserar eftertransporten med hjälp av 
t ex lastbil eller järnväg. I de flesta fall godset inte skall vidaretrans- 
porteras, ordnar speditören magasinering och eventuell ompackning i 
väntan på vidare instruktioner som t ex distribution direkt till slutlig 
kund. I samband med att godset tas in i landet betalar speditören ofta 
tull- och införselavgifter samt ställer ut erforderliga tulldokument.

Avsändaren kan med hjälp av importspeditören se till att godset inte 
lämnas ut till mottagaren förrän denna betalt för varorna, sk rem- 
bursaffärer. Här agerar speditören som avsändarens och dennes banks 
ombud.



Exportspedition
Vid exportspedition agerar speditören ofta som en resebyrå i gods
transporter. Ett gediget kunnande om bästa transportväg, transport
medel, dokumentationskrav för transporten osv, ställs till exportörens 
förfogande. Förtjänsten för speditören ligger dels i arvode, dels i kom
missioner från transportören och dels i arvode för bokning av godset, 
utställande av exportdokument osv.

När exportören aviserar speditören att godset är klart för leverans, 
bokar denne in transporten på överenskommet transportmedel. Base
rat på avgångstid avropar sedan speditören godset och ombesörjer med 
hjälp av lämpligt transportlag förfrakten fram till huvudtransportö
rens terminal, kajplats e d. Speditören bevakar ofta omlastningen, ser 
till att godset är varu- och transportförsäkrat, svarar för exporttullkla- 
rering samt ser till att erforderliga dokument finns med sändningen. 
Många gånger svarar också speditören för förpackning och godsmärk
ning av sändningen.

Leveransklausuler och Incoterms
Som köpare eller säljare på en internationell marknad är det viktigt att 
skriva ett så för båda parter klart köpeavtal som möjligt. Sak samma 
gäller transportavtalet mellan transportköparen och transportören/ 
speditören. Låt oss här koncentrera oss på det sistnämnda. För alldeles 
oavsett vad som avtalats mellan köpare och säljare, följer avtalet med 
transportör/speditör sina egna regler. Det är dock lämpligt att utforma 
detta avtal med hänsyn till överenskommelsen med kunden i affärs
avtalet.

Vid internationella distansköp där köpare och säljare inte bor på 
samma ort, måste varan transporteras genom och till främmande län
der. Härvid uppstår då ett flertal frågor som har direkt samband med 
själva leveransen.

För det första måste överenskommelse ske om när godset skall anses 
vara avlämnat av säljaren till köparen. Den andra frågan gäller hur, 
och på vems bekostnad, godset skall levereras.

Utgångspunkten i den sk köplagen är att köparen skall hämta 
godset hos säljaren om inget annat avtalats. Det vanligaste är dock att 
denna huvudregel avtalats bort vid själva affären och att man istället 
enas om hur varorna skall levereras. En naturlig punkt för över
lämnandet av ansvaret kan vara vid egna landets gräns. För säljaren 
kan det vara frestande att sälja fritt fabrik i syfte att få ner varans pris. 
Men eftersom köparen i sin kalkyl ändå måste lägga till transport
kostnaden kan det finnas all anledning att själv med speditörens hjälp 
planera och beräkna kostnaden för den bästa transporten till mot
tagaren. Dessutom är det ju som bekant så att en vara inte bedöms 
utifrån det skick den har vid leverans utan först vid framkomst till 
slutkunden. Som säljare kan det därför vara nog så viktigt att själv 
styra val av transportslag och väg.

För att underlätta de överenskommelser som måste träffas mellan 
köpare och säljare vad gäller transport och ansvar, har ett stort antal 
transportklausuler upprättats. Eftersom de tyvärr kan tolkas olika 
från land till land bör vaije angiven leveransklausul dessutom hän
föras till Incoterms. Det är internationella handelskammaren i Paris



som här bidragit till att skapa en enhetlig standard till glädje för såväl 
köpare som säljare.

Syftet med Incoterms är således att precisera innebörden i de van
ligaste leveransklausulerna så att säljare och köpare alltid talar sam
ma språk. Senaste upplagan av Incoterms är från 1980. Hänvisa alltid 
till den i samband med att du anger en leveransklausul.

I detta sammanhang bör vi också nämna Nordiskt Speditörsförbunds 
Allmänna bestämmelser. Senaste upplagan är från 1985. Här regleras 
i detalj speditörens ansvar vid dennes olika roller. NSAB -85 är ett 
resultat av förhandlingar mellan olika näringslivsorganisationer och 
Nordiskt Speditörsförbund. Eftersom organisationerna gemensamt 
godkänt bestämmelserna kallas dessa för agreed documents. Jag re
kommenderar såväl NSAB -85 som Incoterms 1980. Bättre grund för 
ett klart avtal med transportör/speditör finns inte.

Integrerade transporter
Den beskrivning vi ovan gjort av speditörens arbetsuppgifter stämmer 
fortfarande till stor del med dagens situation. Under det senaste decen
niet har dock hela transportbranschen genomgått en mycket stor för
ändring. Det är främst näringslivets krav på ökat ansvarstagande och 
s k dörr-till-dörr-transporter som inneburit att speditionsforetagen 
kommit att utveckla egna trafiksystem med egna lastbärare, egna 
transportdokument och ett större ansvarstagande för hela transport
kedjan, s k integrerade transporter.

Med integrerade transporter menar vi att godset lastas i en samman
hållande godsenhet, t ex trailer eller container. Denna enhet förflyttas 
sedan från dörr till dörr mellan avsändare och mottagare eller eventu
ellt mellan terminaler, men då utan omlastning. Bara ett dokument 
utfärdas för hela transportsträckan och bara ett ansvar råder under 
hela transportvägen. Vid integrerade transporter uppträder spedi- 
tören oftast som fraktförare. Speditören sluter avtalet i eget namn och 
för egen räkning och risk. För uppdraget debiterar sedan speditören 
sitt totala pris. Detta till skilland från hans tidigare roll som admini
stratör av ett stort antal transporttjänster då varje delsträcka och vaije 
utlägg redovisades med ett tillägg, ett sk speditionsarvode.

Näringslivets allt större krav på punktlighet och frekvens i trafik
flödet har varit grunden till speditionsbranschens allt vanligare åta
gande som fraktförare. Endast genom att bygga upp frekventa och 
reguljära egna trafiksystem har branschen kunnat ta ansvar för trans
porten från dörr till dörr.

I och med att speditören numera allt oftare har rollen av transportör 
har också konkurrensen mellan speditionsforetagen och de traditionel
la transportörerna som flygbolag och rederier kommit att öka. Klart är 
dock att speditionsbranschen klarat sig mycket väl i denna nya situa
tion. Härtill finns ett flertal skäl som alla bör tilltala transportköpa
ren.
Neutralitet. Genom att ha ett allroundkunnande och för varuägaren 
kunna presentera den för varje transporttillfälle lämpligaste lösning
en får speditören en trovärdig roll som objektiv part.
Agent- och dotterbolagsnät. Väl fungerande integrerade transporter



kräver ett väl utbyggt internationellt nät av agenter eller dotterbolag. 
Genom ett ofta världsomspännande nät av kontakter har speditions
foretagen haft mycket goda förutsättningar att administrera hela 
transportkedjan. Från dörr till dörr. Inte bara från hamn till hamn.
Världsomspännande försäljningsorganisation. Genom sitt utbredda 
agentnät har speditionsforetagen de bästa möjligheterna att lokalt 
bearbeta såväl avlastare som mottagare. Speditionsforetagen finns 
dessutom i kundens närhet och inte bara i hamnar eller på vissa 
flygplatser.
Samlastningsfunktionen. För de varuägare som har regelbundna stora 
sändningar till ett fåtal destinationer är det naturligt att förhandla 
direkt med transportören. Men för flertalet exporterande eller importe
rande företag ser marknadsbilden inte ut så. I stället finns kunder med 
filialer och lager spridda över ett stort geografiskt område. Att i vaije 
läge då hitta och förhandla med den bäste transportören är vare sig 
särskilt enkelt eller lönsamt. I stället låter man då speditören i sin 
specialistroll utföra det arbetet.

Ett större ansvarstagande kräver också större kontroll över hela trans
portsträckan. Speditören skapar ofta i egen regi totallösningar för 
transportköparen. Genom att bygga upp egna trailerflottor, boka stå
ende platser för egna containers ombord på fartyg och flygplan, in
vestera i egna järnvägsvagnar osv, kan speditören bedriva helintegre- 
rade trafiker med i huvudsak egna transportmedel. Genom att sam
manställa enhetslasten så tidigt som möjligt i transportkedjan och 
behålla den obruten så långt som möjligt, minimeras risken för om- 
lastningsskador, svinn och förseningar. Samtidigt som speditören på så 
sätt kommit att ta en större risk genom sina fasta avgångar med egna 
transportmedel, har också förtjänstmöjligheterna ökat. En välfylld 
egen samlastningscontainer till t ex USA är givetvis en bättre affär än 
visserligen många men ändå små provisioner.

Helt klart är att den kraftiga förändringsvind som sedan något år 
blåst över speditionsbranschen, i huvudsak handlat om att den gamla 
rollen som mäklare mellan varuägare och ett stort antal transportörer, 
allt mer ersatts av funktionen som totalansvarig för ett integrerat 
transportsystem för kundföretagens godsflöden.

Förpackning och godsmärkning
Det är fullt tekniskt möjligt att skapa ett skydd för transportskador 
som motstår alla påfrestningar. Däremot är det aldrig ekonomiskt 
försvarbart. Därför gäller det att väga kostnaden för emballering mot 
den ekonomiska förlusten och den goodwillförlust som uppstår vid en 
eventuell skada. Eftersom kostnaden för förpackning många gånger 
kan uppgå till samma eller högre belopp än hela transporten, finns det 
all anledning att undersöka om byte av transportslag kan sänka em- 
balleringskostnaden. Det säger sig självt att en vara i en sjöcontainer 
utsätts för en betydligt omildare behandling under några veckor på 
sjön än vad som sker i en flygpalett under några timmar i luften.

Viktigt i detta sammanhang är att sälja sina varor med sådana



leveransvillkor att man själv bestämmer över hur varorna skall trans
porteras. På så sätt anpassar man emballeringen efter det planerade 
transportsättets krav, varken mer eller mindre.

Krav på förpackningen
För att en förpackning skall fungera oklanderligt, krävs att vi först 
enas om dess uppgift. Man brukar tala om att den dels skall ha en 
skyddande funktion, dvs klara mekaniska och klimatologiska påfrest
ningar, dessutom skall förpackningen ha en sammanhållande funk
tion. På så sätt minskas såväl hanteringskostnaden som skaderisker- 
na. Viktigt i detta sammanhang är att vaije förpackning är en jämn del 
av nästa större förpackning. Sockerbiten skall passa i sitt paket som 
skall passa exakt i detaljistförpackningen som skall vara anpassad 
efter lastpallen som i sin tur har exakt mått för trailern eller contai
nern osv.

Sist men inte minst kan förpackningen ha en skyddande funktion 
mot sin omgivning. Speciellt stora krav ställs här vid transporter av 
farligt gods.

God smärkning
Först och främst; undvik att dekorera kartongen med reklam för ditt 
företag eller din produkt. Ju neutralare och mer intetsägande en sänd
ning är, desto mindre stöldrisk.

För farligt gods gäller speciella märkningsregler. Dessa är inter
nationella och skall självfallet efterlevas. Påpekas bör att man som 
varuägare kan bli ekonomiskt ansvarig för skada som ens varor för- 
osakar vid t ex läckage.

Sändningen skall också märkas med ev krav på hanteringssätt. 
Språkskillnader och analfabetism gör det internationella symbol
biblioteket värdefullt. Märkningen bör vara ca 20 cm hög och placeras i 
anslutning till adressen. För uppgifter som t ex var sling skall fästas 
och var tyngdpunkten finns, gäller givetvis att dessa märken placeras 
på aktuellt ställe.

Sist men inte minst skall försändelsen adresseras. En helt korrekt 
adressmärkning ser ut så här:
- Destination. Ort och land.
- Eventuell transit/viaväg.
- Kundens ordernummer.
- Ett löpande kollinummer, t ex 1 (5). Dvs nummer ett av fem.
- Brutto- och nettovikt samt volym. Dessa uppgifter är obligatoriska 

för varje enskilt kolli vars vikt överstiger ett ton.
För sändningar med flygfrakt gäller att en speciell etikett - Cargo 
Identification Label - används. Här framgår bl a ett unikt nummer 
som anger sändningens officiella märkning. Ett sk Airway Billnumber 
(AWB). Dessutom finns här bl a uppgifter om bestämmelseflygplats, 
kolliantal, vikt osv.



Sjötransporter
I takt med att varuvärdet på västvärldens internationella handel sti
ger, blir också kostnaden för varor på väg allt högre. För det långsam
maste av alla transportsätt är detta givetvis en nackdel. Sjöfarten har 
däremot mött denna utveckling med en egen. Man har investerat 
miljardbelopp i hamnanläggningar och lastnings/lossningsutrustning. 
De nya fartyg som byggs anpassas efter krav på mycket korta tider i 
hamn samt får en storlek som ger låg transportkostnad per vikt eller 
volymenhet. Även lågvärdigt gods kan med andra ord klara trans
oceana transporter utan att förlora sin konkurrenskraft.

Man brukar dela in sjöfart i två grupper — linjefart och trampfart. 
Den för speditionsbranschen vanligaste samarbetspartnern är linjefar
ten. Här går fartygen en bestämd rutt via bestämda hamnar. Anlöpen 
sker enligt en seglingslista. Genom att gå samman med andra rederier 
kan en linje trafikeras med hög turtäthet. De samarbetande rederierna 
sägs då ha slutit sig samman i en konferens. I konferensen bestäms 
fraktsatser, turtäthet, interna konkurrensbegränsningar, återbäring 
till trogna avlastare (deferred rebate) osv.

Den s k trampfarten brukar av tradition delas upp i tre olika former:
— Resebefraktning — hyra av fartyget från en hamn till en annan.
— Tidsbefraktning - hyra av fartyget en bestämd period.
— Kontraktsfart - en överenskommelse om att under en viss period 

transportera en bestämd mängd gods mellan två hamnar. Redaren 
får själv välja tonnage inom vissa givna ramar.

En viktig skillnad mellan tramp- och linjefart är att lastnings-, loss
nings-, och hanteringskostnader för godset ingår i linjefarten. Vid 
trampfart däremot anges ofta fraktkostnaden som FIO, Free In and 
Out, dvs betraktaren står för lastnings- och lossningskostnader.

Sjöspeditionen
Som exportör- eller importör har man oftast kontakt med sin speditör 
snarare än rederiet. Vid export ger man speditören besked genom att 
fylla i s k skeppningsinstruktion. Här finns bl a uppgift om varan, antal 
kollin, vikt, önskad befraktningsform, mottagare. Härefter bokar spe- 
ditören plats (eller räknar av en del av sitt eget fasta utrymme) och 
ställer ut samtliga handlingar. Han planerar också eventuell vidare- 
transport. Slutligen ställs ett s k styrmanskvitto ut till stuveripersona- 
len som berättar om vilket gods som avses, destination, lastningsdag 
och fartyg. Detta kvitto underskrivet av fartygets befälhavare sänds 
sedan till rederiet som bekräftelse på att godset lastats ombord. Här
efter kan rederiet skriva på det av speditören utställda ombordkonos- 
sementet.

J ärnvägstransporter
Den senaste tidens miljödebatt har fokuserat järnvägen som ett allt 
intressantare transportmedel. Men det är så mycket mer än bara 
miljöaspekter som gör järnväg till ett många gånger lämpligt trans-



portmedel. Samtidigt skall också sägas att järnvägen kan ha klara 
brister.

Järnvägen har en överlägsen lastkapacitet jämfört med lastbilen. 
Kostnaden per tonkilometer blir därmed mycket låg. Och ju längre 
sträcka godset skall transporteras, desto större blir kostnadsfördelen. 
Allt förutsatt att avgångsfrekvensen och transporttiden är konkur
renskraftig.

För varuägaren och mottagaren har järnvägen dessutom den för
delen att lastning och lossning av godset kan skötas med större flexibi
litet. Järnvägsvagnen står till förfogande kostnadsfritt en hel arbets
dag. Detta jämfört med lastbilen vars chaufför sällan accepterar mer 
än någon timmes väntetid. Sägas skall dock att många exportörer/ 
importörer sluter avtal med sin speditör om att få en pool av trailers till 
förfogande. På så sätt kan ankommande dragbil direkt byta trailer.

Järnvägens transporttjänster
Likväl som man kan polettera en liten resväska till nästa stad, kan 
man hos järnvägsförvaltningen hyra speciella vagnar för transport av 
gods med vikter på upp till flera hundra ton. Man brukar dock nöja sig 
med att dela in transporttjänster i två områden:
- Styckegodstransporter, upp till tio ton.
- Vagnslastgodstransporter, över tio ton.
Styckegodstransporter brukar sedan i sin tur uppdelas i fraktstycke
gods, ilstyckegods och expressgods.

Även vagnslastgodstransporterna kan ges olika prioritering genom 
avkopplingsförbud, ilgodsbefordran samt i vissa länder transportöver
vakning.

För export- och importföretagen finns på marknaden tre parter att 
göra upp fraktavtal med. Antingen SJ direkt, eller en järnvägsspeditör, 
eller - vilket blir allt vanligare - en SJ-agent. I praktiken är det något 
av de allra största speditionsforetagen som genom avtal med SJ och 
ofta egna s k Habis-vagnar, tillhandahåller en komplett transport
tjänst inklusive dokumentation och tullhantering. SJ-agenten har ock
så genom sitt kunnande möjlighet att ge råd om lämpligaste trans
portväg med tanke på pris-, tids- och punktlighetsaspekten.

Landsvägstransporter
Näringslivets krav på allt snabbare och effektivare transporter har 
gjort lastbilen till ett mycket konkurrenskraftigt transportmedel. Hö
ga undervägskostnader kompenseras av låga terminalkostnader och 
en attraktiv flexibilitet samt kanske viktigast av allt - transport dörr 
till dörr utan omlastning. Därtill kommer att lastbilen många gånger 
är det enda alternativet sedan SJ’s affärsbanenät endast täcker större 
och medelstora orter i landet.

Miljökrav har under de senaste åren tvingat fram ett samarbete 
mellan å ena sidan lastbilstrafiken och å andra sidan järnvägen. Dels 
har SJ med de ledande speditionsforetagen bildat företaget S-combi just 
i syfte att utveckla den s k kombinerade trafiken och dels finns redan i



dag ett antal väl fungerande trafiksystem där trailern eller containern 
sätts på en järnvägsvagn för transport den längsta sträckan.

Bilspedition
Man brukar skilja på hellaster, partilaster och samlastningsgods. I det 
förstnämnda fallet har en avsändare beställt en egen bil eller trailer för 
transport till en speciell destination. Partilast är i praktiken en 
betydande del av en lastbärares utrymme men likväl inte hela. 
Samlastningsgods slutligen är alla de sändningar som speditören sam
lat för att fylla sina ofta tidtabellsbundna avgångar till speciella desti
nationer.

När exempelvis exportören har sina varor klara för leverans, ringer 
han speditionsforetaget som oftast sänder en distributionsbil för upp- 
hämtning till sin terminal. Här omlastas det till aktuell samlastnings- 
enhet -trailer, bil och släpkombination, container osv. Vid varuposter 
om ca 5 ton (dfe s k partilasterna) brukar i stället den slutliga last
bäraren passera förbi exportören för att lasta direkt. Efter att ha ställt 
ut samtliga frakthandlingar, tulldokument, bokat plats på färjan osv 
lämnar bilen Sverige. Under tiden brukar speditören avisera sitt dot
terbolag eller sin agent. När godset väl kommer fram svarar denne för 
tullbehandling, vidaredistribution osv. Dessutom har han att tillse att 
bilen snarast möjligt kan returlastas.

Sverige har med internationella mått mätt en mycket framgångsrik 
speditionsbransch. Graden av datorisering är mycket hög liksom servi
cenivån. Sverige som land är en i många avseenden liten marginal
marknad. Kontinentens mycket stora godsflöden är givetvis attrakti
vare att arbeta med för de stora speditionsforetagen ute i Europa. Detta 
har medfört att de allra största bolagen i stället för agenterna startar 
upp egna dotterbolag med gemensam filosofi.

De svenska lastbilar som vill trafikera kontinenten skall i de flesta 
fall ha s k trafiktillstånd. Dessa delas ut av Transportnämnden, vilka 
tillsammans med Kommunikationsdepartementet vaije år förhandlar 
med sina utländska parter. Eftersom det konstant efterfrågas fler 
tillstånd än kvoterna medger har speditionsbranschen löst problemet 
genom att använda trailers. Härigenom kan lastbärarna förflyttas 
inom Sverige med en svensk bil för att efter färjeöverfart utan dragbil 
hämtas upp av t ex en västtysk bil.

I syfte att minimera tiden för gränspassager och därmed tidsödande 
tullkontroller kan speciellt utformade lastbärare plomberas och förses 
med s k TIR-dokument.

Ett lönsamt MA-tänkande
Just-in-time-tanken är ett allt vanligare logistiskt begrepp som bygger 
på synsättet att transporten av råvaror in i en produktionslinje likaväl 
som utflödet av färdiga produkter, skall underkastas samma preci- 
sionskrav som företagets interna materialflöde. Ett sådant synsätt är 
förutsättningen för en helt kundorderstyrd produktion, utan att före
taget behöver bygga upp kapitalkrävande buffertlager av råvaror och 
komponenter.

Ett företag av någorlunda storlek kräver samordning mellan ett



flertal specialiserade individer och avdelningar. I MA-sammanhang är 
intresset av naturlighet primärt inriktat på samordning av material
flödet. Men intresset har successivt också kommit att utvidgas att 
omfatta även informationsflöden. Den traditionella MA-synen kan 
därför sägas omfatta funktionerna inköp, produktion, transport och 
marknadsföring. Låt oss i det följande koncentrera oss på hur en väl 
fungerande transportapparat därför kan bidra till ett lönsamt MA- 
tänkande.

Först och främst måste vi hitta ett speditionsforetag
— med absolut regelbundna trafiker på för oss relevanta destinationer
- med fullständig kontroll över lastbärarna
- med pålitliga säkerhetssystem om den mänskliga faktorn, väder, 

strejker osv spelar oss spratt
— och sist men inte minst; kompetenta medarbetare som dels kan 

medverka i upplägget, dels kan bidra till att hålla den höga service
nivån uppe

Vaije lyckosam MA-lösning är företagsindividuell. Den är en produkt 
av en noga genomarbetad kravspecifikation. Och den förutsätter att 
leverantören av transporttjänsten har ett mycket frekvent direkt
trafiksystem.

Kostnaden för frakter är en del av den totala produktionskostnaden. 
Så är även lagerkostnaden. Med ett väl genomtänkt Just-in-time- 
system kan dock den sammantagna kostnaden reduceras kraftigt. 
Trots att den faktiska kostnaden för fysisk transport kan bli betydligt 
högre än tidigare. En kundanpassad, flexibel produktion med minskad 
inkurans brukar bli resultatet.

För att i praktiken kunna genomföra ett lönsamt MA-tänkande i 
produktionen, krävs en helhetssyn på hela distributionskedjan. Från 
ett klokt upplägg av inflöde av råmaterial och komponenter till utdis- 
tribution av färdiga produkter till slutförbrukaren. Här kan något av 
de stora speditionsforetagen vara en mycket värdefull samtalspartner. 
Kunskap om vad som är praktiskt möjligt i transportsammanhang, och 
vilka kostnader detta för med sig, kan kombineras med egna beräk
ningar av kostnaden i dagsläget för höga lagernivåer, inkurans, pro- 
duktanpassad produktion kontra marknadsanpassad osv. Klart är 
dock att en framgångsrik MA-revolution i företaget nästan alltid är ett 
resultat av egna interna ansträngningar. Inte minst genomförande
fasen brukar tjäna på att så många som möjligt internt aktivt har 
bidragit till lösningarna.

Att i detta sammanhang ge en beskrivning om hur man inför ett 
framgångsrikt MA-tänkande, låter sig inte göras. Låt oss dock bara 
konstatera att de flesta MA-experter är helt överens om att flertalet 
svenska företag har mycket stora belopp att tjäna på att »skära fett» 
dvs kapa lager av såväl råvaror som färdigprodukter.

Lite om framtiden
Transportnäringens utveckling kan inte betraktas isolerad från nä
ringslivets utveckling i allmänhet. Som serviceföretag är branschen 
direkt kopplad till de krav på tjänster näringslivet ställer. Trans-



porttjänstens produktion är alltid en intim samverkan mellan köpare 
och säljare. Det kan därför vara klokt att se speditören som en full
värdig samarbetspartner inom de områden denne är direkt inkopplad, 
och att tillsammans utveckla skräddarsydda transportsystem. Då inte 
bara omfattande själva transporten och utan också närliggande aktivi
teter såsom lagring, förpackning och distribution i t ex utlandet.

Att någorlunda realistiskt försöka sammanfatta vad som kommer 
hända framöver i transportbranschen, låter sig inte göras utan att ta 
hänsyn till de två möjliga vägar Sverige har att gå framöver. Antingen 
väljer vi den svenska modellen och låter Norden framöver bli vår 
hemmamarknad. Vi kan då utgå från att inga större förändringar 
kommer att ske. Eller så kommer vi att anpassa oss till EG-bestämmel- 
serna och därmed kunna dra nytta av de fördelar som en öppen europe
isk transportmarknad kan ge oss. Med detta utsätts givetvis den svens
ka transportsektorn för en högst väsentlig ny konkurrens, samtidigt 
som industri och handel automatiskt får ett betydligt större utbud av 
transportalternativ. Låt oss som avslutning på detta kapitel peka på 
några viktiga händelser och tendenser.

Det s k enhetsdokumentet som årsskiftet 1987/88 infördes skall ses 
som ett första steg mot förenklade gränspassager. Dokumentet ersätter 
uppemot 20 olika handlingar som tidigare kunde krävas vid export, 
import och transitering.

Cabotage, dvs inrikestrafïk i ett främmande land, väntas bli tillåtet 
redan från årsskiftet 1992/93 inom EG’s medlemsländer. Här gäller 
dock att s k Anschlusscabotage i ett första läge tillåts. Dvs en lastbil får 
fortsätta sin färd i ett främmande land med på- och avlastning av nytt 
gods mellan första och följande terminaler.

De gemensamma mått- och viktbestämmelser som finns inom 
EG-länderna kan skapa stora problem för Sverige. Här får våra last
bilar vara längre (24m) emedan vikten måste vara lägre. Sveriges 
anpassning sig till EG-bestämmelserna kräver enligt regeringens be
räkningarna en investering i vägar och broar på ca 4 miljarder kronor.

Inom EG har transporter med järnväg kommit att få en prioriterad 
roll. Utbyggnaden av containertransporter skall främjas liksom de s k 
kombitransporterna. Vidare skall järnvägsnätet rustas upp och in
vesteringar i höghastighetståg även för godstransporter prioriteras.

För luftfartens del står den idag mycket hårda regleringen i tvär 
kontrast till EG’s grundtankar i det s k Romfördraget. Enligt EG- 
kommissionen bör såväl biljettpriser som utbud kunna förbättras 
högst väsentligt med hjälp av avreglering och därpå följande större 
konkurrens.

Den gemensamma marknadens handel med övriga världen sker till 
över 90 % med hjälp av sjötransporter. Samtidigt är det ett faktum att 
det EG-registrerade tonnaget minskade med över 40 % under 80-talets 
första hälft. OECD-principen om »havens frihet»gäller således även för 
EG-länderna - och därmed även för oss i Sverige vid en associering. 
Trots att sjöfartsnäringen lever under mycket bistra förhållanden i 
hela Europa, togs 1986 ett antal beslut som framöver ger ländernas 
rederier ett fritt tillträde till laster såväl internt inom EG som externt. 
Även här kommer s k cabotage att tillåtas.

För industrins del måste ändå de förväntade förändringarna vara av 
godo. Transportbranschen är mogen och har därmed en redan hårt



pressad prisnivå. Trots detta finns det utrymme för kostnadssänk
ningar vid en anpassning till EG-bestämmelserna. Främst tack vare 
bättre utnyttjandegrad av lastbärare. Detta skulle i så fall komma 
näringslivet direkt till godo.

Vi kan också notera att en väsentligt ökad frekvens av trafiker 
bidrar till ett ur MA-synpunkt gynsammare läge.

Får så transportnäringen i Sverige tillgång till s k tredjelands
trafiker, ja då förbättrades utnyttjandegraden hos lastbärarna, kostna
den per km sjunker och därigenom får vi återigen ett gynnsammare 
läge för industrins transportköpare.

Att välja speditör
Man brukar säga att en riktig bra speditör skall med sina tjänster 
kunna bidra till att göra den fysiska disributionen så effektiv och 
pålitlig att den tjänar som ett direkt konkurrensmedel för varuägaren. 
I praktiken innebär detta att en bra speditör förutom god prisnivå skall 
ha en sådan frekvens på sina trafiker till och från för kundens aktuella 
destinationer att onödiga lager undviks. Att leveranstiderna kan mini- 
meras genom att godset inte behöver ligga och vänta på enstaka av
gångar och att mindre produktionsstörningar får marginell roll efter
som det kanske redan dagen efter planerad utleverans finns en ny 
avgång.

Ett annat viktigt kriterium vid val av speditör är att titta på andelen 
s k direkttrafiker. Det är ett oemotsägligt faktum att terminalhante
ring och omlastningar många gånger kan innebära förseningar, ökad 
skadefrekvens och självfallet längre leveranstider.

Självfallet betyder också den personliga servicen och viljan att verk
ligen ställa upp vid behov mycket. Såväl egen produktion som yttre 
omständigheter för speditören kan emellanåt drabbas av störningar. 
Kunskap om alternativa vägar, transportmöjligheter osv är då värde
full.

De flesta av branschens stora företag har idag kapacitet att gå in 
i mycket långtgående åtagande i form av integrerade transportlös
ningar. Inhämtning av gods, dokumentation, tullhandlingar, lagring, 
mellanlagring på kontinenten osv, är värdefulla tjänster som rätt 
utnyttjade kan bidra till att ge det egna företaget en mycket tillförlitlig 
leveransfunktion. Ett gediget kunnande om främmande export- och 
importmarknader genom egna dotterbolag eller goda agentkontakter 
kan också vara en styrka för exportören eller importören.

I valet mellan en stor och en liten speditör är det inte generellt så att 
den stora i alla lägen är bättre. På vissa relationer kan mycket väl ett 
litet företag ha en servicenivå som väl motsvarar det stora företagets. 
Man har helt enkelt valt att arbeta inom en nisch på marknaden. Helt 
klart är dock att de stora speditionsforetagen kan erbjuda mer långt
gående åtagande än vad som krävs för en helintegrerad transport
funktion. Man slipper förlita sig på externa leverantörer utan kan i 
stället samarbeta med egna kollegor och dotterbolag. Ett brett utbud 
av tjänster och ett gott kunnande på ett stort antal marknader kan 
också vara till fördel den dag man som t ex exportör vidgar sin mark
nad.



De större speditionsforetagen brukar dessutom dela upp sin verk
samhet i speciella avdelningar för respektive marknad. Här finns då 
ofta människor med ett mycket stort specialistkunnande vad gäller 
såväl transportslag som marknader. Dessutom brukar intern tillgång 
till specialistfunktioner som t ex flygfrakt, expressbilsystem osv, vara 
till fördel vid »paniksituationer».

Att teckna avtal med speditören
Även om samarbetet mellan speditör och exportör/importör många 
gånger kan vara mycket långtgående, brukar de formella bindningar
na sällan sträcka sig till mer än en accepterad offert och ett antal 
påskrivna routingorder. Detta är egentligen inte en speciellt lyckad 
lösning för vare sig speditören eller varuägaren. Försök istället få ett 
speditionsavtal till stånd med begränsad giltighetstid, gärna ett år. En 
kortare avtalstid är knappast meningsfull vare sig ur motivations
eller utvärderingssynpunkt. Se också till att om möjligt fastställa 
såväl priser som leveransgarantier. Om varje transport skall försäkras 
automatiskt, vidarehanteras på främmande ort, automatiskt aviseras 
osv, se till att detta kommer med i avtalet. Och sist men inte minst - se 
till att samtliga kostnader är inkluderade. Först då har du ett jämför
bart material vid kontakt med andra speditionsforetag inför förnyelse 
av avtalet.

Tio sammanfattande punkter
1. Utnyttja välrenommerade speditörer/transportörer.
2. Tag reda på vem som verkligen är fraktförare.
3. Prioritera företag med frekventa direkttrafiker.
4. Prioritera de som har bred kompetens. Dokumentation, förtull- 

ning, lagring, förpackning osv. Såväl i Sverige som utomlands.
5. Se till totalkostnaden. Goodwillvärde, kapitalkostnad för varor på 

väg osv.
6. Försök sälja CIF. Då styr du val av transportör.
7. Sträva efter långsiktiga avtal - samarbetsförhållanden.
8. Skriv avtal utifrån Incoterms och NSAB.
9. Förpacka neutralt — minska stöldrisken.

10. Precis som ditt eget företag har specialister, har också transport
branschen sina. Utnyttja deras kunskap.



Leveransvillkor
av Sven-Åke Ström, Exportrådet

Inledning
Leveransvillkoren är en viktig del av köpeavtalet. Senast vid offertsta- 
diet måste säljaren och köparen vara överens om hur de kostnader och 
risker som uppstår under varans förflyttning skall fördelas. Priset på 
en vara kan aldrig visas isolerat i en offert. Informationen är ofullstän
dig om det inte tydligt framgår vad som inkluderas i priset.
— Vem skall betala transporten och till vilken punkt?
— Vem skall betala lastnings-, lossnings- och terminalkostnader på 

olika orter?
— Vem har ansvaret för godset om det skulle skadas eller förloras?
— Vem skall betala tullavgifter, mervärdesskatt m m?

Med leveransvillkoret har man ett av flera »verktyg» till sin hjälp i 
syfta att öka säkerheten för affären. Leveransvillkoret är således ett 
juridiskt instrument som bör ägnas stor uppmärksamhet. Det bör



därför vara självklart att företagets exportsäljare är väl införstådda 
med dessa villkors innebörd. De ekonomiska konsekvenserna kan bli 
högst kännbara för företaget om det i efterhand visar sig att kostnader 
och ansvar belastar säljare och köpare på ett sätt som inte var känt från 
böljan. Allt fler foretag böljar också inse och förstå andra än rent 
juridiska synsätt på leveransvillkoren. Företagets transportekonomi 
kan kraftigt påverkas av olika val av villkor. Rätt använda kan leve
ransvillkoren även vara värdefulla instrument med vars hjälp konkur
rens fördelar kan vinnas. Med dessa breda användningsområden är det 
självklart att säljare och köpare måste vara mycket tydliga i sin över
enskommelse av leveransvillkor. Detta är extra viktigt vid första- 
gångsaffärer. Det är då den samarbetsform etableras som skall fungera 
även i kommande affärer. Det är dessutom viktigt att köpeavtalet inte 
enbart blir en tvåmansföreställning mellan försäljaren och inköparen. 
Leveransvillkoret måste passa in i företagets helhetssyn på lager
hållning, transportavtal, försäkringsavtal, interntransporter m m. 
Detta förutsätter att även annan personal på företaget (transport- och 
speditionsansvariga, MA-ansvariga m fl) behärskar leveransvillko
ren. Det förutsätts också att dessa personer gemensamt diskuterar och 
värderar olika alternativ. Den tiden kan sägas vara förbi, när inköp och 
försäljning innebar att intresset enbart var fokuserat på produkten 
som sådan. Ett fåtal varor har i sig själv en sådan inbyggd »styrka» att 
de kan säljas på enbart kvalitet. En ökad världskonkurrens har gjort 
det nödvändigt, att tillsammans med produkten även kunna erbjuda 
»kringtjänster» (t ex krediter, leveransservice m m) som totalt sett ger 
konkurrensfördelar. Leveransvillkoren kan ge rika möjligheter i detta 
avseende vilket följande avsnitt kommer att visa.

Vad reglerar leveransvillkoren?
I en internationell affär förekommer avtal mellan en mängd olika 
parter. Leveransvillkoren (t ex Incoterms) ingår i köpeavtalet mellan 
säljaren och köparen. De reglerar fördelning av kostnader och ansvar 
mellan säljare och köpare för godset under transporten. För att leve
ransen skall kunna fullgöras krävs dessutom att säljare och/eller köpa
re sluter avtal med andra parter. Det måste t ex avtalas om transport 
med en transportör eller speditor. I de fall en varuförsäkring skall 
tecknas för varan under transport, skall även avtal slutas med en 
försäkringsgivare. Det kan vidare krävas speciella arrangemang vad 
avser betalningen för varan. Ett avtal måste då göras upp med banken. 
Som framgår av detta förekommer således flera avtal som är nödvändi
ga för att en leverans skall kunna genomföras på ett säkert sätt. Det är 
då viktigt att säljare och köpare håller isär de olika avtalen så att de 
med säkerhet känner till sina respektive roller i affären. Säljare eller 
köpare kan annars lätt hamna i onödiga diskussionslägen med en 
tredje part med vilken han faktiskt inte är avtalspart. De olika avtalen 
kan också passa dåligt ihop, som helhet betraktat. Leveransvillkoren 
är enbart till för säljaren och köparen. Beroende på vilket villkor som 
avtalas, styrs sedan olika aktiviteter som resulterar i att andra avtal 
måste slutas med andra parter.



Figur 25.1: Många avtal skall tecknas
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Att välja rätt le verans villkor
Rubriken kan verka egendomlig med tanke på att det sällan handlar 
om ett ensidigt val av leveransvillkor av säljaren eller köparen. Leve
ransvillkoret ingår ju som en del i det köpeavtal som har förhandlats 
fram av bägge parter. Om inte köparens förfrågan uttryckligen före
skriver ett visst villkor tar säljaren initiativet i sin offert. Säljaren kan 
då själv föreslå lämpligt villkor, vilket är en fördel.

Förmågan att välja rätt villkor beror på en rad omständigheter. 
I kommande avsnitt skall vi se på leveransvillkoren i förhållande till 
bl a godsflöde, transportekonomi och kundservice. Det finns även 
andra omständigheter som kan styra valet. Varuslaget i sig t ex. Vid 
transport av lättfördärvliga varor, t ex livsmedel, önskar säljaren som 
regel ha kontroll över varan så långt det är möjligt. Han väljer då 
leveransvillkor i enlighet därmed. En självklarhet är också att leve
ransvillkoret är anpassat till transportsättet. Som vi kommer att se, 
skiljer sig de olika villkoren åt i detta avseende.

Man bör också räkna med att tradition inom vissa branscher ibland 
styr valet av leveransvillkor. Sådan branschtradition kan möjligen 
vara ologisk och svårförståelig, men har stor betydelse för många.

Olika former av handelsrestriktioner kan också påverka valet av 
leveransvillkor. Vissa länder tillämpar flaggdiskriminering. Detta in
nebär att säljaren inte fritt kan välja med vilket rederi han skall 
skeppa godset. Köparen svarar då som regel för transporten och köper 
FOB.

Försäkringsdiskriminering kan också förekomma. Transportförsäk
ring för varan måste då tecknas i försäkringsbolag i köparlandet. 
Säljaren kan då inte välja leveransvillkor som för honom innebär 
försäkringstvång, dvs CIF och CIP i Incoterms. Alternativet kan då 
vara att sälja t ex FOB eller C&F. Man kan inte generellt hävda att ett 
visst leveransvillkor är att föredra framför ett annat. Det beror, som 
framgår av ovanstående, på en rad faktorer. Ett bra leveransvillkor



kan sägas vara det som beslutats efter förhandlingar mellan medvetna 
och initierade säljare och köpare. Villkoret skall ge rimliga fördelar för 
bägge parter och medverka till att uppnå den bästa totallösningen vid 
en given leveranssituation.

Regelsamlingar
Leveransvillkor finns beskrivna och tolkade i en del olika publikatio
ner. Ett och samma villkor t ex FOB (Free on board) beskrivs och tolkas 
olika beroende på om man läser t ex den svenska köplagen, Incoterms 
eller Revised American Foreign Trade Definitions —1941. Det är därför 
viktigt att när säljare och köpare avtalar om ett visst leveransvillkor, 
man även är överens om den tolkning av villkoret som skall tillämpas. 
Det rekommenderas därför att man direkt efter det aktuella villkoret 
även anger den regelsamling vars tolkning man förordar, t ex »FOB 
Göteborg (INCOTERMS)».

Som säljare och köpare har man naturligtvis frihet att själv över
enskomma om kostnadsfördelning och ansvarsfrågor i en affär. Risken 
är dock stor att man inte lyckas täcka in allt som är nödvändigt. Det 
skulle dessutom bli alltför ohanterligt att för varje affär behöva avtala 
separat om bl a skilda kostnadsposter. Sveriges Speditörsförbund, har i 
sin publikation Combiterms redovisat ca 120 olika kostnadsposter som 
kan förekomma i samband med en varas förflyttning mellan säljaren 
och köparen (Combiterms är Sveriges Speditörförbunds tolkning av 
hur kostnader skall fördelas mellan säljare och köpare när leverans
villkoren i Incoterms används). Förutom denna stora mängd kostnads
poster, skall leveransvillkoret även beskriva ansvarsfördelningen mel
lan säljaren och köparen. Dvs vid vilken tidpunkt under transporten 
som risken för skador på, eller förlust av godset är säljarens respektive 
köparens ansvar. Leveransvillkorens omfattande innehåll gör det såle
des vårt att separat avtala om detaljer. Det är därför viktigt att man i 
avtalet har kommit överens om ett leveransvillkor som finns tolkat i 
någon publicerad regelsamling. Det är dessutom viktigt att denna 
regelsamling har internationell förankring. Regelsamlingen Inco
terms, utgiven av Internationella Handelskammaren, ICC intar här en 
särställning. Med sina ca 110 medlemsländer har ICC kunnat ge In
coterms en stor internationell spridning. Detta är naturligtvis värde
fullt för de som använder sig av denna regelsamling.

Nedan redogörs kortfattat för några av de regelsamlingar där leve
ransvillkor finns beskrivna. Då Incoterms pga ovan nämnda skäl är 
den i särklass mest spridda regelsamlingen, finns även ett särskilt 
avsnitt om denna.

Allmänna leveransbestämmelser
De allmänna leveransbestämmelserna behandlar inte specifikt leve
ransvillkoren. De är istället mer övergripande för affären som helhet. 
Exempel på allmänna leveransbestämmelser är NL 85, »Allmänna 
bestämmelser för leverans inom och mellan de nordiska länderna» och 
ECE 188, »Allmänna bestämmelser för leverans till och från andra än 
nordiska och östeuropeiska länder». Det finns även flera bransch
specifika leveransbestämmelser. I de allmänna leveransbestäm
melserna ECE 188 finns en hänvisning till leveransvillkor. Man näm-



ner vid punkten »Passing of risk» att leveransvillkoret skall tolkas 
enligt Incoterms.

Nationella köplagar
Flertalet länder har sin egen köplag som behandlar köp och byte av lös 
egendom. 11 ex den svenska köplagen från 1905 finns ett antal leve
ransvillkor definierade. Dessa är FOB (fritt ombord), C&F (fraktfritt), 
CIF (fraktfritt inklusive försäkring) samt FRITT (franko). Köplagens 
tolkning av dessa villkor kan bli tillämpliga först då säljare och köpare 
inte kommit överens om innebörden av ett visst valt villkor. Aven 
handelsbruk eller annan sedvänja har företräde framför köplagens 
tolkning. Man säger att köplagen är dispositiv. Den fungerar m a o som 
ett slags skyddsnät när inget annat överenskommits mellan säljare och 
köpare. För att undvika risken av osäkerhet i situationer där man 
hamnar i bedömningar enligt olika länders nationella lagar, är det 
följaktligen av stort värde att vid internationella köp använda sig av 
internationellt accepterade definitioner.

Lag om internationella köp
Den finns en FN-konvention från 1980 angående avtal om internatio
nella köp av varor. Med denna konvention som grund har svensk lag 
utfärdats den 11 juni 1987 om internationella köp. Den svenska lagen 
trädde i kraft den 1 januari 1989 och gäller inte internordiska köp. I 
lagen anges i artiklarna 66-70 när risken övergår från säljare till 
köpare om inte annat avtalats.

I likhet med vad som sagts i anslutning till avsnittet om nationella 
köplagar ovan, kvarstår dock rådet att avtala om leveransvillkor en
ligt t ex Incoterms.

Incoterms
Internationella Handelskammaren, ICC i Paris har sedan 1920-talet 
arbetat med frågor om leveransvillkor och deras tolkning. Man jämför
de t ex tidigt olika länders köplagar med avseende på innehåll om 
leveransvillkor. Behovet av enhetlig internationell tolkning av leve
ransvillkoren blev allt mer uppenbart i takt med att den internationel
la handeln utvecklades. ICC:s arbete ledde så småningom fram till den 
regelsamling som idag (efter ett antal revideringar) är den internatio
nellt sett mest gångbara och accepterade i internationell handel, näm
ligen INCOTERMS. Det är viktigt att betona att Incoterms inte är lag 
(till skillnad mot de nationella köplagarna och lagen om internationel
la köp). Incoterms är istället en regelsamlig som innehåller 14 
leveransvillkor. Det är också en rekommendation från ICC hur de 
tycker att respektive leveransvillkor skall tolkas. Denna tolkning gäl
ler då givetvis endast om parterna i sitt avtal hänvisat till Incoterms i 
anslutning till leveransvillkoret. Incoterms behandlas mer utförligt i 
särskilt avsnitt nedan.

Combiterms - en svensk kostnadsfördelningsnyckel
Publikationen Combiterms utgör ingen självständig regelsamling av 
leveransvillkor. Den är däremot ett värdefullt komplement till In
coterms. Combiterms har utgivits av Sveriges Speditörförbund. Man



utgår i Combiterms från de 14 villkor som finns i Incoterms. Ett valt 
leveransvillkor i Incoterms innebär alltid att bl a vissa externa kostna
der skall fördelas mellan säljare och köpare. ICC:s tolkning av sälja
rens och köparens åliggande i ett visst leveransvillkor, ger inte alltid 
helt klara besked om vem av säljare eller köpare som skall bära vissa 
kostnader som uppkommer under varans förflyttning. Tolkningarna i 
Incoterms är ibland för allmänt hållna. I Combiterms har man för vart 
och ett av de 14 leveransvillkoren i Incoterms angivit 16 kostnads- 
rubriker med tillhörande tresifferkoder. Dessa är:
100 Lastning vid säljarens fabrik/lager (motsv)
150 Förtransport/Avhämtning
200 Transportavtal och expedition
250 Handelsdokumentation i exportlandet
300 Tullklarering i exportlandet
350 Exportavgifter
400 Lastning vid fraktförarens terminal (motsv)
450 Lastbärare och transporthjälpmedel
500 Transport- (varu-) försäkring
550 Huvudtransport
600 Lossning vid terminal (motsv)
650 Handelsdokumentation i transit-/importlandet
700 Tullklarering i importlandet
750 Importavgifter
800 Hemforsling/Eftertransport
850 Lossning vid köparens lager/fabrik (motsv)
Dessa 16 kostnadsrubriker har dessutom en finare uppdelning i form 
av ca 120 kostnadsposter. I Combiterms kan man i matriser och tabel
ler finna vem av säljare eller köpare som, enligt det aktuella leveran
svillkoret i Incoterms, bör svara för vilka kostnader. Det skall poängte
ras att den tolkning som ICC gör i Incoterms inte med absolut säkerhet 
alltid sammanfaller med den tolkning av kostnadsfördelning som görs 
i Combiterms. Man kan vid en tvist om kostnadsfördelning i ett in- 
cotermsvillkor därför inte automatiskt hävda att det som sägs i Combi
terms skall gälla. Man kan dock skriva in i köpeavtalet att kostnads
fördelning skall ske enligt Combiterms. Det skall i sammanhanget 
nämnas att Combiterms inte är särskilt känd utanför de nordiska 
länderna. Combiterms fungerar dock väl som hjälpmedel för att snabbt 
bilda sig en uppfattning av olika kostnaders fördelning mellan säljare 
och köpare när man använder villkor i Incoterms.

Revised American Foreign Trade Definitions - 1941
Denna regelsamling har tagits fram av ett antal amerikanska organi
sationer inom handel och industri. Publikationen innehåller dessa 
organisationers definitioner och tolkningar av 11 olika leveransvill
kor. De villkor som finns upptagna är följande:
1 Ex (Point of Origin)
2 FOB (Free on Board):
2 a) FOB (named inland carrier at named inland point of departure)



2 b) FOB (named inland carrier at named inland point of departure) 
Freight prepaid to (named point of exportation)

2 c) FOB (named inland carrier at named inland point of departure) 
Freight allowed to (named point)

2 d) FOB (named inland carrier at named point of exportation)
2 e) FOB Vessel (named port of shipment)
2 f) FOB (named inland point in country of importation)
3 FAS (Free Along Side)
4 C&F (Cost and Freight)
5 CIF (Cost, Insurance, Freight)
6 Ex Dock
Vissa leveransvillkor är till namnet lika de som finns i bl a Incoterms 
(FOB, FAS, C&F och CIF). Tolkningen av villkoren i respektive regel
samling skiljer sig däremot mer eller mindre åt. Den amerikanska 
regelsamligen tolkar hela sex FOB-villkor. Vart och ett med olika 
innebörd. Detta illustrerar tydligt vikten av att alltid hänvisa till 
aktuell regelsamling i anslutning till valt villkor. Rubricerade regel
samling används framförallt av USA, Canada och i övrigt på markna
der där det amerikanska inflytandet har varit och är stort. För svenska 
foretag är det därför viktigt att vid handel med dessa länder vara 
uppmärksam på skillnader i tolkning av leveransvillkor. De nyss 
nämnda FOB-villkoren i den amerikanska tolkningen ger ofta upphov 
till missförstånd. Av de sex FOB-tolkningarna är »FOB Vessel (named 
port of shipment)» det som närmast liknar FOB i Incoterms. De är dock 
inte exakt lika. De övriga amerikanska FOB-villkoren skiljer sig samt
liga åt inbördes vad avser säljarens respektive köparens åligganden. 
Tolkningen av »FOB (named inland point on country of importation)» 
innebär t ex att säljaren i stort sett betalar samtliga kostnader och bär 
allt ansvar för godset till dess det ankommer i villkoret namngiven 
plats i importlandet (jämför ICC:s tolkning av villkoret »Delivered 
Duty Paid...» i Incoterms). Detta FOB-villkor är mycket långtgående 
för säljaren. Är man inte medveten om tolkningen har man som säljare 
förmodligen gjort en dålig affär.

Några av de största handelsorganisationerna i USA har förklarat att 
man framgent kommer att stödja användningen av Incoterms bland 
amerikanska import- och exportföretag. Man skall även avstå från att 
marknadsföra de tolkningar som finns av leveransvillkor i Revised 
American Foreign Trade Definitions — 1941. Den senaste utgåvan av 
Incoterms svarar bättre mot de förhållanden som idag råder i inter
nationell handel. Det lär dock dröja länge innan de amerikanska reg
lerna helt har försvunnit ut amerikanskt affärsliv.
Incoterms — har störst internationell spridning
Incoterms är som tidigare nämnts, den regelsamling som har störst 
internationell spridning. 1936 kom den första versionen. Incoterms har 
under åren reviderats och kompletterats vid ett antal tillfällen. I sam
band med den senaste revisionen av Incoterms 1980 har en del nya 
leveransvillkor introducerats. Man har härigenom delvis uppnått en



anpassning med avseende på bl a ändrade transportförutsättningar i 
internationell handel. Flera av villkoren är nu dessutom inte längre 
bundna till ett visst transportsätt. Detta underlättar naturligtvis an
vändningen av Incoterms.

Villkoren i Incoterms reglerar kostnads- och ansvarsfördelning vid 
leverans av varor. Ren tjänsteförsäljning eller tjänster som hör ihop 
med en varuleverans, berörs inte av några villkor i Incoterms. Vid 
sådan försäljning måste villkoren för den aktuella tjänsten avtalas 
separat mellan säljare och köpare.Det finns i Incoterms 14 definierade 
leveransvillkor. Varje villkor bär namn i klartext och i form av en 
trebokstavskod. Leveransvillkoren är följande:

1. EXW
2. FRC
3. FOR
4. FOA
5. FAS
6. FOB
7. CFR
8. CIF
9. DCP

10. CIP
11. EXS
12. EXQ
13. DAF
14. DDP

Ex Works
Free Carrier ... (named point)
FOR/FOT — Free on Rail/Free on Truck 
FOB Airport
FAS — Free alongside ship
FOB - Free on board
C&F - Cost and Freight
CIF - Cost, Insurance and Freight
Freight or Carriage Paid to ...
Freight, Carriage and Insurance Paid to ... 
Ex Ship 
Ex Quay
Delivered at Frontier 
Delivered Duty Paid

En del av trebokstavskoderna är etablerade sedan länge. Det gäller t ex 
FOB och CIF. De står för Free on Board respektive Cost, Insurance and 
Freight. I samband med revisionen av Incoterms 1980 beslöt ICC att 
samtliga 14 villkor skulle ha en trebokstavskod. En del är som sagt 
kända bland det stora flertalet användare. Andra, som t ex DCP (Fre
ight or Carriage Paid to ...) är inte lika kända. Det rekommenderas 
därför att man for de mindre kända koderna skriver ut hela villkoret i 
klartext för att undvika missförstånd. Man kan också till sin offert 
bifoga en översättning av koderna och så småningom successivt övergå 
till att skriva villkoren i kodform. Koderna är framtagna föra att 
underlätta databehandling för de som önskar. För att undvika tolk
ningstvister kring ett leveransvillkor ur Incoterms, är det klokt att 
ange INCOTERMS i anslutning till leveransvillkoret. Det kan t ex ske 
på följande sätt, »CIF Hamburg (INCOTERMS)». Både säljare och 
köpare är då införstådda med att regelsamlingen Incoterms skall till
ämpas. Då Incoterms har reviderats ett antal gånger har årtalsangi- 
velser efter namnet Incoterms figurerat i olika sammanhang. Det var 
tidigare vanligt att man t ex angav »INCOTERMS 1953» efter leveran
svillkoret. ICC rekommenderar nu att om inget årtal anges efter In
coterms, är det underförstått att man syftar på den senaste utgåvan (f n 
1980-års).
Hår nedan presenteras några viktiga ordförklaringar till Incoterms 
Riskövergång
I Incoterms inträffar vid skilda tidpunkter för respektive villkor, det 
tillfälle då säljarens ansvar for varan upphör och köparens tar vid. Vid



dessa tidpunkter övergår ansvaret för förlust av eller skada på varan, 
liksom för kostnadsökningar, från säljaren till köparen. Detta kallas 
riskövergång.

Uttryck som t ex »stå faran för godset» förekommer också. Det är den 
som vid ett givet tillfälle »står risken» för godset, som tecknar trans
portförsäkring för varan. Det är dock endast vid villkoren »CIF — Cost, 
Insurance and Freight» och »Freight, Carriage and Insurance Paid to» 
som försäkringstvång föreligger. I dessa två villkor skall säljaren 
teckna en på köparen överlåtbar varuförsäkring.

Kritisk punkt
Den punkt vid vilken ansvaret för förlust av eller skada på varan, 
övergår från säljaren till köparen

Sedvanlig förpackning
Det finns ingen entydig definition på vad som avses med sedvanlig 
förpackning. Det kan i vissa branscher förekomma sedvänjor med 
avseende på förpackningsmaterial. Det kan också vara sedvänja att 
inte förpacka varan annat än genom t ex buntning. »Sedvanlig för
packning» kan också innebära att man emballerar varan med hänsyn 
tagen till den transport som skall följa. Konventionell sjöfrakt med 
styckegodsfartyg kräver som regel ett mer hållbart emballage för var
an än obrutna containertransporter. Skall varan omlastas flera gånger 
ställer detta också särskilda krav på emballaget. Avsändaren är som 
regel bäst insatt i de förhållanden som gäller emballeringen för den 
speciella varan. I tveksamma fall kan frågan om hur emballaget skall 
vara beskaffat och vem som skall bekosta det avtalas separat.

Fraktförare
Den person med vilken ett fraktavtal har träffats för transport av 
godset med bil-, järnväg-, flyg-, sjötrafik eller genom en kombination 
av dessa transportsätt.

De 14 Incotermsvillkoren
Nedan följer en kort redogörelse över säljarens respektive köparens 
åligganden i Incotermsvillkoren. För en exportsäljare är det nödvän
digt att känna till så mycket som möjligt om dessa villkors innebörd 
och användningsområden. Observera att denna redogörelse inte är 
tillräckligt detaljerad för att kunna användas som underlag vid av- 
talsskrivning. Syftet är endast att ge en översikt av bl a riskövergång 
och fraktkostnadsuppdelning mellan säljare och köpare. Det exakta 
innehållet i Incoterms återfinns i bl a publikationerna »Leveransvill- 
kor i Internationell Handel», utgiven av Exportrådet samt »Inco
terms», utgiven av ICC/Exportrådet.

OBS! Fn pågår inom ICC en översyn av Incoterms. Flera av de villkor 
som finns i nuvarande utgåva kommer sannolikt att förändras. Det är i 
skrivande stund svårt att ange när arbetet kommer att vara slutfört. 
Information kommer att spridas av bl a ICC och Exportrådet.



Ex Works (EXW)
Villkoret innebär för säljaren ett minimiåtagande. Säljarens enda 
skyldighet är att ställa godset till köparens förfogande i sina lokaler. 
Han behöver bara bekosta det emballage som är nödvändigt för att 
köparen skall kunna överta godset. Köparen skall överta godset på den 
plats som överenskommits och stå för alla kostnader fram till dess 
godset är levererat till den plats som köparen bestämt. Riskövergång
en från säljaren till köparen sker när godset ställts till köparens för
fogande. Ex Works kan användas vid samtliga transportsätt. 

Villkorsexempel: Ex Works Västerås (INCOTERMS).

Free Carrier ... (named point) (FRC)
Säljare och köpare kommer överens om den plats där godset skall 
avlämnas av säljaren. Denna plats anges i leveransvillkoret. Risk
övergången från säljaren till köparen sker när godset avlämnats på 
den plats och till den fraktförare som köparen anvisat. Säljaren be
kostar frakten samt sedvanligt emballage av varan till denna plats. 
Köparen skall sluta avtal om transport från den plats där säljaren 
avlämnat godset. Free Carrier ... (named point) kan användas vid 
samtliga transportsätt.

Villkorsexempel: Free Carrier Borlänge, Transport — AB:s terminal 
(INCOTERMS).

FOR/FOT —Free on RaillFree on Truck (FOR)
Detta villkor är enbart avsett att användas vid järnvägstransporter. 
Säljaren skall leverera godset till järnvägen. Vid hela vagnslaster 
skall säljaren beställa järnvägsvagn och på egen bekostnad lasta den. 
Säljaren bekostar även emballage enligt sedvänja. Köparen är skyldig 
att ge säljaren nödvändiga leveransinstruktioner och stå för alla kost
nader från den tidpunkt godset överlämnats till järnvägen. Risköver
gången från säljaren till köparen sker när godset levererats till järn
vägen.

Villkorsexempel: FOR/FOT Uppsala (INCOTERMS).

FOB Airport (FOA)
Säljaren skall överlämna godset till det flygbolag eller agent som 
köparen givit besked om. Om säljaren inte fått sådant besked, kan han 
själv välja flygbolag. Säljaren skall också på köparens bekostnad sluta 
transportavtal. Säljaren kan överlåta detta på köparen, lika väl som 
köparen på eget initiativ själv kan välja att sluta avtal. Säljaren 
respektive köparen måste i sådant fall meddela den andre parten. 
Köparen betalar flygfrakten. Riskövergången från säljaren till köpa
ren sker när godset överlämnats till flygbolaget. FOB Airport kan bara 
användas vid flygtransporter.

Villkorsexempel: FOB Airport Arlanda (INCOTERMS).

FAS - Free alongside ship (FAS)
Säljaren levererar godset vid »fartygets sida» på kajen. Han skall också 
ge köparen dokument som visar att godset levererats där. Köparen är 
skyldig att ge säljaren besked om fartygets namn samt tidpunkt för



leverans. Det är köparen som sluter transportavtal och står för alla 
kostnader från den tidpunkt godset levererats längs »fartygets sida». 
Riskövergången från säljaren till köparen sker när godset av säljaren 
har levererats längs »fartygets sida». FAS - Freealongside ship kan 
bara användas vid sjötransport.

Villkorsexempel: FAS Norrköping (INCOTERMS).

FOB — Free on board (FOB)
Säljaren skall leverera godset ombord på fartyget och förse köparen 
med ett rent omborddokument, t ex »clean on board B/L». Säljaren 
skall också emballera godset enligt sedvänja. Det är köparens skyldig
het att sluta transportavtal och stå för alla kostnader från den tidpunkt 
godset passerat över fartygets reling. Om sjöfrakten inkluderar last- 
ningskostnaderna skall köparen bekosta även dessa. Riskövergången 
från säljaren till köparen sker när godset passerar över fartygets reling 
i inlastningshamnen. FOB-villkoret kan bara användas vid sjötrans
port.

Villkorsexempel: FOB Göteborg (INCOTERMS).

C&F — Cost and Freight (CFR)
Det är säljarens skyldighet att sluta transportavtal och leverera godset 
ombord på fartyget. Säljaren skall också förse köparen med ett rent 
ombordskonossement och betala frakten till destinationshamnen. Kö
paren står för alla kostnader från den tidpunkt fartyget ankommit 
destinationshamnen. Han skall också betala lossningskostnaderna i 
destinationshamnen om dessa inte är inkluderade i sjöfrakten. Risk
övergången från säljaren till köparen sker när godset passerar över 
fartygets reling i inlastningshamnen. C&F - Cost and Freight kan 
bara användas vid sjötransport.

Villkorsexempel: C&F Bombay (INCOTERMS).

CIF - Cost, Insurance and Freight (CIF)
Detta villkor är identiskt med C&F - Cost and Freight, men med 
tillägget att säljaren här skall teckna och bekosta en på köparen över- 
låtbar transportförsäkring för varan. Försäkringen skall enligt 
Incoterms tecknas hos försäkringsgivare med gott anseende enligt 
»FPA-villkor». Försäkringen skall täcka CIF-priset plus 10 procent och 
tecknas i avtalets valuta om detta är möjligt. Sedan senaste revisionen 
av Incoterms 1980, har de engelska försäkringsvillkoren ändrats. Det
ta har bl a inneburit att försäkringsvillkoret FPA (Free of particular 
average) inte längre finns. Desk »Institute Cargo Clauses» benämns 
nu A, B och C-villkor. Det gamla FPA-villkoret motsvaras nu närmast 
av det nya C-villkoret med vissa inslag av B-villkoret. Då någon exakt 
motsvarighet till FPA således inte finns, rekommenderar ICC att, i 
avvaktan på en revision av Incoterms, försäkringens omfattning tills 
vidare avtalas separat.

Freight or Carriage Paid to ... (DCP)
Säljaren skall sluta transportavtal, leverera godset till fraktföraren 
och betala frakten till destinationsorten. Köparen står för alla kostna
der från den tidpunkt godset ankommer destinationsorten. Köparen



skall också betala lossningskostnaderna på destinationsorten om dessa 
inte är inkluderade i frakten. Riskövergången från säljaren till köpa
ren sker när godset av säljaren överlämnats till den förste fraktföraren. 
Freight or Carriage Paid to ... kan användas vid samtliga transport
sätt.

Villkorsexempel: Freight or Carriage Paid to Paris (INCOTERMS). 

Freight, Carriage and Insurance Paid to ... (CIP)
Detta villkor är identiskt med Freight or Carriage Paid to, men med 
tillägget att säljaren här skall teckna och bekosta en på köparen 
överlåtbar transportförsäkring för varan. Säljaren skall, om inte annat 
avtalats, teckna försäkring på sådana villkor som han bedömer lämp
liga med beaktande av handelsbruk, godsets natur och andra om
ständigheter som påverkar risken. Det är viktigt att säljaren på ett 
tidigt stadium (innan risken övergår på köparen) informerar köparen 
om försäkringens omfattning. Detta för att ge köparen möjlighet att 
teckna en eventuell tilläggsförsäkring.

Ex Ship (EXS)
Säljaren skall sluta transportavtal samt ställa godset till köparens 
förfogande ombord på fartyget i destinationshamnen. Säljaren skall 
också ge köparen ett konossement eller annan handling som gör det 
möjligt att överta godset. Köparen betalar lossningen i destinations
hamnen och svarar i övrigt för alla kostnader från den tidpunkt godset 
ställts till hans förfogande. Riskövergången från säljaren till köparen 
sker när godset ställts till köparens förfogande i destinationshamnen. 
Ex Ship kan bara användas vid sjötransporter.

Villkorsexempel. Ex Ship Rotterdam (INCOTERMS).

Ex Quay (EXQ)
Säljaren skall sluta transportavtal och ställa godset till köparens för
fogande på kajen i den överenskomna destinationshamnen. Säljaren 
svarar också för införtullningen och skall betala införselavgifterna. 
Detta uttrycks som »Ex Quay duty paid». Det förekommer att säljaren 
och köparen kommer överens om att köparen skall införtulla godset i 
importlandet. Detta uttrycks »Ex Quay duty on buyers account». Det 
förekommer även att parterna kommer överens om att säljaren skall 
införtulla godset men att vissa importavgifter skall exkluderas (t ex 
mervärdesskatt och/eller andra skatter). Detta klargörs i villkoret 
genom lämpligt tillägg, t ex »exclusive of VAT and/or taxes». Risk
övergången från säljaren till köparen sker när godset ställts till köpa
rens förfogande på kajen i destinationshamnen. Ex Quay kan bara 
användas vid sjötransporter.

Villkorsexempel: Ex Quay duty paid Boston (INCOTERMS). 

Delivered at Frontier (DAF)
Säljaren skall sluta transportavtal och ställa godset till köparens för
fogande på den angivna leveransorten vid gränsen i mottagarlandet. 
Köparen svarar för alla kostnader från den tidpunkt godset ställts till 
hans förfogande. Riskövergången från säljaren till köparen sker när 
godset ställts till köparens förfogande på gränsorten. Delivered at



Frontier kan i princip användas oberoende av transportsätt men är 
avsett för bil- och järnvägstransporter.

Villkorsexempel: Delivered at Swiss-Italian frontier Chiasso (IN
COTERMS).

Delivered Duty Paid (DDP)
Detta villkor är det för säljaren mest långtgående i Incoterms. Säljaren 
svarar för att godset levereras till den i villkoret angivna orten samt 
betalar samtliga införselavgifter. Köparens skyldigheter inskränker 
sig till att överta godset på destinationsorten. Parterna kan i likhet 
med Ex Quay-villkoret, komma överens om att köparen skall betala 
t ex mervärdeskatt och/eller andra skatter. Detta klargörs i villkoret 
genom lämpligt tillägg, t ex »exclusive of VAT and/or taxes». Risk
övergången från säljaren till köparen sker när godset ställts till köpa
rens förfogande på den angivna leveransorten. Delivered Duty Paid 
kan användas vid samtliga transportsätt.

Villkorsexempel: Delivered Duty Paid Birmingham (INCOTERMS).

Leveransvillkoret och transportsätt
De olika villkoren i Incoterms är avsedda för olika transportsätt. Vissa 
villkor är definierade för ett specifikt transportmedel, t ex fartyg. 
Andra villkor är mer flexibla och kan användas oberoende av trans
portsätt. Det är viktigt att man följer dessa anvisningar för respektive 
villkor. Om ett »sjövillkor» som t ex CIF, används vid en biltransport 
hamnar man i ett svårt läge om en tvist om godsskada eller kostnads
fördelning skall lösas. I Incoterms anges vid CIF riskövergången från 
säljare till köpare vid fartygets reling. Om godset har fraktats på bil, 
vid vilken punkt skall man anse att risken har övergått från säljare till 
köpare? Något givet svar finns inte. Förutsättningarna för att smidigt 
lösa tvisten har avsevärt försämrats p g a fel leveransvillkor i för
hållande till transportsätt.

När Incoterms publicerades första gången 1936, såg transporterna 
helt annorlunda ut jämfört med idag. Framförallt sjö- men även järn
vägstransporter var det utbud som fanns. Det var då naturligt att de 
leveransvillkor som fanns var anpassade till dessa transportsätt. Det 
var inte förrän på 1960-talet som biltransporter på allvar började 
användas för godsbefordran. Flygets utveckling i godstransportsam
manhang kan sägas ha skett under 1970-talet. I dag är godstransporter 
inte bara en fråga om enskilda transportmedel. Förmågan att kombi
nera olika transportsätt med hänsyn tagen till marknad, kundservice, 
transportekonomi m m kan sägas vara typiskt för vår tids transporter. 
Incoterms har under åren anpassats till dessa ändrade transportförut
sättningar. Vid revideringen 1980 tillkom tre villkor som är mycket 
användbara. De kan användas oberoende av transportsätt. Dessa är:
- Free Carrier ... (named point) (FRO
- Freight or Carriage Paid to .. (DCP)
- Freight, Carriage and Insurance Paid to .. (CIP)
En kortfattad beskrivning av dessa villkor har givits i avsnittet om 
Incoterms. Det är möjligt att med dessa tre villkor ersätta flera av de 
övriga i Incoterms. På så sätt får man ett mindre antal villkor att



hantera. Det kan dock förekomma att t ex branschsedvänjor av praktis
ka skäl gör det svårt att frångå etablerade villkor. Se vidare avsnittet 
»Att välja rätt leveransvillkor».

Följande schema visar hur de fjorton leveransvillkoren i Incoterms 
passar ihop med respektive transportsätt; sjö, järnväg, bil och flyg.

Sjö Jvg Bil Flyg
EXW X X X X
FRC X X X X
FOR X
FOA X
FAS X
FOB X
CFR X
CIF X
DCP X X X X
CIP X X X X
EXS X
EXQ X
DAF X X
DDP X X X X
(DAF kan i princip användas oberoende av transportsätt men är avsett 
för bil- och järnvägstransporter)

Leveransvillkoret och betalningsvillkoret
Olika leveransvillkor kan passa mer eller mindre bra ihop med olika 
betalningsvillkor. Det är därför angeläget att dessa två viktiga villkor 
jämförs i förhållande med varandra. Vissa kombinationer kan inne
bära att exportören hamnar i en svårhanterlig risksituation under 
leveransens genomförande. Följden kan bli försenad eller i värsta fall 
utebliven betalning. En sammanfattande lösning på problematiken 
kan enkelt uttryckas så att man bör ha kvar styrmöjligheterna för 
godset till dess betalningen för varan är säkrad. Styrmöjligheter har 
man med bl a leveransvillkoren. Vi bortser här från de fall då säljaren 
av olika skäl önskar ge köparen en öppen kredit i någon form utan 
säkerhet. I bl a etablerade affärsrelationer är detta en vanlig be- 
talningsform. Det finns dock en del betalningsformer där dokument, 
framförallt transporthandlingar är inblandade i betalningsvillkoret. 
Valet av leveransvillkor avgör vilket transportsätt som kan användas 
och därmed vilka transportdokument som blir aktuella. De olika trans
portdokumenten har olika »status» i juridiskt hänseende. Den enda 
frakthandling som rent juridiskt sägs representera godset är konosse- 
mentet (eng B/L, Bill of Lading) som används vid sjötransport. Konos- 
sementet är en åtkomsthandling. Innehavaren av originalkonosse- 
mentet kan hos rederiet lösa ut det gods som är upptaget i detta 
dokument. Fraktsedlarna för flyg, bil och järnväg är inte åtkomsthand
lingar. När dokumentinkasso används som betalningsform skall köpa
ren i sin bank betala köpeskillingen och på så sätt lösa ut de dokument



som säljaren lämnat in i sin bank. Dessa dokument bör då rimligen 
vara de som ger åtkomst till varan. I annat fall är betalningsformen 
felaktigt använd. Säljarens säkerhet för betalning ligger således i att 
frakthandlingen har en inbyggd spärrfunktion gentemot varan på det 
sätt som konossementet har. En annan osäkerhetsfaktor kan uppstå 
för säljaren när riskövergång på köparen har skett och säljaren ännu 
inte erhållit betalning för varan. Så är t ex fallet vid FOB-leveranser 
när betalning skall ske mot dokumentinkasso enligt ovan. Problemet 
är här inte dokumenten i sig. FOB är ett sjövillkor och konossement 
kan alltså utfärdas. Här är istället tidpunkten för riskövergången det 
intressanta. Vid FOB övergår risken från säljaren till köparen då 
godset passerar fartygets reling i inlastningshamnen. Sjötransporten 
sker således på köparens risk. Det är alltså köparen som avgör om och i 
vilken omfattning varuförsäkring skall tecknas. Dessa omständig
heter kan ha betydelse för köparens benägenhet att följa sin del av 
avtalet och lösa ut dokumenten i sin bank. Godset kan t ex skadas 
under transporten. I de fall köparen då har ett dåligt försäkringsskydd 
har säljaren hamnat i en risksituation. En mindre nogräknad köpare 
kanske inte bryr sig om att lösa ut dokumenten i sin bank. Säljaren har 
p g a en mindre lyckad kombination leveransvillkor/betalningsvillkor 
försatt sig i en situation där de egna styrmöjligheterna avsevärt för
sämrats. Om säljaren i stället avtalat om en CIF-leverans, hade såväl 
transportavtalet som varuförsäkringen skett på säljarens ansvar. Det
ta hade ökat den egna tryggheten.

Ovanstående visar att leverans- och betalningsfrågorna bör ses i 
förhållande till varandra. Undvik att hamna i lägen där den egna 
kontrollen över varan har försvunnit när betalningen inte är säkrad.

Leveransvillkoret och transportförsäkringen
Av de fjorton leveransvillkoren i Incoterms är det endast två som talar 
om försäkringsplikt. Dessa är:
- CIF - Cost, Insurance and Freight (CIF)
- Freight, Carriage and Insurance Paid to ... (CIP)
I dessa båda villkor skall säljaren teckna en på köparen överlåtbar 
varuförsäkring för varan. De övriga tolv leveransvillkoren nämner 
inget om skyldighet för säljaren eller köparen att försäkra. Det är i 
dessa fall den som har försäkringsbart intresse i godset som avgör om 
försäkring skall tecknas. Försäkringsbart intresse har den som vid ett 
givet tillfälle står risken för godset. »Försäkring» är ett begrepp som 
betyder olika i olika sammanhang. I godstransportsammanhang bru
kar man skilja mellan
- ansvarsförsäkring 

och
- varuförsäkring
Ansvarsförsäkringen är den försäkring som reglerar transportörens 
ansvar för det gods han omhändertagit och transporterar. Internatio
nella transporter sker under de konventioner som finns för varje trans
portslag. I dessa konventioner beskrivs bl a ansvarfrågorna i detalj.



Följande internationella konventioner reglerar de olika transportsla
gen:
Haag/Visby-reglerna — Sjötransporter
Warzawa-konventionen - Flygtransporter
CIM-konventionen - Järnvägtransporter
CMR-konventionen — Biltransporter

Om godset skadas eller förkommer under transporten prövas trans
portörens ansvar för det inträffade. Om det visar sig att transportören 
har brustit i ansvar, är den maximala ersättningen till den skadelidan
de följande:
Sjö - ca SEK 17.-/kg (alternativt SEK 5.560.-/kolli)
Flyg - ca SEK 140.-/kg
Järnväg - ca SEK 140.-/kg
Bil - ca SEK 70.-/kg

Beloppen ovan är framräknade med hjälp av de sk särskilda dragnings
rätterna (SDR) och varierar något med tiden. Ersättningen kan som 
framgår av beloppen vara helt otillräcklig för många varuslag. Det 
gäller dessutom att transportören skall ha brustit i ansvar för att 
ersättning överhuvudtaget skall utgå. Varierande grad av friskriv- 
ningsregler för transportörerna gör tillvaron som regel osäker för den 
skadelidande. Den försäkring som ger säljare eller köpare ett fullgott 
skydd, är istället varuför säkringen.

Denna försäkring är en sakförsäkring. Ersättning för skadat eller 
förlorat gods betalas ut i förhållande till varuvärdet (transportörens 
ansvarsförsäkring med maximalt belopp/kg). En förlust som täcks av 
en varuförsäkring ersätts vanligtvis med Varuvärde + Fraktkostnad 
+ Försäkringskostnad + 10% handelsvinst.

Varuförsäkringen tecknas vanligen med omfattning enligt de eng
elska försäkringsvillkoren, »Institute Cargo Clauses». De benämns A, 
B och C-villkor. A-villkoret ger det mest omfattande försäkringsskyd
det och C-villkoret det minsta.

Av leveransvillkoret framgår när risken övergår från säljare till 
köpare. I två av villkoren, CIF och CIP skall som tidigare nämnts, 
säljaren teckna varuförsäkring. I övriga villkor gör den som står ris
ken, klokt i att teckna en varuförsäkring på lämplig nivå. En särskild 
form av varuförsäkring, exportintresseförsäkring kan tecknas av en 
säljare även för del av transporten för vilken han ej står risken. Denna 
försäkring ger då säljaren en extra trygghet i vissa leveranslägen.

Leveransvillkor och rationella godsflöden
I tidigare avsnitt har säljarens styrmöjligheter vad avser varans leve
rans berörts. Vi skall här se närmare på vilka möjligheter leveransvill
koren erbjuder i detta sammanhang.

Det finns en stark önskan hos de flesta företag att kunna ha största 
möjliga kontroll över varuflödet in i företaget, internt och ut ur före
taget. Förklaringen är enkel. Genom full kontroll över varuflödet kan 
bl a lagerhållning, produktion och transporter effektiviseras. Rationel
la rutiner kan skapas och kostnaderna därigenom minska. Ett viktigt



inslag i detta arbete blir då att använda leveransvillkoren som sty
rinstrument. Leveransvillkoren ger säljaren och köparen varierande 
grad av skyldigheter och ansvar, men kan också skapa möjligheter för 
den som har insikt. Leveransvillkoret avgör vem som styr varuflödet 
externt. Skall säljaren uppnå denna styrmöjlighet gäller det att han 
avtalar om ett villkor som ger honom den möjligheten. Ju mer långt
gående för säljaren ett villkor är ju större blir styrmöjligheten. Det 
mest långtgående villkoret för säljaren i Incoterms är »Delivered Duty 
Paid». Här är de egna styrmöjligheterna i det närmaste maximala. 
Rent praktiskt är nämnda villkor ändå inte alltid det mest lyckade. 
Som säljare skall man bl a svara för införtullningen i importlandet och 
betala samtliga importavgifter. Ett svenskt företag har ofta svårig
heter att rent bokföringsmässigt hantera t ex moms som betalas i ett 
annat land. Det är då ofta mer praktiskt att köparen direkt tar på sig 
denna importavgift. Det finns dock villkor, t ex CIF och CIP som ger 
säljaren kontroll över varan under rimligt lång tid. Vid import blir 
förhållandet det rakt motsatta. Det bör då vara en strävan att köpa så 
»nära» säljaren som möjligt. Exempel på villkor kan då vara FOB eller 
Free Carrier ... (named point). Som köpare får man då kontroll över 
varuflödet in i företaget. När man på detta sätt uppnått styrmöjlig
heter både för ut- och inleveranserna, finns goda förutsättningar att 
göra något åt bl a det interna varuflödet, produktionen och därigenom 
lagerhållningen. Detta är en del av innehållet i vad som brukar kallas 
materialadministration, MA.

Ovanstående beskrivning är en förenkling av de komplexa fråge
ställningar som rör styrning av produktion, lager och transporter. 
Avsikten är endast att peka på leveransvillkoren som ett av flera 
viktiga redskap i sammanhanget.

Med ovan beskrivna strategi, att »köpa nära säljaren» och »sälja 
nära köparen», är den egna positionen god i fraktförhandlingar med 
transport- och speditionsforetag. Man kan nu visa på ett stort gods
underlag, vilket naturligtvis är en styrka vid fraktupphandling.

En tredje positiv effekt av att sälja nära köparen är den rent service
mässiga. Man erbjuder nu varan med tillhörande tjänst i form av en 
leverans. Om inte alltid ändå fram till köparens dörr, så ändå en bra bit 
på väg. Många köpare uppfattar det som positivt att genom säljarens 
offert få besked om vad varan kostar levererad hem. Köparen kan 
också tycka att det är bekvämt att själv slippa förhandla om fraktpriser 
och arrangera för transport. I ett läge när köparen jämför offerter från 
flera leverantörer kan den som erbjuder de bästa leveranstjänsterna 
vara den som i slutändan är mest konkurrenskraftig.

Nu är det långt ifrån givet att en part får sin vilja igenom på det sätt 
som beskrivits ovan. Den andra parten kan mycket väl vara lika 
medveten om t ex leveransvillkorens styrmöjligheter, och själv vara 
angelägen att dra nytta av dessa.

EG har som mål att med sina 12 medlemsstater skapa en enda 
marknad fram till år 1992. Genom att avskaffa fysiska, tekniska och 
fiskala hinder skall denna marknad kunna växa. Sveriges förhållande 
till EG kommer att förändras under de närmaste åren. Det kommer 
sannolikt att krävas högre grad av konkurrenskraft hos svenska före
tag för att kunna dra nytta av denna nya marknad. I detta samman
hang kan leveransvillkoren användas som ett av flera verktyg.



Några goda råd om leveransvillkor

1. Välj inte leveransvillkor slentrianmässigt. Se till att beslutsunder
laget är väl genomtänkt.

2. Passar leverans villkoret för det planerade transportsättet?
3. Ar leveransvillkoret anpassat till övriga villkor i affären, t ex be

talning och försäkring?
4. Är både säljare och köpare fullt införstådda med innebörden av det 

valda leveransvillkoret?
5. Välj leveransvillkor ur regelsamligen Incoterms. Den har störst 

internationell spridning.
6. Är försäkringens omfattning tillräcklig med hänsyn tagen till gods

slag, transportsätt, destination m m?
7. Se till att säljare, inköpare, transport- och speditionspersonal m fl 

på det egna företaget är införstådda med leveransvillkorens be
tydelse.



Exportförpackning
av Ronni Elfsö, Kungsholms Express och Spedition AB 
och Mikael Kjellberg, Pack for sk

Exportförpackning, behövs den fortfarande?
Dagens moderna och allt mer sofistikerade transportmedel, containers 
och andra lastbärare kan lätt ge ett intryck av säkert skydd mm och av 
att traditionella exportförpackningsproblem eliminerats. Till en 
mycket liten del kan detta vara sant; många gånger skapar de slutna 
lastbärarsystemen fler problem än man föreställer sig. Gårdagens 
problem med mögel, korrosion, fukt, värme mm är minst lika vanligt 
idag. Exportförpackningsutveckling har därför blivit viktigare idag då 
den dessutom måste anpassas till den nya miljöns krav och förut
sättningar.

Exportförpackningskunnande - skapar mervärde i affärer
Att förpacka eller inte förpacka exportprodukterna kan vara ett vägval 
för vissa företag, medan förpackning för andra är en förutsättning för 
export. Vad som avgör kan hänga samman med produkten som sådan,
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men också med åen företagsekonomiska riskanalys som man gör i varje 
enskild exportaffär.

Risk kan i detta sammanhang låta en smula negativt laddat och det 
kan nog vara på sin plats mot bakgrund av vad som står på spel i en 
affär. Det mest väsentliga kring exportförpackningen är att man inom 
företaget har bedömt affären och den kalkylerade risk man tar. I en 
riskanalys kring utnyttjandet av exportförpackning eller inte, eller 
kring bästa förpackningsutformningen, måste man se till helheten och 
då beakta:

- Produkten
- Exportmarknaden
- Affären

Att göra exportförpackning till en framtida konkurrensfördel är en 
nödvändighet för många exportföretag idag. Det gäller inte bara de 
stora exportföretagen utan även de medvetna små och medelstora. De 
flesta företag kan öka sin konkurrenskraft genom större insikt och 
möjliggöra export till nya marknader genom »rätt» exportförpacknings- 
idé. Denna »idé» kan bli en avgörande del för företagets långsiktiga 
affärsrelation gentemot kund och marknad.

En exportaffär blir ofta mer komplex än många exportörer initialt 
kunnat föreställa sig. Delvis åtgärdas komplexiteten genom att ett 
exportförpackningskunnande inom företaget bidrar till:
- Säkerställande av den fysiska förflyttningen av exportprodukterna.
- Okad kvalitet samt kostnadseffektivare distribution.
- Minskad tidsåtgång i olika led, samt ökad kundservice.
- Bidrag till goodwill och PR för företaget i olika led.
- Bättre förutsättningar för en god totalekonomi i exporten.

Detta avsnitt syftar till att visa på sätt att tillämpa en helhetssyn, där 
exportförpackningens roll och funktion är en del av exportprodukten 
och därigenom en marknadsinvestering för framgångsrika exportaffä
rer.

Avsikten med exemplet nedan är att visa att säkerheten i den fysiska 
distributionen inte givet är direkt proportionell mot förpacknings- 
kostnaderna. Genom »nya» förpackningsidéer och en medveten ut
veckling, där produkt och förpackning integreras tidigt, kan export
vinsterna ökas i de flesta företag, oavsett företagsstorlek.

I ett större exportföretag, som bl a tillverkar starkströmskablar, hade man kraftigt 
ökande förpackningskostnader. Förpackningen, som sedan länge bestod av en traditio
nell trälåda med ett omfattande produktskydd, var egentillverkad och mycket personal
krävande vid packningsarbetet. Efter att en analys av de olika transportsätten och 
påkänningarna genomförts visade det sig att förpackning bara behövdes för att under
lätta hantering och som visst stöldskydd. Man valde då istället att använda prefabricera
de brädsektioner, och vad viktigare - inget inre produktskydd. På detta sätt fick man dels 
en bättre anpassad förpackning, dels en billigare och snabbare utförd packning av 
produkterna. Dessutom blev okulärbesiktningen av produkterna hos kunden effektivare 
genom mindre skrymmande material. Den nya exportförpackningen gav också lägre 
kvittblivningskostnader för kunden.



Exportförpackningens »nya» roll
För att förpackningskunnande ska vara mervärdesskapande i export
affären krävs av exportören en väsentlig vidgning av synsättet för 
förpackningens roll.
- Exportförpackningen måste bli en väsentlig del av affären.
- Låt exportförpackningen bli en integrerad del av värdet för både 

exportör och mottagare, t ex genom anpassning så att leverans 
direkt in i kundens produktion medges.

- Ta tillvara möjligheterna att fullt ut kombinera kostnadseffektiva 
exportförpackningar med något »dyrare» transportmedel och tvärt
om.

- Utnyttja värdet av exportförpackningen som informationsbärare; 
bättre exportekonomi kan i vissa fall uppnås genom tidigareläggan- 
de av information.

- Höj leveranskvaliteten genom att kvalitetssäkra förpackningsutför- 
andet i relation till olika produkter, marknader och affärer.

I distibutionen gäller det inte bara att skydda produkter utan också att 
förbilliga och förenkla hanteringen, samt genom förpackningen ge 
entydig information om innehåll och hanteringssätt t ex streckkods— 
och symbolsystem. Betydelsen förstärks genom allt dyrare arbetsin
satser samtidigt som tidskraven ökar.

Genom att arbeta med bl a ovan nämnda faktorer kan man i affären 
påräkna försprång eller kostnadsöverlägsenhet, säkerhet i affärsut- 
bytet med kunden, goodwill och PR i det längre perspektivet.

Synsättet på affärer och distribution förändras kontinuerligt vilket 
kräver en kontinuerlig anpassning av exportförpackningen som del av 
affärsidén.

Stora vinster kan göras och mycket besvär undvikas om man i företaget 
låter helhetstänkandet börja redan i konstruktion eller inköp. Låt för
packningskunnande, transporterfarenhet, affärskunnande samt mark- 
nadskännedom komma till tals samtidigt på ett tidigt stadium så und
viks många fördyrande åtgärder senare.

Exportförpackningens funktion
Om man med ett vidgat synsätt och en affärsnyfikenhet kan utveckla 
exportförpackningens roll till något utöver det traditionella finns stora 
möjligheter till exportframgång. Genom den »nya» rollen framstår 
exportförpackningens funktion som mer omfattande än vad som bru
kar framhållas.

De olika punkterna under funktionsbegreppen i figur 26.1 syftar till 
att exemplifiera vad man i företaget bör beakta för olika exportför
packningar, dvs hur långt når företagets system? Hur stor är företagets 
utvecklingspotential för exportgodset?
Vad kostar t ex följande
- Badwill, sämre marknadsförtroende
- Förlorad kund



Figur 26.1: Exportförpackningens funktion
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funktion

*Skydda produkten eller omgivningen

*Medge hantering 
*Underlätta identifiering 
*Enhetsberedning 
*Underlätta lagring & stapling

* Good-Will 
*Begränsa svinn 
*Möjliggöra modulsystem 
*Säkerställa affar 
*Kundsystemsanpassning 
*Underlätta kvittblivning

- Höjda försäkringspremier
- Okade distributionskostnader pga dåligt utnyttjad lastbärare
- Extra kostnader för ersättningsproduktion vid skada
- Extra kostnader för specialtransporter
- Marknadsefterfrågan som inte kan tillfredställas, osv?
Genom att se till de olika funktioner som företaget vill uppnå med sin 
exportförpackning kan risker och nackdelar minimeras eller åtminsto
ne uppmärksammas.

Ett företag exporterar pumputrustning till Algeriet. Företaget tog in offerter och förslag 
från förpackningsexperter, men ansåg att dessa var »för dyra». Man packade istället i 
egen regi i täta lådor av sågat virke. Produkterna inneslöts i transparent plastfolie med 
torkmedel för att motstå fukt. Trots försöket att göra en bra förpackning efter egen 
erfarenhet gick det tokigt pga att man inte förstod hela problembilden i mottagarlandet. 
Godset anlände i god kondition, men kunde inte tas i bruk omgående pga förseningar på 
plats och brist på kunniga montörer. Efter en längre tids lagring utomhus hade sol och 
ökenvärme krympt virket i lådorna så att stora springor uppstått mellan brädorna. 
Solens ultravioletta strålar hade brutit ner plasten till remsor och därmed givit sanden 
fritt fram in i maskinutrustningens vitala delar. Förutom ett drygt saneringsarbete fick 
man också lov att sända en del ersättningsdetaljer. Kostnaderna blev till slut mycket 
högre än vad det skulle blivit om ursprungssändningen hade förpackats »rätt» från 
början. De indirekta förlusterna i dessa sammanhang kommer tyvärr sällan fram i 
kalkylen.

Liknande problem kan även uppstå genom transportförseningar, pro
dukter som kommer på villovägar, dåligt märkt gods, fel i import
dokument m m. Det handlar inte bara om att ha en »kristallkula» utan 
än mer om kunskap om påverkansfaktorer och vissa affärsanpassade 
marginaler.



Vad råkar dina exportprodukter ut för?
Hur man än väljer att distribuera sina exportprodukter - med flyg, bil, 
fartyg eller järnväg — kommer de att utsättas för åtskillig påverkan.

De mest dominerande påverkansfaktorerna på exportgodset kan 
sägas vara:

Mekaniska Miljö Tiden

- vibrationer - korrosion - åldrande
— stötar - kemiska - distributionstid
- nötning - biologiska
- kompression - klimat & hygien

Mekaniska påkänningar av flera slag uppstår så snart ett kolli för
flyttas.

I transportmedel uppstår vibrationer från motorer, transportunder
laget etc. Stötar uppstår vid tågväxlingar, omlastningar, påkörningar, 
hög sjö och när gods faller etc. Nötning på känsliga ytor sker t ex pga att 
produkter rör sig i sin fixering.

Med kunskap om hur och varför mekaniska påkänningar förekom
mer har man goda möjligheter att skydda sin produkt genom dämpade 
material mellan produkt och förpackning. I marknaden finns många 
bra stöt- och/eller vibrationsupptagande material av plast, gummi 
eller fibrer. Men man måste vara observant på att dämpningsmateria- 
let klarar klimat, beröring med andra ämnen, ex vis oljor osv samt 
behåller sin effekt under hela användningstiden.

När man staplar gods utsätts det för kompression pga vikt, stapel- 
höjd, yttre påverkan såsom rörelse, ojämn stapling osv. Stapelhöjder 
för exportförpackningar i bil och tåg blir endast ett par meter, medan de 
i fartyg och lagerlokaler kan bli 5—6 ggr så höga. Förpackningar som 
kan förväntas utsättas för sådana påkänningar måste därför hörnför- 
stärkas individuellt eller modulanpassas. I enstaka fall kan produkt 
och förpackning i samverkan klara staplingspåkänningen.

Miljöpåkänningarna är naturligtvis mycket varierande beroende på 
vart på jorden man exporterar.

Kring problem med korrosion och fuktskador finns det många an
visningar och synpunkter att beakta, eftersom det rör sig om den allra 
svåraste delen. Trots dagens containeriserade värld måste man bl a 
tänka på att kondens lätt kan uppstå. Så gott som allt material på
verkas av fukt och korrosion.

Kemisk påverkan uppstår genom t ex svavel- och klorhaltiga rök
gaser, sot— och saltpartiklar. Kombinationen luftfuktighet och för
oreningar i luften ökar korrosionsrisken.

Vid längre transporter och lagringar med temperaturväxlingar kan 
stora mängder vatten anrikas i en oventilerad förpackning. Förutom 
ventileringsmöjligheter finns olika typer av fuktbarriärer att använ
das, som exempelvis papper belagt med asfalt, vax, plast eller laminat 
av metallfolier. För att ta upp luftfuktighet som finns innesluten i en 
förpackning kan man använda sig av någon typ av torkmedel. Man kan 
också anbringa rostskyddsmedel direkt på produkten, exempelvis oli
ka slag av oljor eller plaster. Det finns dessutom varierande typer av



papper som man omsluter produkterna med och som i sin tur avger en 
korrosionsskyddande gas, sk VPI-papper. Vad som lämpar sig bäst är 
situationsbetingat, men ofta krävs en kombination av flera skydds- 
komponenter.

Gods kan också utsättas för biologisk påverkan, dvs angrepp av 
insekter, termiter, mikroorganismer och gnagare. Plaster och andra 
material kan tjäna som direkt föda till dessa - något som man ofta 
förbiser vid förpackningsutformning. För att skydda produkterna kan 
man använda impregnerade förpackningsmaterial, kemiska preparat 
för att skydda innehåll samt nogsamt se till att täcka ventilationshål 
på förpackning och produkt med nät eller dylikt.

Klimatpåverkan kan uppkomma genom solstrålning, nederbörd, 
temperaturväxlingar etc. I vidare bemärkelse påverkar även hygien
faktorer som sand, damm, vatten etc. Just hygienpåverkan orsakar 
som regel ett tidsödande och kostsamt saneringsarbete. Genom att 
omsluta produkten eller förpackningen med ett tätt material som tål 
UV-strålning, extrema temperaturväxlingar och fukt förbättras skyd
det högst väsentligt. I vissa fall kan även någon vakuumförpacknings- 
metod vara lämplig som skyddsåtgärd.

Tiden samverkar med de ovan nämnda påkänningarna under ett dis
tributions förlopp, och spelar dessutom en roll som åldrande faktor på 
gods och förpackningsmaterial. Ibland kan man inte förutse hur länge 
produkten kommer att vara på väg, transporteras och lagras, innan 
mottagaren tar över. I detta sammanhang måste också beaktas det 
faktum att såväl förpackningsmaterial som produktskydd åldras och 
utmattas, vilket kan ställa till problem om små marginaler utnyttjas. 
Speciellt påtagligt brukar dessa problem framstå då leveransen ingår i 
ett större underleverantörs- eller leverantörsförhållande inom ett 
turn-key projekt där även montage ingår.

Själva åldrandet bör även uppmärksammas vid märkning av pro
dukt och förpackning. Man inser tydligt de problem som kan uppstå om 
märkfärgen bleknar samtidigt som träförpackningen svartnar av 
starkt solljus.

Exportförpackning - för transporten eller för produkten?
Av betydelse i såväl affär som distribution är att förstå och skilja på,
— en lastbärare som i grunden är anpassad till transporten, samt
- en exportförpackning som är anpassad till produkten.
Då finns också stora möjligheter att finna värdefulla kombinations- 
lösningar.
Lastbärare är det hjälpmedel som utnyttjas för att lättare enhets- 
bereda och därigenom underlätta hantering och stapling av gods. De 
finns i många olika utföranden, utformade för att passa ett trans
portsätt, ex vis flygcontainern, eller för de flesta transportmedel som 
den standardiserade 20 fots containern, lastpallen eller slipsheet 
(draglastskivan).
Exportförpackningar omsluter produkten och har kärnfunktionen att 
skydda. De finns genom sin produktrelation i ett stort antal typer



(lådor, fat, säckar, buntar, klovar etc) och i olika material. För lådtyper 
på exporten dominerar material som virke, skivmaterial, wellpapp, 
kartong osv medan det för fat ofta handlar om stål, plast eller fiberma
terial.

Vid granskning av kombinationer mellan lastbärare och exportför
packningar, samt val därav bör beaktas att:
- Tillstånd och bestämmelser inte lägger hinder i vägen för utnyttjan

de av enheten hela vägen eller i sin helhet
- Hanteringsmöjligheter finns och blir inte kostsamma eller omöjliga i 

vissa av leden från egen tillverkning till mottagare
- Transportprofiler inte överskrids utan att konsekvenser beaktats; 

speciellt viktigt om en kombination av olika transportmedel ut
nyttjas

- Välja en lastbärare eller kombination av lastbärare som systemet 
medger att skeppa godset enhetsberett avsedd sträcka

- Nya material och förbättrade konstruktioner kan ge väsentliga för
delar även i ett redan inarbetat förpackningssystem

Flera exportföretag inom stål- och verkstadsindustrin exporterar stålämnen och rör. 
Inte sällan skrivs leveranskontrakt på 6 meters längder av dessa produkter. Det hand
lar inte om kundkrav i de flesta fall utan istället om ett för producenten bekvämt mått 
att arbeta med. I transporten använder man ibland förpackning kring dessa produkter, 
men lika ofta skeppas de oemballerade. Oavsett vilket, så ställer man sig frågan vad 
detta »längdmisstag» kostar företagen årligen. Innermåttet i den ofta utnyttjade 
ISO-containern (20 fot) medger inte längder på mer än cirka 5.5-5.8 meter om 
lastbäraren ska utnyttjas ekonomiskt. Detta kostar alltså extra i olika led därför att 
man inte utnyttjat en helhetssyn i sin affär. Genom att i förväg beakta lastbärarprofiler 
kan man undvika fördyrande transporter, omständligare hantering, ökade skador på 
godset osv.

Hur kan man resonera och besluta kring 
exportförpackningar?
För ett framgångsrikt företag är det viktigt att ha en klart uttalad 
förpackningsidé som utgör en del av exportkonceptet. Genom att kon
tinuerligt ifrågasätta och samtidigt förfina företagets system för ex
portförpackningar kan man försäkra sig om nya och utökade möjlig
heter.

Det är viktigt att man inför framtagandet av en förpackningsidé har 
analyserat frågor som rör:
- Komplexiteten i produkt, exportmarknad och affär.
- Riskanalys för de tre komponenterna som ger företaget en bild av 

vilka marginaler som behövs.
- Möjligheter till standardisering.
- Möjligheter till systemlösningar.
- Kunskaps- och resurskrav för att uppnå företagets mål.



Som stöd för besvarandet av dessa frågor kan man använda en modell 
enligt nedan. Modellen kan också tjäna som ett stöd i en specifik 
affärssituation för att ge en bild av komplexiteten och möjligheter till 
affärsinvesteringar i förpackningshänseende.

Mer konkret innebär det att resonera kring hur de tre huvudkompo
nenterna och dess nio faktorer påverkar valet av exportförpackning 
sett i helhet.
1. Produkten analyseras utifrån de tre fak

torerna;
— Volym, antalet produkter
— Produkttyp, dvs är produkterna mycket olika i 

vikt, form, storlek, dvs ”udda”
— Produktkänslighet, dvs en generalisering över 

hur omfattande produktskydd som krävs.

Mycket udda 
produkttyp

Stor produkt 
känslighet

2. Exportmarknaden analyseras även den ut
ifrån tre faktorer:

— Hur stor är företagets kunskap om marknaden 
ur distributionssynpunkt, dvs från tidigare 
skeppningar och genom andras erfarenhet.

— Komplexiteten för att nå exportmarknaden 
gäller hur många olika transportmedel, 
lagringssituationer m m som behövs.

— Företagets möjligheter att påverka och rätta till 
saker under distributionen, dvs information och 
kommunikation.

Stor kunskap 
om marknaden

Stor komplexitet för Stor påverkan på 
att nå marknaden distributionsförloppet



3. Affären bedöms slutligen utifrån följande tre 
faktorer:

Stort värde

— Värdet, dvs varuvärde, leveransvärde, goodwill
värde, kundens nyttovärde osv.

— Antal affärer med samma produkt.
— Antal affarer med samma kund.

Många affärer med 
samma produkt

Många affärer med 
samma kund

Efter att ha diskuterat igenom de tre modellerna bör en samlad bild 
av den förestående exportsituationen, och/eller av företagets allmänna 
förpackningssituation, ha uppnåtts.

Av vikt är också att komma ihåg att låta såväl underleverantörer av 
komponenter som leverantörer av förpackningar ta del av och kanske 
tom ingå i företagets system för förpackningsutveckling. Allt för att 
också skapa ett mervärde i de bakomvarande leden.

Ett företag exporterar ansenliga mängder lakrits över hela världen. Man hade sedan 
länge containeriserat sina transporter bl a för att begränsa svinn. Första tiden hand
plockades lådorna in i containern for att fylla den på bästa sätt. I en container blir lakrits 
en viktprodukt, dvs lastbärarens begränsning blir max vikt och inte volym. Lastningen 
av containern för hand visade sig efter en tid bli kostsam. Man övergick då till att 
använda lastpall eftersom volymen inte var något problem. Systemet fungerade till
fredsställande, men mängden säljande produkter sjönk pga pallens egenvikt. Efter en 
totalöversyn av kundens och exportörens behov kom man framtill att mer lakrits kunde 
skeppas per enhet om vissa förpackningsrelaterade investeringar gjordes. I båda ändar 
gjordes en anpassning för att använda slipsheet som lastbärare inne i containern. 
Lakritsvikten ökade och pallkostnadema försvann med bibehållen hanteringstakt. Des
sa merintäkter betalade gott och väl gjorda investeringar samtidigt som ett starkare 
band nu fanns mellan kund och exportör.

Valmöjligheter i utförandet
Företagets exportsituation - enstaka export eller serieexport - styr i 
viss mån de olika valmöjligheterna. Detta kan i sin tur också påverka 
de möjligheter till ett effektivt utnyttjande av systemtransporter som 
uppnås genom att »modularisera» exportenheterna. Även om dessa 
tankar inte kan utnyttjas fullt ut finns det mycket att vinna för ett 
foretag med mindre omfattande export.

Exportören kan, oavsett storlek, ställa sig frågan vad han bör göra 
själv och vad han bör överlämna till experter med erfarenhet och annan 
driftsekonomi.

Figuren nedan symboliserar vilka grundläggande valmöjligheter 
företaget står inför for att uppnå större kunskap, säkerhet, effektivitet 
och ekonomi i verksamheten.



Exportförpackning

Standard

i
Skräddarsydd

Cf 1r X
Egen '

\f
Köpes

tillverkning

1 "X
^ externt^ I

»
Retur- ^ X T

Engångs-
system system

Förpackningsarbete

\
Egen Köpes
regi externt

Alternativen kan synas självklara, men ändå är det alltför få företag 
som försöker optimera denna verksamhet genom lämpliga kombinatio
ner. Att tillfälligt köpa upp exportförpackningskunskap utifrån kan 
vara en väg att snabbt skapa mervärde i sin export.

Genom nya krav som uppstår inom ramen för EG—marknaden kan 
det vara av värde att notera att såväl hot som möjligheter uppkommer 
för exportören. Främst synes de allt väsentligare kvalitetskraven kun
na komma att påverka många exportörer som i sin förpacknings- 
verksamhet inte har tillräcklig kunskap eller erfarenhet för att svara 
upp till t ex ISO—9000, som blir ett allt mer dominerande kvalitetskrav. 
Den gemensamma marknaden kommer också att skapa möjligheter 
genom ett enhetligare regelverk, vilket gör att många tidigare lokala 
krav kan bortses ifrån. Detta torde ge ännu en möjlighet till standardi
sering och systematisering av en nog så väsentlig verksamhet - Ex
portförpackning.

Information och kunskapstillskott i verksamheten
Hur mycket information och kunnande man behöver i den enskilda 
verksamheten är svårt att kvantifiera. Istället beror det av hur före
tagets förpackningsidé utformas, dvs hur viktigt anser företaget det 
vara att skapa ett bestående mervärde i konkurrens med en helhetssyn 
på exporten.
PACKFORSK — Institutet för förpackning och distribution, står för ett 
stort samlat kunnande på såväl djupet som bredden vad gäller för
packningar och distribution. Man utför bl a förpackningsprovning, 
transporttester i olika extrema miljöer genom en omfattande laborato
rieverksamhet. Vidare kan exportören här genom en stor biblioteks— 
och informationsverksamhet nå databaser och litteratur i förpack- 
ningsfrågor. Ett stort antal handböcker finns också att tillgå som t ex 
»Leverantörshandboken», där de flesta leverantörer i Sverige inom 
området sammanställts, »Projekt—exporthandboken», som tar upp 
praktiska frågor av olika slag vid export av kompletta industrian
läggningar till svåra marknader, osv.

Genom en medveten och långsiktig personalutbildning i förpack- 
ningsfrågor kan företaget självt bygga upp en konkurrensfördel. Ett



sätt är att utnyttja den omfattande, årligen återkommande förpack- 
ningsskolan som under ett antal veckor över ett år uppgraderar perso
nalens kunskap i ämnet.
SP - Statens provningsanstalt är den myndighet som ansvarar för 
förpacknings- och materialtester vad gäller förpackningar avsedda för 
transporter av farligt gods. Farligt gods omgärdas av en omfattande 
regelflora, där bl a krav på typgodkända förpackningar finns i de flesta 
sammanhang. SP svarar för detta typgodkännande.
Erfarna exportförpackningstillverkare är en annan källa till kunskap 
och information som inte bör underskattas. Dessa har ofta stor er
farenhet av standardiseringskoncept för olika förpackningsproblem.
Erfarna exportförpackningsföretag/projektsamordnare kan bl a bistå 
med kunskapsöverföring, exportförpackningsutförande, oberoende 
materialrådgivning. De besitter dessutom mycken erfarenhet tack 
vare att de förpackar åt många olika exportörer och att de också ibland 
står som samordnare och projekttransportör hela vägen till mottag- 
ningsplatsen för varierande typer av exportsändningar.
Redan etablerade exportföretag, på den lokala marknaden, kan i vissa 
fall vara den bästa källan till information om distributionsförhållan
den, förväntade problem i olika avseenden osv.

Tio viktiga råd kring exportförpackningar
1. Bygg upp en exportförpackningsidé i företaget för att till fullo dra 

nytta av de investeringar som görs. Låt denna »idé» förfinas konti
nuerligt.

2. Analysera hela distributionsförloppet med tanke på lastbegräns
ningar och tillstånd för vissa typer av lastbärare och förpackningar 
avsedd sträcka.

3. Tänk på exportförpackningen redan vid konstruktion och inköp så 
undviks onödiga kostnader i senare led.

4. Skaffa lokal marknadserfarenhet för att uppnå tillräcklig förpack- 
ningskvalitet, genom egen personal eller genom andra exportörer.

5. Planera exportförpackningsarbetet i god tid så att egen eller inlejd 
organisation har resurser tillgängliga.

6. Tänk på att varan skall nå kunden i fullgott skick bl a genom att 
beakta påkänningar på produkt, förpackning och märkning.

7. Undvik att ge löften om förpackningsutformning i affären innan 
leveransförutsättningar undersökts och kostnadskonsekvenser för 
produktion och distribution klarlagts.

8. Undersök om specialtariffer finns i transporten om vissa förpack
ningar utnyttjas.

9. Förpacka inte bara för att skydda produkten, utan för ett maximalt 
utbyte i exportaffären - investera.

10. Känslighetsprova dina produkter om du inte vet vad de tål.



Transportförsäkring
av Kurt Schalling, Skadekonsult AB

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 ut
rikeshandeln, t ex hur skall kostnaderna för transporten fördelas mel
lan säljare och köpare, vid vilken tidpunkt skall risken för godset 
övergå från säljare till köpare, vem skall transportförsäkra godset mm. 
Den som har några få exportaffärer per år kan överlåta dessa frågor till 
sin speditör som obesöijer hela transporten och även kan försäkra 
godset för exportörens räkning.

När exportaffärerna börjar ta fart - och detta gäller självfallet även 
importaffärerna — är det viktigt för exportören att han sätter sig in i 
den teknik som gäller för utrikeshandel. Han får då ett direkt intresse 
av att själv ombesörja transportförsäkring av godset och vaka över att 
leveransklausuler, betalningsbestämmelser och transportförsäkring 
hänger ihop på rätt sätt.



Handläggning
Den praktiska handläggningen av transportförsäkringen är mycket 
enkel. Exportören kan visserligen anmäla varje sändning för sig så 
snart den är färdig för skeppning. Detta blir dock onödigt arbets- 
krävande 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 försäkrings
bolaget. Detta sker som regel på en särskild rapportlista som skickas in 
antingen kontinuerligt eller med jämna mellanrum, exempelvis varje 
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, försäkringspolis, skall utfärdas 
för varje sändning, vilket är det normal vid t ex rembur saffärer, vid 
betalning mot dokument, när relationen med köparen är ny, så kan 
försäkringsbrevet läggas in i samskrivningsrutin för alla exportdoku
ment. I Sverige är alla exportdokument inklusive försäkringspolisen 
standardiserade så att varje uppgift förekommer på samma plats i de 
olika dokumenten. En kopia av försäkringspolisen kan sedan skickas 
till försäkringsbolaget och tjänstgör då som anmälan av sändningen.

Skador
Som framgår av det följande gäller försäkringen när en skada inträffar 
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 reglering av skador använder försäkringsbolagen 
haveriagenter, som är professionellt verksamma företag, vilka finns i 
alla större hamnar och som ofta representerar ett stort antal för
säkringsbolag 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 ersätt
ningen till honom. Detta förutsätter som regel att det finns en väl 
etablerad förbindelse mellan säljare och köpare. Vid omfattande ska
dor 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 förluster 
som drabbar godset under transporten. Dess betydelse kan illustreras 
av att varje 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 sjöfarten 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. Transportförsäkringen har själv
fallet 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 vägrade trots påstötning från sitt 
försäkringsbolag att transportförsäkra godset. Han litade på lastbils
transportörens ansvar. Vad han glömde bort var att när den lastade 
bilen stod på faijan över Engelska kanalen så gällde Sjölagens regler 
för sådana skador som kunde inträffa endast till sjöss. När färjan 
förliste vid Dovers vita klippor och godset totalförlorades fick varu
ägaren därför 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 be
gränsningar 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 leverans
klausulen 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 vilkende
ra part som skall försäkra godset. Det är här alltså frågan om vilkende
ra av säljare eller lastägare som skall bära de ekonomiska 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 om
händertagna godset, ett ansvar som är begränsat på olika sätt och 
försett med undantag för sådana händelser som transportören eller 
någon av mellanhänderna inte kunde råda över. Transportförsäkring
en 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 par
terna 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, eller, om det gäller specifikt gods, när 
detta på den avtalade leveransdagen avskilts för köparens räkning. 
Här blir det alltså köparen som skall försäkra godset. Den motsatta 
ytterligheten är att godset säljs »delivered», ej att förväxla med »frakt- 
fritt», som endast är en kostnadsfördelningsklausul. »Delivered» inne
bär att säljaren levererar godset på köparens ort och att det därmed är 
säljaren som står för fraktkostnaderna samt risken för godset och 
därmed försäkringsplikten 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. Observera 
att detta gäller även vid CIF. Skillnaden mellan FOB och CIF är att 
kostnaderna fördelas på olika sätt. Vid FOB upphör säljarens kostna
der när risken övergår, medan vid CIF säljaren har att betala frakt och 
försäkring. Här skall omedelbart sägas ifrån att internationellt sett är 
tolkningarna av när risken övergår vid FOB- och CIF-klausulerna 
ingalunda enhetliga. De kan variera mellan olika hamnar och även 
mellan olika varuslag. Sålunda betraktas FOB-leverans av trävaror i 
Stockholms hamn som en leverans, FAS, dvs risken övergår när godset 
lagts upp vid fartygets sida. I Storbritannien finns ett tiotal olika 
tolkningar av riskövergången vid FOB- och CIF-klausulerna. I USA är 
det vanligt att risken övergår från säljaren till köparen redan när 
godset anländer till lossningshamnen. I USA skall man använda »job 
vessel» om man avser att risken skall övergå vid fartygets sida.

För att säljare och köpare skall vara på det klara med vad som 
överenskommits bör de hänvisa till Internationella handelskamma
rens standardtolkningar av leveransklausulerna, Incoterms 1980. I 
Incoterms har man tagit hänsyn till den särskilda problematiken 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 konos- 
sement utan att reservera sig mot godsets tillstånd och antalet kolli. I 
Incoterms 1980 har därför införts ett par nya klausuler, »Freight Carri
age 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 containertrafik är det köparen som skall för
säkra. 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 köpa
rens 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. Sälja
ren 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 be
talning mot dokument i destinationshamnen. Under en transport rå
kar fartyget ut för ett haveri och får bogseras till nödhamn. Samtidigt 
skadas godset av saltvatten. Köparen vägrar ta emot sändningen och 
löser alltså inte ut dokumenten. Godset ställs då till avsändarens 
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, de kostnader 
som uppstått när de räddats ur en gemensam fara. Dessa kostnader, 
bidrag i gemensamt haveri, ersätts under transportförsäkringen.

Om en FOB-försäljning således är kombinerad med en betalnings
klausul, som innebär att godset betalas vid framkomsten till destina
tionshamnen, kan säljaren råka ut för en mycket besvärlig situation 
om godset skadas eller förloras under transporten och köparen vägrar 
att betala. Säljaren får då bära förlusten själv eller stämma 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 till hans förfogande i skadat skick så kan han få 
ersättning för skadan ur sin egen försäkring. Om godset kommer fram 
till mottagaren och han erlagt betalning så gäller försäkringen givet
vis till förmån för köparen och ersättning utgår till honom. Här skall 
särskilt framhållas att transportförsäkringen 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 exiportkreditförsäkring.
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 konstateras 
vid ankomsten inte ersätts av försäkringsbolaget eftersom dessa kan 
ha uppstått under den oförsäkrade delen av transporten från lossnings
hamnen fram till mottagaren.

I 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 papperssänd- 
ningen. Här finns möjlighet för exportören att teckna en exportintres
seförsäkring, som gäller till förmån för säljaren för det fall att ersätt
ningen 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, »In
stitute 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 vill
kor från olika mindre marknader runt om i världen. De svenska och 
engelska villkoren skiljer sig inte i praktiken så mycket från varandra. 
Den principiella skillnaden är att enligt den svenska försäkringsav
talslagen allt som inte är undantaget skall anses vara täckt av för
säkringen, medan engelsk lagstiftning har motsatt princip, dvs endast 
det som finns angivet i försäkringen anses vara täckt. I de engelska 
villkoren anges dock numera såväl omfattning som undantag.

Det vanligaste villkoret när det gäller styckegods är den svenska 
helförsäkringen (tidigare: »mot alla transportskador»), motsvarande 
den engelska Clause A (tidigare: »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 skadan 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 att godset skall vara transportvårdigt på samma sätt som ett 
fartyg skall vara sjövärdigt. 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 inte heller bero på godsets inneboende egen
skaper, »inherent vice», att skadas eller förloras. Exempel på inherent 
vice är livsmedel som redan vid skeppningen är infekterat av bak
terier, vilka under resans gång vid passage av varmare klimatzoner 
snabbt utvecklar sig och förstör godset. Denna typ av skador ersätts 
inte under transportförsäkringen.

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 där försäkringsbolaget har ett stående transport
försäkringskontrakt med sin kund, brukar bolaget ersätta även såda
na skador och uppmana försäkringstagaren att snabbt rätta till em
ballaget.

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 skillnad 
mellan svensk och engelsk rättsuppfattning. Detta kan illustreras med 
följande exempel. 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 sjöt
ransporten går utan anmärkning, så ersätts den efterföljande skadan 
under de svenska villkoren. Bolaget har dock rätt att begära en till- 
äggspremie för den extra risk man stått under sjötransporten. Enligt 
engelsk rättsuppfattning upphör emellertid försäkringsavtalet att gäl
la genom att försäkringstagaren inte iakttar bestämmelsen att an
vända ett förstklassigt fartyg. Han gör sig skyldig till en »breach of 
warranty». Därmed finns inte längre något försäkringsavtal gällande 
under den efterföljande landtransporten, och ersättning utgår inte. 
Warranties av detta slag är vanligt förekommande i avtal med an
glosaxiska 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 upphör 
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 enligt svenska villkor att 
gälla 15 dagar efter lossningen på den i försäkringsavtalet angivna 
bestämmelseorten, medan engelska villkor gäller 60 dagar efter loss
ning.

Transportförsäkringen för skada och förlust på godset. Däremot er
sätts inte följdskador exempelvis utebliven vinst på grund av att godset 
inte kunde säljas vid den tidpunkt som avsetts. Det finns möjlighet att 
försäkra sådan risk genom en särskild transportavbrottsförsäkring. 
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 särskilt 
viktigt om skadan på godset inte kan fastställas vid en mellanlagring, 
t ex för sådant gods som packas i exportförpackning redan vid fabriken 
och går i denna förpackning fram till den slutliga köparen, ofta en 
detaljhandlare. Vid de stora entreprenader där en säljare åtar sig att 
för köparens räkning, leverera en nyckelfärdig anläggning utsträcks 
transportförsäkringen ofta till att gälla längre mellanlagringar i mot- 
tagningslandet och den kompletteras dessutom ofta av en särskild 
montageförsäkring. Försäkringskyddet gäller då efter särskild över
enskommelse mellan exportör och försäkringsbolag till dess hela an
läggningen överlämnats till beställaren.

I de svenska villkoren finns alternativ under »grundförsäkring» 
eller »utvidgad grundförsäkring». I de engelska villkoren innehåller 
Clause B och Clause C vissa begränsningar i omfattningen. De äldre 
benämningarna »mot haveri och trafikolycka» samt det engelska FPA 
(free of particular average) förekommer fortfarande. Inskränkningar
na innebär vanligen att försäkringsgivaren ersätter endast sådan ska
da 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 begränsade villkor 
används huvudsakligen vid transport av bulklaster.

Samtliga villkor 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 försäkringstagaren inte alltid inser. 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 för
hållande 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 transporterar 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 för
säkringsbolaget 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 Försäkringsavtals
lagen får nämligen en försäkringstagare inte tjäna på försäkringen.

Försäkringsvärdet kan påverkas under transporten, exempelvis vid 
en leverans enligt klausulen »delivered», där varans värde kan öka när 
den passerar en gräns och påförs tull och olika importavgifter.

Vid försäkring av råvaror som noteras på någon av de internationel
la 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 transportkäns
lighet, transportens längd och farlighet, använda transportmedel och 
övriga omständigheter som kan påverka transportens lyckliga genom
förande. 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 försäkringstaga
rens 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 skadere
sultat 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 av
ser svenska intressen är förknippad med en särskild krigsutbrotts- 
klausul. Denna innebär att vid ett krigsutbrott övertas krigsrisken av 
Statens Krigsförsäkringsnämnd, som håller försäkringarna gällande 
fram till dess varan anlänt till bestämmelseorten. Detta är en för 
svenska säljare och köpare synnerligen fördelaktig klausul. Annars är 
krigsförsäkringar tecknade exempelvis på Londonmarknaden försed
da med en särskild uppsägningsklausul, vilken automatisk 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 transportörer 
vissa begränsningar i beloppen. Dessa regleras i internationella kon



ventioner på transportområdet. Begränsningsbeloppen har ursprung
ligen fastställts i guldfrancs, germinalfrancs eller poincaréfrancs. I och 
med att guldet övergivits som värdemätare har man nu allmänt över
gått till sk speciella dragningsrätter, SDR (specialdrawingrights), som 
baseras på genomsnittsvärdet av ett antal ledande valutor enligt reg
ler fastställda av Internationella Valutafonden. Kursen på SDR note
ras dag för dag på bankernas listor över valutakurser. I det följande 
kommer att anges beloppsbegränsningar omräknade till svenska kro
nor. Dessa belopp är inte exakta, men anger väl storleksordningen.

Redarens ansvar är begränsat enligt Haag-Visby-reglerna till an
tingen ca 5.620 kr för varje kolli eller ca 17 kr 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 hän
delser, bland vilka nautiskt fel och brand är de viktigaste. I praktiken 
innebär detta att redaren inte behöver ersätta förlust eller skada på 
gods som uppkommer vid en kollision, grundstötning eller annan 
olycka till sjöss eller brand ombord på fartyget. Denna JKKLtyp av 
skador ersätts självfallet under transportförsäkringen.

Redaren svarar för godset från det ögonblick det förts fram till farty
gets sida så att det kan nås av fartygets tackel intill dess godset blivit 
omhändertaget eller på tillfredsställande sätt upplagt efter lossning
en. Det föreligger förslag till en ny konvention avseende sjötransporter, 
Hamburg-reglerna, som kommer att modifiera nu gällande bestäm
melser 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 ca 140 kr 
per kilo av det förlorade godsets vikt, medan i inrikestrafik SJ an
svarar upptill 400 kr. 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». Man 
kallar detta undantag för »force majeur», dvs ingripande av högre 
makt. Ansvaret inträder när godset mottagits för befordran och upphör 
när det utlämnats till mottagaren. Här skall anmärkas att vid vagn
slastgods, dvs när järnvägen mottar en av avsändaren lastad vagn, 
åberopar järnvägen den allmänna undantagsklausulen avseende så 
gott som alla enskilda skador som drabbar godset.

Vid biltransport svarar transportören internationellt för ca 70 kr per 
kilo, medan i inrikestransport gäller 150 kr per kilo. Vissa stora trans
portförmedlare påtar sig ett längre gående ansvar. Sålunda svarar 
ASG för 400 kr och Bilspedition utan begränsning.

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 undan
tagsregeln vid en trafikolycka där han inte varit vållande. Här är 
praxis olika i skilda länder. I Sverige synes domstolarna vara benägna 
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 ca 140 kr per kilo av det 
förlorade godsets vikt. Flygtransportören är fri från ansvar om han kan 
visa att han själv och hans anställda »vidtagit alla nödvändiga åt
gärder 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 ca 420.000 kr per uppdrag, eller vid godsskada 70 kr per kilo. 
Speditionsforetaget kan emellertid också uppträda som transportör, 
vilket innebär att företaget åtar sig ett transportöransvar under var
ans hela väg. De transportörer som utför transporten blir då under
entreprenörer till speditionsforetaget. I sådant fall regleras ansvaret i 
enlighet med de regler som gäller för respektive transportörer. Om en 
skada inträffar och den ej kan hänföras till ett visst transportavsnitt 
gäller ett ansvar av 70 kr per kilo. När speditionsforetaget uppträder 
som transportör kan han utfärda ett transportdokument, FBL (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. Försäkring
en 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 vaije 
transportområde finns en särskild säkerhetskod för sådant gods. Dess
utom föreligger en upplysningsplikt från avsändarens sida gentemot 
tranportören beträffande godsets farliga egenskaper. Om avsändaren 
underlåter att upplysa om godsets egenskaper eller att iaktta be
stämmelser 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 m m.

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 be
stämmelseorten nämns i försäkringsbrevet. Om skeppningsham- 
nen anges, liksom i konossementet, blir transporten från hamnen 
till den slutliga destinationen i inlandet oförsäkrad.

5. Rådgör med försäkringsbolaget om hur skaderegleringen skall läg
gas upp för mer stadiga kunder i utlandet.

6. Rådgör med försäkringsbolaget om hur sändningarna skall rappor
teras på enklaste sätt. Eventuellt kan exportörens egna exportruti
ner utnyttjas. De svenska försäkringsbolagen tillhör dem som kom
mit 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 in
träffat. En förbättring av emballaget kan ge en nöjdare kund och en 
lägre försäkringspremie.



Tullar och andra tullfrågor
av Hans Leijerfelt, Exportrådet

För gemene man förefaller tullfrågor säkerligen svårbegripliga och 
byråkratiska. Avsikten med detta kapitel är att förklara tullförhållan
dena på de svenska exportmarknaderna. Numera betyder tullarna i 
våra stora köpländer i Västeuropa mycket litet. Däremot har tullarna 
fortfarande betydelse såväl i USA, Canada m fl industriländer, som 
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 ta 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 tullstruk
turen efter branscher och bearbetningsgrader kan den enskilda staten 
påverka näringslivets sammansättning och tillväxt. I den utsträck
ning den inhemska industrin använder importerade tullbelagda in
satsvaror i sin produktion, höjs givetvis dess kostnader och konkur
rensläget försämras.

Importbegränsningar kan bestå i att man helt enkelt stoppar impor
ten, att man tillåter import endast från fall till fall eller att man i 
förväg fastställer hur mycket som maximalt skall få importeras under 
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, diskrimi
nerande utformning och tillämpning av produktionskrav. 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, import
avgifter, valutabestämmelser) av betalningsbalansskäl.

Det är angeläget att varna för ökade handelshinder vad gäller indu
strier som befinner sig i en krissituation i enskilda länder eller länder- 
grupper. (Exempel från de senaste decennierna är textil, konfektion, 
järn och stål.) Ingen är väl beredd att förutse vilka nittiotalets kris
branscher kommer att bli, men det är uppenbart att situationen för en 
industrigren förvärras om det råder stora skillnader i arbetskostnader 
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 konsumentens 
rättigheter.

I det följande presenteras bakgrunden till de åtgärder som i större 
internationella sammanhang ( GATT, EFTA, EG) bidragit till att den 
svenska exporten möter mycker färre tullhinder än vad den gjorde 
innan de internationella organen tillskapades och utvecklades. Vidare 
behandlas tullförmåner för u-ländernas export samt en rad mer speciel
la tullbestämmelser och slutligen kvantitativa importbegränsningar.

Tullförhandlingar i GATT
The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) eller, som vi 
benämner det på svenska, det allmänna tull- och handelsavtalet, in- 
gicks efter andra världskriget för att utveckla handeln med varor 
internationellt. Genom att upprätta ett regelsystem för hur anslutna 
stater skulle uppträda på världsmarknaden lades grunden för en av
veckling av handelshinder som stod i strid med detta avtal. Under 1989 
kommer antalet medlemsländer att närma sig 100; ett land har pro



visoriskt medlemsskap, medan ytterligare 30 länder tillämpar GATT i 
avvaktan på ett handelspolitiskt läge som ger förutsättningar för med
lemskap. Utanför kretsen av medlemsländer återfinns en stor grupp 
u-länder med obetydlig utrikeshandel samt vissa statshandelsländer 
såsom Sovjetunionen och Östtyskland. Även Taiwan står utanför 
GATT. Den alldeles övervägande delen av världshandeln (cirka 90%) 
sker GATT-länder emellan.

Regelsystemet i GATT ger detaljerade föreskrifter för medlemmar
nas uppträdande när det gäller tullar, kvantitativa restriktioner och 
subventioner. Vidare innehåller avtalet regler för tullförhandlingar 
genom vilka den allmänna tullnivån skall sänkas.

Förhållandet medlemsländer emellan bygger på den sk mest gynnad 
nations principen (Most Favoured Nation = MFN). Detta innebär att 
varje tullsänkning eller annan åtgärd att minska handelshindren som 
ett land ger att annat land skall också omgående tillämpas gentemot 
alla andra GATT-länder. Här kan då tullpreferenser och andra av
skaffande av handelshinder, lämnade inom ett frihandelsområde eller 
en tullunion förefalla strida mot GATT. Så är dock inte fallet eftersom 
avtalet undantar just sådana sammanslutningar, förutsatt att han- 
delshindren helt avvecklas mellan berörda stater samt att hindren 
gentemot utomstående länder inte är större än de var i respektive land 
innan frihandelsområdet eller tullunionen tillskapades.

GATT har under sin drygt 40-åriga historia på ett aktivt sätt arbetat 
för sänkningar av tullnivåerna, minskat andra handelshinder och 
medverkat till ett bättre handelspolitiskt klimat. Hösten 1986 inleddes 
den åttonde förhandlingsomgången i den sk Uruguay-rundan efter att 
ha föregåtts av sådana mycket framgångsrika rundor som fått namn 
såsom Dillon-, Kennedy- och Tokyo-rundan. Resultaten vid de före
gående sex förhandlingsomgångarna utgjordes främst i kraftiga sänk
ningar av tullnivåerna. Dessa tullsänkningar har främst berört i- 
länder. Den sjunde, den 1979 avslutade Tokyo-rundan, gav resultat 
även på andra områden i form av sk uppförandekoder på icke-triffära 
hindersidan. Här kan nämnas överenskommelser om statlig upphand
ling, dumpning, tullvärde och importlicensförfarande.

Den nu pågående Uruguay-rundan , som beräknas avslutas mot 
slutet av 1990, synes inte innebära några mer omfattande sänkningar 
av tullnivåerna, om ens några. Istället är förväntningarna stora vad 
gäller andra icke-tariffära handelshinder, inte minst tekniska han
delshinder. Diskussioner pågår också om införande under GATT av 
helt nya områden såsom handeln med tjänster och jordbruksvaror. I 
denna runda har också i-ländernas krav på att även u-länder, främst då 
gruppen NIC-länder (Newly Industrialized Countries) bidrar till ett 
framgångsrikt resultat.

Ekonomiska blockbildningar och preferenstullar
Ekonomiska, oftast regionala, blockbildningar syftar till att främja och 
stimulera utvecklingen inom blocket. En överenskommelse om till
skapandet av en sådan sammanslutning innefattar alltid en rad han
delspolitiska åtgärder. Dessa ger negativa effekter på andra utom
stående länders konkurrensförmåga inom blocket.



Ett avskaffande av handelshinder, såsom tullavveckling länderna 
emellan, skapar en preferens för handelsutbytet inom blocket. Ekono
miska blockbildningar kan ha varierande ambitionsnivå. 

Huvudformerna av ekonomiska block är följande:
Preferensområde. Medlemsländerna tillämpar lägre tullar gentemot 
varandra än mot utomstående länder. Vaije land självt avgör om en 
preferens skall beviljas något, några eller alla medlemsländer.
Frihandelsområde.Tullar, andra importavgifter och övriga handels
hinder mellan medlemsländerna avskaffas enligt en uppgjord plan. 
Alla varugrupper behöver inte omfattas. Varje medlemsland bibe
håller rätten att självt besluta om tullar och övriga handelshinder 
gentemot tredje land.
Tullunion. Tullar, andra importavgifter och övriga handelshinder av
skaffas medlemsländerna emellan. En gemensam tulltaxa gentemot 
utomstående länder införs.
Gemensam marknad. Tullunion, vartill fogas överenskommelse att 
skapa fri rörlighet för arbetskraft, tjänster och kapital inom blocket. 
Harmonisering eftersträvas även på andra områden.

Frihandelsområden och tullunioner
De för svensk export viktigaste blockbildningarna är den europeiska 
frihandelssammanslutningen; European Free Trade Association 
(EFTA) och de Europeiska Gemenskaperna (EG).

EFTA
Genom den sk Stockholmskonventionen, vilken trädde i kraft 1960, 
tillkom frihandelsområdet EFTA. Dess medlemmar är Finland, Island, 
Norge, Schweiz, Sverige och Österrike. Medlemsländerna har bibe
hållit sin nationella tullagstiftning och bestämmer enskilt om sina 
tullar gentemot tredje länder. Tullfrihet medges för varuutbytet med
lemsländerna emellan för varor med ursprung i EFTA-området. Tull
friheten gäller i första hand för industrivaror men även för en del 
jordbruksvaror.

Under åren 1960-66 avvecklades tullarna EFTA-länder emellan. 
Under denna tid var Danmark, Storbritannien och Portugal med
lemmar i EFTA. Island blev medlem 1970 och hade tio år senare 
genomfört tullavvecklingen gentemot övriga EFTA-länder på de varor 
för vilka fanns motsvarande inhemsk tillverkning. Island uttar fort
farande fiskaltull på en stor del av sin import.

Fiskaltull, eller finanstull, är inkomster direkt till statskassan och 
får uttas på varor för vilken ingen motsvarande inhemsk tillverkning 
finns. Skyddstull är till skydd för inhemsk industri. Före EFTA-sam- 
arbetets tid hade framförallt Storbritannien, Österrike och Portugal 
betydligt högre tullar än andra medlemsländer. Ländernas egen indu
stri hade i skydd av de högre tullarna inte haft den press att rationalise
ra produktionen, som tvingas fram av internationell konkurrens.

Tullsänkningarna innebar en påtaglig stimulans för internhandeln. 
Under åren 1960-75 ökade handeln mellan EFTA-länderna med drygt 
18% årligen, medan EFTA-ländernas export totalt steg med 14% per år.



År 1987 tog EFTA-länderna emot ca 21% av Sveriges export, och 
svarade samma år för drygt 16% av våra totala import.

För såväl EFTA-länderna sinsemellan, som mellan EFTA-länder å 
ena sidan och EG å andra sidan, gäller frihandeln endast för sk ur- 
sprungsvaror. Med hjälp av identiska ursprungsregier definieras vilka 
kriterier en vara måste uppfylla för att anses som ursprungsvara. 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 fakturadeklara
tion.

Närmare uppgifter om ursprungsreglernas utformning och kraven 
på det speciella dokumentet samt deklarationen lämnas i EG/EFTA- 
handboken, utgiven av Exportrådet. Exportrådets avdelning export
teknik ger också företagen råd och anvisningar i dessa frågor.

EG
Av tradition har länderna i Västeuropa varit Sveriges viktigaste han
delspartners. EG, de Europeiska Gemenskaperna, svarde 1986 för ca 
hälften av Sveriges import. Samtidigt tog dessa tolv länder emot hälf
ten av Sveriges export. EG grundar sig på tre fördrag:
Kol- och stålunionen CECA. Schumanplanen, som den franska ut
rikesministern Robert Schuman lade fram år 1950, syftade till en 
samordning av kol- och stålproduktionen i Västeuropa. Med denna 
plan som grund undertecknades Parisfördraget 1951 av Beneluxlän- 
derna, Frankrike, Italien och Västtyskland. Fördraget trädde i kraft 
1952 och den första europeiska gemenskapen, CECA (Communaté 
Européenne du Charbon et 1’Acier), var ett faktum.
Den europeiska ekonomiska gemenskapen EEC. CECA:s medlemslän
der fortsatte försöken att utveckla det västeuropeiska samarbetet. 
Genom Romfördraget 1957 bildade de EEC (European Economic Com
munity) eller Europeiska Ekonomiska Gemenskapen som började sin 
verksamhet 1958. EEC är en ekonomisk gemenskap med en tullunion 
som bas. Den har alltså en gemensam yttre tullmur men inga interna 
tullar för varor som en gång förtullats i gemenskapen eller tillverkats 
där. Gemenskapen har en strävan mot långt gående samarbete och 
samordning inom hela den ekonomiska politiken och även på det 
utrikespolitiska fältet.
Europeiska Atomenergigemenskapen Euratom, som grundades 1957 
och böljade sin verksamhet 1958. Gemenskapen har till uppgift att 
bland medlemsländerna bygga upp en industri för fredligt utnyttjande 
av kärnenergi och utföra visst forskningsarbete.

Medlemsländer i EG är sedan begynnelsen Belgien, Frankrike, Italien, 
Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. Danmark, Irland och 
Storbritannien blev medlemmar 1973 och Grekland 1981. Portugal och 
Spanien blev medlemmar 1986. Samma år lämnade Portugal EFTA.

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 medlemmar



av EG 1973. De övriga EFTA-länderna träffade var för sig 1972 och 
1973 frihandelsavtal med det utvidgade EG. Dessa avtal är inbördes 
mycket lika varför endast Sveriges avtal med EG beskrivs i det följan
de.

Sveriges avtal med EG avser frihandel med industrivaror samt vissa 
livsmedelsindustriprodukter. För de flesta varor uppnåddes frihandeln 
1977. För ett fåtal produkter blev handeln fri 1980, medan tullfrihet för 
papper, papp och pappersprodukter kom att uppnås först 1984.

Inom ramen för frihandelsavtalet har Sverige omfattande kontakter 
med EG avseende bl a konkurrensregler, skyddsklausuler, tekniska 
handelshinder och offentlig upphandling. Även utanför avtalets till- 
lämpningsområde förekommer täta kontakter. Dessa avser bl a miljö
vård, industripolitik, tekniskt och vetenskapligt samarbete, fiskefrå
gor, patentfrågor, transportfrågor och u-landspolitiska frågor.

Detta samarbete har ytterligare fördjupats mot bakgrund av den 
önskan om deltagande från EFTA-ländernas sida på en mängd om
råden vid EG:s genomförande av den inre marknaden fram till 1992.

EG växer, EFTA krymper
EG EFTA

1958, BE, FR, IT, LU, NL, DE*
1960 DK, NO, CH, GB, SE, AT*
1961 Fl tillkommer
1970 IS tillkommer
1973 DK, IR, GB tillkommer
1981 GR tillkommer

DK, GB utträder

1986 ES, PT tillkommer PT utträder

* Ursprungliga medlemsländer

AT = Österrike 
BE = Belgien 
CH = Schweiz 
DE = Västtyskland 
DK = Danmark 
ES = Spanien

Fl = Finland 
FR = Frankrike 
GB = Storbritannien 
GR = Grekland 
IR = Irland 
IS = Island

IT = Italien 
LU = Luxemburg 
NL = Nederländerna 
NO = Norge 
PT = Portugal 
SE = Sverige

Den internationella standardiseringsorganisationen 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: 1987 exporterade 
vi verkstadsindustriprodukter för 53 miljarder SEK till EG. Detta kan 
sägas betyda att en årlig tullbelastning om ca 2,5 miljarder SEK 
»bortfallit». Till EFTA-länderna har verkstadsindustriexporten varit 
tullfri länge. Vår export av dessa varor till EFTA-länderna var 1987 ca 
22 miljarder SEK. EFTA-ländernas tullar mot tredje land (som vi 
alltså slipper betala) varierar kraftigt från land till land men en för
siktig uppskattning av tullbortfallet ger siffran 1 miljard SEK per år.

För enskilda företag betyder frånvaron av tullar att man kan kon
kurrera 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 EFTA, medan EG-länderna belägger importen 
av senap från Sverige med en tull som år 1987 varl4%. Detta kan vara 
förklaringen till att 90% av den svenska senapsexporten det året gick 
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 varu- 
certifikat eller lämna en deklaration i fakturan som anger att avtalens 
speciella ursprungsregier är uppfyllda. Man har så att säga bytt ut 
handelshindret tullar mot det kostnadsmässigt mindre handelshindret 
nya exportdokument eller fakturakrav.

Positiva effekter av tullfriheten är vidare att tullvärdebestämmel- 
serna, som tidigare kunde tillämpas skönsmässigt, inte längre är aktu
ella. Dessutom har företagens kostnader när det gäller att söka återbe
talning av erlagda tullar (tullrestitution) kraftigt minskat. Effekten 
av tullsänkningarna kan också illustreras med de svenska tullintäk
terna. 1987 var den svenska tulluppbörden ca 2 miljarder SEK, dvs 
endast knappt 0,8% av importens värde.

De begränsningar av importen som kallas kvantitativa importrest
riktioner, 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 långtgående libera
lisering åstadkommits redan under sextiotalet. De återstående restrik
tionerna har sedan dess försvunnit.

Under de 25 senaste åren har antalet länder inom EFTA och EG som 
ersatt äldre omsättningsskatter med mervärdeskatt ökat från ett till 
femton (däribland samtliga EG-länder). För handeln över gränserna är 
detta en positiv faktor, eftersom momsen fungerar helt konkurrensne- 
utralt. Tidigare typer av omsättningsskatter uttogs i allmänhet vid 
import men i många fall med högre skattesatser än den som till- 
lämpades för transaktioner inom landet. Kalkyler avseende inhemsk 
förbelastning av skatt låg till grund för beräkningen av importskatten. 
Det komplicerade beräkningssättet försvårade inblickar i metoden och 
misstankar om protektionistisk tillämpning var vanliga.

Av de EFTA-länder som ännu ej har mervärdeskatt (Finland, Island 
och Schweiz) har i vaije fall ett land planer på en övergång till mervär
deskatt inom de närmaste åren. Momsen uttages vid import i alla 
länder med samma skattesats som den som gäller för inhemska trans
aktioner.

Andra blockbildningar
Utanför Europa finns ett antal ekonomiska blockbildningar.

Det för svensk utrikeshandel mest intressanta frihandelsavtalet 
utanför Europa är det som trädde i kraft den 1 januari 1989 mellan 
USA och Canada. Detta frihandelsavtal syftar till att avskaffa tullar 
och andra handelshinder för i stort sett alla varor i handeln mellan de 
båda länderna. Tullarna kommer att avskaffas inom en tioårsperiod - 
from den 1 januari 1989.

I Sydostasien har fem länder ( Filippinerna, Indonesien, Malaysia, 
Singapore och Thailand) bildat ASEAN (Association of South East 
Asian Nations). Avtalet syftar till främjande av det ekonomiska, soci-



ala och kulturella samarbetet mellan medlemsländerna. På senare tid 
har också Brunei anslutit sig till ASEAN.

I Sydamerika bildades 1961 LAFTA (Latin America Free Trade 
Association) omfattande Argentina, Brasilien, Chile, Mexico, Paragu
ay, Peru och Uruguay. Senare anslöt sig Bolivia, Colombia, Ecuador 
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 innebära att ett 
fåtal produktions- och / eller distributionsenheter skulle kunna för
sörja den latinamerikanska marknaden. Vissa svenska företag har 
kunnat dra bergänsad nytta av överenskommelser om arbetsfördel
ning 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 an- 
dinska 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 samarbetssträvanden blivit 
allt svårare att uppnå, allteftersom tiden gått. År 1981 trädde en 
överenskommelse ikraft vilken innebar att LAFTA omstrukturerats 
till LAIA (Latin America Integration Association). Inom LAIA har 
ingåtts diverse preferensavtal mellan två eller flera av medlemslän
derna.

Tullförmåner för u-ländernas export
Flertalet av de högt utvecklade industriländerna (i-länderna) ger im
porten 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 förmåner.

U-landstullförmånerna är inte utformade på samma sätt i alla i- 
länder. De olika i-ländernas system skiljer sig på bl a följande punkter:
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)

De flesta 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 Mottagarländer

OECD-länderna (utom Island, NIC-länderna
Jugoslavien och Turkiet) OPEC-länderna

Övriga u-länder
Ett fätal statshandelsländer

Som grundregel gäller att varan skall försändas direkt från ursprungslandet till i- 
landet. I Västeuropa medges förmånen även om varan t ex endast lagrats i ett annat 
västeuropeiskt land och där stått under tullmyndighets kontroll.



V aruklassificering
Tulltaxorna är i de flesta fall mycket omfattande med många olika 
tullnivåer och ofta olika typer av tullar (värdetullar, vikttullar, stycke
tullar etc). De är utformade som långa varukataloger där gällande tull 
anges för varje varuslag. Under sådana förhållanden blir det lättare att 
använda en tulltaxa om varuslagen är systematiskt ordnade. Sam
arbete på tullområdet, länder emellan, underlättas om olika länder i 
sina tulltaxor använder samma system.

Sedan mer än tre decennier har ett internationellt klassificeringssy
stem för varor existerat som flertalet länders tulltaxor (däribland 
Sveriges) byggt på, den sk CCC-nomenklaturen (tidigare benämd 
Bryssel-nomenklaturen). CCC står för Customs Co-operation Council 
eller Tullsamarbetsrådet. Inom CCC:s ram utarbetades ett förslag till 
en förbättrad och moderniserad nomenklatur, som antogs under 1983 
med namnet the Harmonized Commodity Description and Coding Sy
stem eller allmänt förkortat till the Harmonized System, HS. HS- 
nomenklaturen ersatte CCC-nomenklaturen i de flesta stora indu
striländer fr o m 1 januari 1988. För USA:s del uppsköts ikraftträdan
det ett år i avvaktan på att den nya amerikanska handelslagen skulle 
antas, vilket skedde i september 1988.

HS-nomenklaturen
När nu en förbättrad och moderniserad varunomenklatur trätt i kraft 
har ett betydelsefullt steg tagits till en förbättrad gemensam bas för 
internationella handelsförhandlingar, genom att HS-nomenklaturen 
ger större möjligheter att definiera en vara än tidigare nomenklaturer. 
I förhållande till den tidigare använda CCC-nomenklaturer har an
talet positonsnummer i stort sett femdubblats. En annan faktor av 
betydelse är också att stora handelsnationer som USA och Canada 
anslutit sig till systemet.

HS-nomenklaturen används alltså som tullnomenklatur. Den tjänar 
också som bas för utrikeshandelsstatistiken i de flesta länder. HS- 
nomenklaturen består av drygt 5 000 positionsnummer. Varje slags 
vara kan hänföras till något av dessa positionsnummer. Varje positons
nummer betecknas med ett sexsiffrigt nummer och definieras genom 
en beskrivning av vilka slags varor som omfattas.

Positionsnumren är grupperade i 97 kapitel och kapitlen i sin tur i 21 
avdelningar.

Klassificeringen sker efter beskrivningen i varje positionsnummer, 
anmärkningar till kapitlen och avdelningarna samt fyra allmänna 
tolkningsregler. (Rubriker till avdelningar och kapitel är endast vägle
dande.) De två första siffrorna i positionsnumren överensstämmer med 
numret på det kapitel i vilket positionsnumret ingår.

Positionsnumrens ordningsföljd är logisk — stigande grad av för
ädling - 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 positionsnumren i de flesta fall 
ordnade i logisk ordningsföljd, t ex på så sätt att råvaror och mindre



bearbetade varor kommer i böljan av kapitlet och färdiga artiklar i 
slutet.

Tullsamarbetsrådet har gett ut kommentarer (»Explanatory Notes») 
till HS-nomenklaturen. Dessa kommentarer är mycket utförliga 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 HS-nomenklaturen har de flesta fler 
positioner i sina tulltaxor än vad som finns positionsnummer i HS- 
nomenklaturen. Detta uppnås genom att positionsnumret delas upp i 
två eller fler underpositioner. Varje underposition betecknas med ett 
nummer bestående av positionsnumrets siffror, samt definieras till 
varuomfånget genom en beskrivning. Uppdelningen i underpositioner 
är endast i vissa fall gemensam för flera länder. Så är t ex fallet med 
EG-ländernas gemensamma tulltaxa the Combined Nomenclature 
(CN).

HS-nomenklaturen kan också användas på fyrställig nivå; alltså 
genom att positionsnumrets två sista siffror stryks. Då erhåller vi det 
sk tulltaxenumret av vilka det finns ca 1250 stycken i HS-nomenklatu- 
ren. Tulltaxenumret har sin användning i de ursprungsregier, som 
ligger till grund för frihandeln i Västeuropa. De u-länder som önskar 
ansluta sig till HS-nomenklaturen men som bedömer att den inter
nationella uppdelningen på sexställighet ej är nödvändig, kan då an
vända endast tulltaxenumret. Dock får inga andra siffror än nollor 
ersätta positionsnumrets femte och sjätte siffra.

Genom den utökning från CCC-nomenklaturens fyrställighet till 
HS-nomenklaturens 6-siffriga positionsnummer har på ett betydande 
sätt förutsättningarna ökat för en överföring av handelsdata i ut
rikeshandeln. Särskilt viktigt och intressant är att de stora handelsna
tionerna USA och Canada funnit det förenligt med sina intressen att 
ansluta sig till HS-nomenklaturen. Därigenom har också förutsätt
ningarna förbättrats för en resultatgivande dialog om definitioner av 
varuomfattning för viss känslig handel mellan såväl Europa och Nor
damerika som Japan och Nordamerika.

Vilket som är det tillämpliga positionsnumret för en viss vara råder 
det i de flesta fall ingen tvekan om. Tillämpningen blir därvid lik
formig i alla länder. I många fall kan emellertid två eller flera posi
tionsnummer komma ifråga. 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 »Clas
sification Opinions» (endast vägledande) eller till ändringar av be
skrivningen i positionsnumret eller anmärkningar till kapitel och 
avdelningar.

Den svenske exportören måste känna till positionen i den svenska 
tulltaxan för sin exportvara (det sk statistiska numret) bl a för att 
kunna fylla i enhetsdokumentet vid export. Uppgift härom kan er
hållas från de svenska tullmyndigheterna eller från Exportrådets av
delning exportteknik.



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 tullklassi
ficeringssystem. Länder som har samma tullsats på alla eller på nästan 
alla slags varor (t ex Kuwait och Förenade Arabemiraten) saknar 
tullklassificeringssystem. Samma sak gäller för Hong Kong, där prak
tiskt taget alla varor är tullfria.

Metoder för beräkning av tullar
Tullar kan uttas med en viss procent av värdet — värdetullar - eller ett 
visst belopp per enhet - specifika tullar. Det förekommer även kombi
nationer 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, styck
etal eller dylikt. De specifika tullarna utgör oftast vikttullar. Till 
grund för beräkning av varans vikt kan ligga bruttovikt, ren nettovikt 
eller netto vikt + inre emballage.

En värdetull och en specifik tull kan även kombineras - kombi
nerade 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 säsongs
vis varierande tullsatser som tillkommit för att bereda inhemska pro
dukter skydd mot utländsk konkurrens under den tid produkternas 
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 kom
plicerade allt eftersom det blivit vanligare att förlägga successiva 
bearbetningsprocesser 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 beståndsdel i en exporterad vara, inte belastats med tull. I Sverige 
kallas systemet allmän industrirestitution, i EG aktiv förädling strafik 
(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, gäller



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 bearbetats på 
annat sätt. Tullättnader kan också ges vid införsel av i utlandet till
verkade varor, som helt eller delvis består av material eller artiklar 
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 beräknas varierar. Beträffande reparerade 
varor brukar tullen vara fastställd som en viss del av reparations
kostnaden.

Hur bestämmelserna om aktiv resp passiv förädling i detalj är ut
formade 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 returne- 
ras till tillverkaren utomlands. Uppgifter om dessa bestämmelser kan 
erhållas på Exportrådets avdelning exportteknik.

Tillfällig införsel
Enligt huvudregeln uttas tull när varor importeras i ett land. De flesta 
länder har skapat undantagsbestämmelser för tillfällig import (ut- 
ställningsgods, som återutförs efter utställningen, varor för avpro
vning, 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 mm 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-carneten ut
färdas 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 be
tala 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 transithandel utan tullbe
lastning i transitolandet. I Sverige kallas förmånen handelsrestitution 
och innebär rätt till återbetalning av tull för vara som återutförts i 
oförändrat skick i samband med försäljning till annan i utlandet än 
producenten eller leverantören eller ombud för någon av dem.

Tillfällig utförsel
En vanlig bestämmelse är att en vara som utförts och som sedan återin
förts i oförändrat skick inom viss tidsrymd inte skall drabbas av tull. I 
Sverige medges sådan förmån generellt. Man behöver bara fylla i ett sk 
returintyg. Beträffande svensk vara gäller dock att man inte får ha 
åtnjutit någon tullförmån (t ex 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 obetydligt 
och om den endast är avsedd för förevisande av varans beskaffenhet, 
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, som varans material och utförande, eller, av samman
sättningen av en grupp av varor, är uppenbart att de är avsedda endast 
för förevisning.

Tullre stitution
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 beställ
ningen och man därför returnerar den 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 anledningar, 
olika i olika länder. Återbetalning av tull brukar kallas tullrestitution 
(drawback).Uttrycket 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 under det att andra 
reglerar all import i detalj. De flesta länder hamnar någonstans emel
lan 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 importkvoteringen 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 ut
vecklade industriländerna av tekovaror från olika u-länder. Fördelen 
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.

Importdepostitionen 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 åt
gärden 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. Exportrådet har specialister 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 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 Exportrådet.

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.
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Kompetensutveckling - en 
strategisk fråga på 90-talet
av Hasse Karlsson, Exportrådet

Kampen om kompetensen har bara börjat. Idag slåss företagen om 
90-talets krympande ungdomskullar. Minskningen av den unga ar
betskraften uppvägs av en ökning av den äldre. En viktig personalstra- 
tegisk fråga på 90-talet blir därmed att ta tillvara och utveckla den 
outnyttjade resurs, som den »mogna» arbetskraften utgör. Detta gäller 
i hög grad internationella företag, som har en möjlighet att utveckla en 
kader av internationella affärsmän av de dotterbolagschefer som finns 
runt om i världen.

Internationella affärer handlar idag om företagsförvärv, uppköp, 
fusioner, joint venture och strategiska investeringar. Frågor som krä
ver lång internationell erfarenhet och snabb kunskapsinhämtning.



En framgångsrik internationaliseringsstrategi är idag mer proaktiv 
än reaktiv. Intuition och kreativitet är ofta viktigare än analys och 
förutseende. Detta ställer speciella krav på lyhördhet, flexibilitet, 
snabbhet och organisatorisk anpassning. Detta är mest märkbart i 
kunskapsintensiva tj änsteföretag.

Dessa förändringar i omvärlden kommer att ställa krav på en ny 
personalstrategi inför 90-talet.

Personalstrategi inför 90-talet
Det kommer att behövas en personalstrategi som sätter kompetensut
vecklingen i centrum, som ser till helheten och är en del i företagets 
affärsidé. En sammanhållen idé för rekrytering, utbildning och vidare
utveckling för framtiden. En strategi som följer individen och stimule
rar till flexibilitet och ökad rörlighet för att kunna möta snabba för
ändringar i omvärlden. En strategi som klarar av att vidareutveckla 
»mogen» arbetskraft, dvs professionella medarbetare med erfarenhet, 
inte minst internationell erfarenhet. Självklart skall en fortsatt sats
ning ske på trainee-utbildning av yngre välutbildade på sätt som sker 
idag. Det jag vill poängtera är att vi kommer att behöva komplettera 
dessa påläggskalvar med äldre och erfarna affärsmän på den inter
nationella arenan. Men detta kräver en kontinuerlig träning och vida
reutveckling i internationellt affärsmannaskap, något som saknas 
idag.

Denna vidareutveckling, som jag valt att kalla »future training», 
måste också innehålla moment som handlar om den fortstta karriären 
och stimulerar till ett »cykel-tänkande» i till exempel 5-årsintervaller. 
Därmed skapas en positiv utvecklingsspiral som innnebär att man 
hela tiden ökar sitt marknadsvärde såväl inom som utanför företaget.

Demografiska förändringar - den första trenden
Arbetskraftutbudet ökar under 90-talet, men ålderstrukturen blir en 
helt annan. Som framgår av figur 29.1 ligger hela arbetskraftsexpan- 
sionen från 1987 till år 2005 i åldersgruppen 45-64 år. Denna ålders
grupp ökar med mer än en ljärdedel eller med 465 000 personer. Det är 
40-talisterna som snabbt närmar sig övre medelåldern. Samtidigt 
minskar 20-44 åringarna med 179 000 personer eller 15 procent. Som 
en jämförelse kan nämnas att befolkningstillväxten i hela ålders
gruppen 20-64 år ökar med totalt 4 procent eller 192 000 personer. 
Från 4 849 000 år 1987 till 5 041 000 år 2005.

Andelen ungdomar minskar
En närmare titt på statistiken avslöjar att ungdomarna i åldern 20-24 
år minskar med 21 procent eller 129 000 personer. Det är ur denna 
grupp exportföretagen rekryterar ungdomar för fortsatt trainee-ut
bildning efter gymnasiet och högskolan.

Andelen äldre ökar
Konkurrensen om de intressanta chefsjobben kommer att öka drama
tiskt för åldersgruppen 50-59 år. Denna åldersgrupp ökar med 311 000 
personer eller 36 procent fram till år 2005.



Figur 29.1: Befolkningsökningen 1987-2005

Minskning = Ökning
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30-34 år +-0
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Behovet av kvalificerad kompetens ökar - den andra trenden
Under 90-talet kommer hela sysselsättningsökningen att ske i tjänste
sektorn och det är den kunskapsintensiva tjänsteproduktionen som 
ökar snabbast. Detta gäller såväl ren tjänsteproduktion som teknikin
tensiv varuproduktion där kvalificerad kompetens utgör en betydande 
del av slutproduktens innehåll och värde. Kvalificerad rådgivning, 
information, kundutbildning och serviceunderhåll är exempel på det
ta.

Samma sak gäller internationella affärer som kräver allt mer av 
kvalificerad problemlösning.

Den kompetens som i ökad utsträckning kommer att efterfrågas är 
specialkompetens på högskolenivå och bred erfarenhet från olika 
branscher och problemlösningar. För kunskapsintensiva tjänsteföre
tag spelar det egna kontaktnätet och de personliga egenskaperna en 
allt större roll.

Utmaningen — utvecklas för ökad rörlighet
Bristen på välutbildadade ungdomar och det ökade kunskapsinne
hållet i varor och tjänster kommer att ställa stora krav på ny kunskap



och ökad rörlighet bland den växande andelen medarbetare över 45 år. 
En arbetskraftsreserv som går under benämningen »45+».

En kompetensutvecklingen som måste komplettera och vida över
träffa det nytillskott av kompetens som yngre välutbildade tidigare 
svarat för genom avancemang och byte av arbetsgivare.

90-talets personalavdelning måste arbeta mer med rekrytering och 
personalutveckling och mindre med traditionell personalsocial verk
samhet. »Friskvård» dvs kompetensutveckling ersätter »sjukvård» för 
att förhindra för tidig utbrändhet och psykosociala problem.

Figur 29.2 visar personalavdelningens förändrade roll. Hur »ut
vecklingsavdelningen» ersätter »reparationsavdelningen» för att vi
dareutveckla de kompetenser som »försäljningsavdelningen» genom 
braskande platsannonser lockat till företaget 20 år tidigare.

Den »mogna» arbetskraftens framtidstro
Hur ser då den »mogna arbetskraftenpå sina möjligheter att vidareut
veckla och byta jobb.

Utveckling. Enligt en SIFO-undersökning som genomfördes hösten 
1988 på beställning av spf (Sveriges Personaladministrativa Förening) 
tycker 81 procent av dem som är över 45 att det är viktigare att 
utvecklas i jobbet än att göra karriär. Endast 10 procent tycker att 
avancemang är viktigare. På frågan »Tycker du att du kan utvecklas i 
ditt nuvarande jobb eller kan du inte?» svarade hela 33 procent i 
åldersgruppen över 45 år nej. Samtidigt tror endast 16 procent att 
jobbet kommer att vara roligare om 5 år.

Rörlighet. »Skulle det vara lätt eller svårt för dig att få ett nytt jobb 
idag?» Svaren är lika nedslående här. Endast 42 procent tror att det 
skulle vara lätt att få nytt jobb. Vad mer är. 2/3 skulle inte ens vilja 
byta jobb även om de hade möjlighet till det.

Figur 29.2: Personalavdelningens förändrade roll
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Ålder och kompetensutveckling
Samtidigt visar forskning i USA att den som har ett arbete som 
ger utrymme för utveckling ökar kompetensen med stigande ålder. 
Prestationsförmågan ökar med stigande ålder och är som högst i 
55-60-årsåldern och förmågan att bedömma komplexa situationer kan 
öka långt efter 60. Kreativiteten minskar ej med stigande ålder.

Ny strategi för kompetensutveckling
Förutsättningarna Finns, men det kommer att behövas en helt ny 
strategi för kompetensutveckling. En strategi som kräver nya värde
ringar och en radikalt annorlunda syn på förmedling av arbetet. Att 
söka eller erbjudas arbete måste kompletteras med olika möjligheter 
att fritt marknadsföra sin kompetens. Head-hunting dvs att skaffa 
företaget en chef, sker parallellt med future-hunting, som innebär att 
man istället skaffar chefen en framtid.

För att höja marknadsvärdet på dessa erfarna medarbetare kommer 
det att krävas enorma utbildnings- och vidareutvecklingsinsatser. En 
andra »trainee-utbildningsperiod» som syftar till att utveckla med
arbetarna för framtiden - future training, blir ett måste, se figur 29.3.

En utbildning som för exportföretagen i första hand riktar sig till 
erfarna dotterbolagschefer, bör ske kontinuerligt och i god tid innan 
utlandskontraktet upphör. Den bör vara en förberedelse för nästa ut
maning, inom eller utanför företaget, i Sverige eller internationellt.

Denna kompetensutveckling måste matchas med nya affärsidéer och 
flexiblare organisations- och anställningsformer. Åtgärder måste in
föras för att passa erfarna affärsmän med krav på att få förverkliga 
egna tankar och idéer. Dessa affärsmän behöver utrymme att agera och 
utveckla sig själva och företagets affärer. Här följer några exempel.

Franchising. En företagsform som kombinerar enskild initiativkraft 
och stordrift och gör det möjligt för nya affärsidéer att snabbt ex
pandera. Contract management inom tjänstesektorn innebär att man 
tar företagsledningsansvaret för t ex ett sjukhus eller hotell. »Export
chef-att-hyra» är en kvalificerad tjänst som erbjuds av Exportrådet och

Figur 29.3: Future training
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innebär att 4-5 mindre företag hyr andelar av en erfaren exportchef 
under några år för att bygga upp en egen kompetens.

Rank Xerox’, »Networking-experiment» är ett system där frivilligt 
uttvalda och tränade medarbetare lämnar företaget och startar egna 
företag. Företag som sedan tecknar kontrakt med moderbolaget om att 
utföra vissa tjänster och kommunicerar via persondatorer. Intrapre- 
nörskap är ett annat sätt att vidareutveckla erfarna medarbetare med 
egna idéer, men med målsättningen att dessa personer sedan stannar 
kvar inom företaget.

90-talets framgångsrika företag
90-talets framgångsrika företag kommer att vara de som har en perso
nalstrategi för att rekrytera, utbilda och vidareutveckla »mogna» kun- 
skapsmedarbetare och vars affärsidéer i huvudsak bygger på denna 
slags kompetens.

Nio av tio chefer i Europa och USA kommer år 2000 att vara leveran
törer av tjänster snarare än varor, enligt Philip Sadler, Chef för Ashrid- 
ge Management College i Storbritannien.

Kunskapsintensiva tjänsteföretag
Bland tjänsteföretagen är det idag de kunskapsintensiva som uppvisar 
den snabbaste tillväxten. I dessa foretag är medarbetarnas kompetens 
direkt avgörande för företagets affärer.

Den fortsatta framställningen kommer därför att behandla kompe
tensutvecklingen i kunskapsföretag under 90-talet. Dvs de företag som 
har behov av medarbetare med djup specialistkunskap och bred 
erfarenhet. Vi kan kalla dessa för »Diamond collar workers» för att 
markera värdet av denna kompetens i förhållande till de yngre och 
välutbildade kunskapsarbetarna som brukar kallas »Gold collar wor
kers» eller i dagligt tal »finansvalpar». Men också för att ge en identitet 
åt 90-talets viktigaste resurs.

Affärsutveckling och personalutveckling i samklang
Att sälja kvalificerade tjänster innebär att hos kunden skapa för
troende för sitt kunnande, sig själv och sitt företag.

Hög kvalitet och en kontinuerlig förnyelse av tjänsteutbudet är det 
som kunderna erbjuds. För detta krävs att man har kunskap och 
erfarenhet inom sitt fackområde och förmåga att sälja och förmedla 
tjänster. Detta kallas teknisk respektive funktionell kompetens (för att 
använda Christian Grönros terminologi). Ett väl utvecklat nätverk 
internt och externt är en viktig förutsättning för att »innovera» nya 
lösningar.

Den personalutveckling som skall leda fram till att tjänsteföretagets 
affärer utvecklas inriktas på att höja den tekniska och funktionella 
kompetensen och att maximera kontaktytan internt och externt. Att 
medarbetare har tillfälle att träffas och exponera sig själva och sitt 
kunnande för att i olika nätverkskonstellationer utveckla nya tjänste
koncept. Detta kallas networking.

Figur 29.4 beskriver sambandet mellan affärer och personalutveck
ling i ett tjänsteföretag.



Figur 29.4: Sambandet mellan affärsutveckling och personalutveckling 
i kunskapsföretag

PERSONALUTVECKLING

Att övergå till ett kunskapsintensivt tjänsteföretag
Övergången från varuproducerande till tjänsteproducerande verksam
het och utvecklingen från enklare till mer kvalificerade tjänster inom 
ett tjänsteföretag kommer att kräva stora utbildningsinsatser och en 
organisationsstruktur som stimulerar till nätverksbyggande internt 
och externt. För många kommer detta att innebär ett helt nytt yrke. 
Från varusäljare eller rådgivare till professionell tjänstesäljare. Figur 
29.5 beskriver dessa övergångar.
»White collar workers »avser de medarbetare som kommer från den 
varuproducerande sektorn och har hög teknisk kompetens och ett 
begränsat externt nätverk. Här finns ett behov av att bygga upp såväl 
den funktionella kompetensen som att skaffa ett väl utvecklat internt 
och externt nätverk. Erfarna exportchefer och dotterbolagschefer som 
rekryteras till mindre och medelstora kunskapsföretag är några ex
empel.
»Gold collar workers» representerar de som rekryteras från andra 
kunskapsföretag, oftast unga välutbildade akademiker som rekryteras 
för sin unika specialkompetens och erfarenhet av att sälja kvalificera
de tjänster. Dessa behöver i första hand finslipa sina säljargument och 
bygga upp ett internt nätverk. Dataföretag, banker och finansföretag 
är exempel på företag som efterfrågar dessa kompetenser.
»Grey collar workers», eller »den grå eminensen», står för kvalificerade



Figur 29.5: Övergång till kvalificerad tjänsteförsälj ning
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rådgivare i serviceföretag. Mycket erfarna och kunniga medarbetare 
med ett väl utvecklat internt och externt nätverk. Oftast trotjänare 
som inte tidigare behövt sälja sin kompetens. För dessa krävs en 
omfattande utbildning i att sälja tjänster. Myndigheter och organisa
tioner som i ökad utsträckning börjar att debitera för sina tjänster är 
några exempel. Okad marknadsanpassning och professionalisering 
blir resultatet.
»Diamond collar workers»står för de professionella tjänstesäljarna i ett 
kunskapsföretag. Kvalificerade problemlösare som har förmågan att 
sätta sig in i kundernas specifika behov och situation. Något som 
kräver avancerad kunskap, bred erfarenhet och ett väl utvecklat nät
verk.

Case: Exportrådet - ett kunskapsföretag
Exportrådet kan tjäna som ett exempel på hur kompetensutveckling 
kan bedrivas i ett kunskapsintensivt tjänsteföretag. En organisation 
som rekryterar och utvecklar samtliga kategorier som beskrivs i figur 
29.5. Inte minst kvalificerade medarbetare med lång erfarenhet.
Personalidé. Exportrådet är en internationell serviceorganisation vars 
affärsutveckling till stora delar beror på medarbetarnas professionella 
kompetens. Detta återspeglas i Exportrådets personalidé:
»Varje medarbetare är en unik resurs som i kombination med övriga 
medarbetares kunnande och erfarenhet är vår bästa garanti för en 
fortsatt positiv vidareutveckling»

Affärsstrategi.Exportrådet affärsstrategi kan sammanfattas på följan
de sätt:
»Exportrådet skall vara ett efterfrågestyrt serviceorgan för närings
livet. Rådets organisation och verksamhet måste vara anpassad till 
förändringar i företagens efterfrågan. Verksamheten skall i sin helhet 
vara marknadsanpassad.»



Personalstrategi. Att ha rätt kompetens vid rätt tillfälle är en perso- 
nalstrategisk fråga av högsta prioritet. Detta ställer stora krav på ett 
relativt högt nytillskott av kvalificerad kompetens och en strategi för 
att ta tillvara och vidareutveckla såväl ny som befintlig kompetens. 
Personalstrategin för kompetensutveckling bör omfatta rekrytering 
och personalutveckling.

Rekryteringsstrategi
Den kompetens som efterfrågas är i huvudsak unik marknadskunskap 
och bred erfarenhet av internationella affärer, en kompetens som finns 
i de svenska exportföretagen - våra kunder.

För att alltid ha aktuell kompetens är vår huvudstrategi att »låna» 
kompetens för en begränsad period från exportindustrin. Högutbildade 
ungdomar rekryteras efter några år i näringslivet som marknads- 
assistenter på 1-3 år för placering utomlands. Handelssekreterare och 
marknadschefer rekryteras bland dotterbolagschefer och exportchefer 
för utlandsjobb på 3-5 år. Många gånger är det tidigare marknads- 
assistenter som efter ett antal år i exporindustrin på nytt »lånas in» till 
dessa befattningar.

Aven bland övriga medarbetare i hemmaorganisationen sker ett väx
elspel med näringslivet.

Denna personalomsättning, som vi kallar planerad förnyelsefaktor, 
skapar stor flexibilitet och kontinuerlig förnyelse, men också effektivi
tetsförluster i början och slutet av varje kontraktsperiod. Se figur 29.6.

Personalutvecklingsstrategi
För att minimera dessa effektivitetsförluster krävs en personalutveck
lingsstrategi som syftar till att:
1. Se till att den nyanställde blir bärare av företagskulturen för att 

kunna identifiera sig med affärsidén.
2. Skapa ett operativt nätverk kring den nyanställde chefen för att 

snabbt komma igång med affärerna

Figur 29.6: Effektivitetsförluster vid chefsbyte i kunskapsföretag
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3. I god tid planera och utbilda för en fortsatt karriär inom eller utanför 
Exportrådet

Med utgångspunkt från denna strategi har följande personalutveck- 
lingskoncept tagits fram. Figur 29.7.

1. Introduktion
2. Intra Team Training
3. Future Training

1. Introduktion
I en organisation där nytillskottet av kvalificerad kompetens är stor 
krävs en strategi för att omgående ta tillvara dessa nyanställda, deras 
kunnande och erfarenhet. En strategi som gör det möjligt att kombi
nera ny kompetens med den som redan finns i organisationen. Detta 
kräver en ingående kännedom om våra olika verksamheter och perso
nerna bakom dessa.

Syftet med vårt introduktionsprogram är därför att:
- Maximera kontaktytan internt och externt
- Skapa en »vi-känsla»
- Ge kunskap om vår verksamhet
- Ta vara på de nyanställdas kunnande och erfarenhet

Introduktionen genomföres 2-3 gånger per år och varvar information, 
studiebesök och utbildning. Styrelsen, företagsledningen och samtliga 
chefer och specialister medverkar aktivt i introduktionen. Varje ny
anställd träffar närmare 80 anställda under dessa 2-3 veckor som 
introduktionen pågår.

Figur 29.7: Exportrådets personalutvecklingskoncept



Utbildningen tar i huvudsak sikte på den funktionella kompetensen 
dvs förmågan att förmedla vårt kunnande. Denna utbildning omfattar 
kommunikationsträning, massmediaträning och säljträning.

Studiebesök, internatkurser, arbetsluncher, sociala aktiviteter och 
individuella möten syftar till att lära känna varandra och bygga upp 
personliga nätverk.

2. Intra Team Training
Introduktionsprogrammet syftar i första hand till att sälja in/mark
nadsföra hemmaorganisationens kompetens och bygga upp personliga 
nätverk. För nyanställda utlandschefer krävs en uppföljning. En akti
vitet för att internt marknadsföra ny chefs affärsidéer, utlandskonto- 
rets kompetens och bygga upp ett internt nätverk kring kontoret, som 
gör det möjligt att snabbt komma igång med verksamheten. Syftet med 
denna aktivitet är att:
- Arbeta fram en kompetensprofil
- Utveckla en stark teamkänsla
- Sälja in utlandskontorets och dess medarbetares kompetens
- Bygga upp ett internt nätverk kring utlandskontoret
- Ge kunskap om marknaden

Man bygger helt enkelt upp och tränar ett operativt team kring vaije 
marknad. Team Frankrike, Team England, Team Tyskland etc. Ett 
team som förutom utlandskontoret består av nyckelpersoner i hem
maorganisationen som arbetar med den aktuella marknaden.

En representant från företagsledningen ingår alltid. Detta team får 
under fem dagar möjlighet att lära känna varandra, utbyta erfaren
heter, diskutera gemensamma affärsprojekt och få en fördjupad mark- 
nadskunskap genom utbildning och studiebesök.

3. Future training
Att utveckla medarbetare för en fortsatt karriär utanför den egna 
organisationen är en unik uppgift och en förutsättning för att kunna 
korta ned den tid som annars åtgår för att fundera över nytt jobb innan 
kontraktet går ut. Ny kunskap och personlig insikt parat med er
farenhet av att paketera och marknadsföra egen kompetens är fram
gångsfaktorerna i en sådan process. Syftet med denna träning är:
- Erfarenhetsåterföring
- Ny kunskap
- Ökad insikt om personliga förutsättningar och möjligheter

Träningen genomförs under fem dagar och förläggs utomlands. Inter
nationella affärer, managementtrender, »konsulting» och tid för per
sonlig rådgivning i livs- och karriärfrågor är det som erbjuds. Lärare 
hämtas från de internationella managementskolorna. Framgångsrika 
dotterbolagschefer, internationella konsulter och head-hunters med
verkar också i programmet. Den personliga rådgivningen hanteras av 
en erfaren karriärplaneringskonsult. Självklart deltager också repre



sentanter från företagsledningen för att få del i de erfarenheter som 
dessa medarbetare har. I denna träning deltar även anställda utan 
tidsbegränsade kontrakt, men som av olika skäl efter ett antal år i 
samma befattning önskar en vidare karriär inom eller utanför Ex
portrådet.

Exportrådets personalutvecklingskoncept är som tidigare påpekats 
speciellt framtaget för att ta vara på och vidareutveckla kvalificerade 
och erfarna medarbetare, som i många fall har tidsbegränsade kon
trakt. Future training, att i god tid planera och utbilda sig för nya 
utmaningar ingår därför som en naturlig del i vår personalutveckling.

Kort sammanfattning och några råd inför 90-talet
Att ha rätt kompetens vid rätt tillfälle blir en personalstrategisk fråga 
med prioritet på 90-talet, inte minst för den växande andelen kun- 
skapsintensiva företag som bygger sina affärer på medarbetarnas kun
skap och erfarenhet. Denna kompetens mobilitet kommer att bli en allt 
mer kritisk faktor. Det minskade nytillskottet av ung välutbildad 
arbetskraft kommer därför att kräva en massiv satsning på vidareut
veckling av den växande andelen erfarna medarbetare över 45 år, för 
att därigenom stimulera till ökad rörlighet och flexibilitet. Nedan 
följer några råd inför 90-talet:
1. Analysera förändringar i företagets demografiska profil
2. Kartlägg vilken kompetens som kommer att efterfrågas, framförallt 

sådan som bygger på lång erfarenhet.
3. Utgå från befintlig kompetens och försök att uppskatta vilken för

nyelsefaktor, dvs nytillskott på kompetens, som kommer att be
hövas.

4. Utveckla en strategi för att ta vara på och vidareutveckla äldre, dvs 
medarbetare över 45, för nya utmaningar inom eller utanför före
taget. För många kommer en ökad rörlighet att innebära »nyskol
ning» till ett nytt yrke t ex från varusäljare eller informatör till 
professionell tjänstesäljare i ett kunskapsföretag.

5. Utveckla nya affärsidéer och flexiblare organisationsformer som 
alternativ till den traditionella chefshierarkin.

6. Skapa därefter en strategi för rekrytering och introduktion av kvali
ficerade och erfarna medarbetare.

Att på detta sätt ta tillvara och vidareutveckla svenska utlandschefer 
för nya utmaningar inom eller utanför det egna företaget, kommer att 
vara en av 90-talets mest angelägsna frågor. En tillgång för såväl stora 
som mindre och medelstora exportföretag.



Personal utomlands
av Lennart Höög och Catharina Sundin, Sandvik AB
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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 s k 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 rapportering ske till 
hemmabolaget och vad skall rapporteringen innehålla? Vem beslutar i 
personalfrågor, t ex anställningar, löner, införandet av pensionsplaner, 
försäkringsfrågor etc?

För de företag som har för avsikt att ingå i ett joint venture eller i en



projektorganisation är det ännu viktigare att redan i inledningsför- 
handlingarna med partnern klarlägga vem som beslutar och är an
svarig för bemanning av organisationen och vem som svarar för perso
nalkostnaderna. Om företaget har för avsikt att engagera expatriates i 
verksamheten bör aspekter avseende arbets- och uppehållstillstånd 
samt bostads- och rekreationsfrågor noggrant 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. 11 ex USA, där rekrytering oftast 
sker genom särskilda rekryteringsbolag, blir rekryteringskostnaderna 
för lokalt anställd personal så stora att de kan jämföras med vad en 
flyttning från Europa till USA kostar. I Tyskland uppgår annonse- 
ringskostnaderna till lika mycket som kostnaderna för en flyttning 
från Sverige till Tyskland. 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- 
ningsvilkor ser ut på orten innan man inför en policy. Har man inte 
gjort klart för sig vilka konsekvenser införandet av t ex ett bonussys- 
tem eller en pensionsplan innebär, är det mycket svårt att i efterhand 
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, arbetsfömedlingar el
ler 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. Socialförsäkringssystem. Vad gäller beträffande sjuklön, sjukvårds
kostnader, pensioner och övriga försäkringar? Är det vanligt att 
arbetsgivaren står för hela eller delar av kostnaderna? I vissa län
der kan det förekomma att arbetsgivaren åtar sig att stå för sjuk
vårdskostnaderna 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? Ar 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 löneför
handlingar den totala löneökning som skall utgå, eller tillkommer 
dessutom merittillägg, ålderstillägg etc?

5. Arbetstider, semesterbestämmelser.
6. Arbetsmarknadslagstiftning, t ex uppsägningsskydd och regler om 

avgångsvederlag.

Expatriates
I det följande behandlas de viktigaste aspekterna i samband med för
flyttning av anställda till utlandet. Vi har förutsatt att kontraktstiden 
är av långtidskaraktär, dvs överstiger 12 månader. För detaljer om hur 
ett anställningskontrakt bör vara utformat, skatteregler, anställ
ningsformer etc hänvisas till SAFs Utlandstjänst. Därifrån kan också 
erhållas exempel på checklistor och förslag till kostnadskalkyl. 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 s k TCN 
(Third Country National, t ex en engelsman anställd av ett svenskt 
företag) för tjänstgöring i tredje land. Motiv till att företaget föredrar 
en expatriate på en viss post kan vara:
- Det är svårt att hitta kvalificerad personal i landet.
- Kunskap om företagets produkter och organisation (inklusive per

sonkännedom) samt överföring av dessa kunskaper till den nya 
organisationen är av avgörande betydelse för verksamheten.

- Det tar lång tid för en lokalanställd chef att tillgodogöra sig moder
bolagets tankesätt och sätt att arbeta.

- »Job-rotation» - utveckling av personal, dvs företaget har i sin perso
nalplanering inbyggt ett mer eller mindre välutvecklat system 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 upp
följning 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 uppehållstill
stånd för den tilltänkta tjänsten. Ofta får en utlänning inte arbetstill
stånd om det finns kvalificerad arbetskraft att tillgå inom landet. Sök 
arbets- och uppehållstillstånd även om ett förhandsbesked är negativt. 
Det kan visa sig att de lokala myndigheterna ställer sig positiva till en 
ansökan, t ex om etablerandet på orten bedöms som viktigt ur sys
selsättningssynpunkt. Tag gärna hjälp av lokal expertis för en korrekt 
handläggning av ansökan till invandrarmyndigheterna i landet. Kon
trollera att uppehållstillståndet även kommer att omfatta familje
medlemmar. 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 arbetstill
ståndet 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 re
kryteringen sker externt eftersom företaget då inte har den personkän
nedom 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. Vederbörande 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 skicklig person kan 
vara bättre lämpad för en etablerad organisation.

Det är också 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 erfarehet som svetsar samman familjen. Men 
den stora påfrestningen på familjen som en omställning till främman
de kultur, språk och miljö utgör kan medföra negativa konsekvenser 
för sammanhållningen om inte familjerelationerna är stabila. Skicka 
därför aldrig ut en familj i vilken man kan misstänka missbruk eller 
allvarliga familjeproblem.

Omställningen drabbar inte minst den som inte har ett arbete att gå 
till på dagarna, vanligtvis hustrun. Ar hustrun beredd att ge upp en 
eventuell egen karriär för några år utomlands? Hur kan hon sys
selsätta sig i landet, där hon kanske mer eller mindre är förbjuden att 
själv arbeta i hemmet därför att tjänstefolk tar hand om hemarbetet 
och där säkerheten är sådan att hon 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 inter
nationella 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 dyr
bart. 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 av 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 ställ
ning till vilken lön och andra anställningsvillkor som skall erbjudas,
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, huvudsakligen 
på grund av behovet av luftkonditioneringsapparater,

— kostnader, som den anställde har kvar i hemlandet under tjänst
göringen 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 kommuni- 
kationssvårigheter.

— sparmöjligheterna, dvs går det att överföra pengar mellan länderna? 
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 till- 
lägg i form av bidrag till skol- och bostadskostnader. Metoden används 
framförallt i Europa, USA, Canada och Australien. Tillägsbidrag ut
går i regel endast i länder där bostads- och skolkostnader 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 tjänstgöringslandet. 
Man »balanserar» för att uppnå ett acceptabelt netto i tjänstgörings
landet 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 sydamerikanska länder. 
Hemlandets nettosituation påverkar lönekonstruktionen om denna 
metod används.

Undvik komplicerade bonussytem, 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 län
der.

Det är viktigt att kontrollera hur marknaden ser ut redan innan en 
policy vad avser löner och andra anställningsvillkor etableras, dels 
med revisionsbyråns hjälp, dels med hjälp av andra svenska företag på 
orten och eventuellt också lokala företag i samma bransch. SAFs Ut
landstjänst 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. I England före
kommer ett flertal lönerevisionsdata och i USA tillämpas individuella 
lönerevisionsdata. Följ lönerörelsen och använd denna som bas i löne
revisionen. I länder utanför Europa, USA, Canada och Australien 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 levnadskostnaden och eftersom expatriates 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 Condi
tions Abroad) and Bi-index (Business International) 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 Konsult AB kan ge 
besked i frågan. Kontrollera att den anställde inte är skyldig att 
enligt lag vara med i värdlandets pensionssystem.

Företaget bör ha som målsättning att de anställda skall ha pen
sions- och försäkringskydd, motsvarande den nivå som gäller i hem-



landet. Den pensionslön som skall inrapporteras kan därför inte 
automatiskt utgöras av lokal lön, omräknad till svenska kronor.

2. Den anställde lämnar hemlandets pensionssystem och går in i 
tjänstgöringslandets. Kontrollera vad det innebär för den anställde 
att utträda ur ett pensionssystem för att inträda i ett annat, 
så att denne inte förlorar någon förmån, t ex beträffande ålders
pension.

3. 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 emigre
ra, undersök alternativ 2. Om inget av alternativ 1-2 är tänkbara, 
överväg alternativ 3.

Undersök om det finns någon konvention mellan länderna beträffan
de socialförsäkringar och vad konventionen innebär. Om den offentliga 
sjukvården i landet inte bedöms vara av likartad standard som hem
landets, 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 alternativ som väljs, är det viktigt att tillse att risk
skyddet är fullgott. Hemförsäkring tecknas ofta av den anställde och 
görs enklast på plats vad avser Europa, USA, Canada och Australien. 
Däremot kan det vara förmånligare att teckna hemförsäkring för län
der utanför nämnda länder genom svenskt försäkringsbolag.

Arbetstider, semester, hemresor
Det är närmast självklart att expatriates följer den arbetstid som är 
normalt i landet. Även semesterns längd och förläggning bör så långt 
som 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 nor
malt för en årlig hemresa för familjen om man är bosatt utanför Euro
pa, 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 hemresan görs. För tjänstgöring inom 
Europa tillämpar företagen olika regler beträffande hemresa, alltifrån 
att en årlig hemresa betalas till att man inte alls betalar någon hem
resa. Hemresor utgår vanligtvis för de sydeuropeiska länderna Portu
gal, Grekland och Turkiet. Årlig hemresa brukar också betalas för 
anställda som är bosatta i öststatsländer.



Flyttningskostnader
Bohagsflyttningens omfattning avgörs med hänsyn till kontraktsti
dens längd. Skall den anställde tjänstgöra omkring ett år är det kanske 
lämpligt 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. Att ha sina egna saker omkring sig 
ger en trygghetskänsla som underlättar anpassningen. Det vanligaste 
tycks vara att företagen sätter en volymgräns 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 me
dan andra ger ett bidrag och låter vaije familj köpa utrustning och vid 
avflyttning 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 endast 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 tjänstgöringstiden.

Ägare till hus med statliga lån måste ansöka om tillstånd hos Länsbo
stadsnämnden för att få hyra ut sitt hus.

Observera att särskilda regler för närvarande gäller vad avser rät
ten att skjuta upp och utnyttja ränteavdrag.

Bostad i tjänstgöringslandet
Nordeuropéer är vana vid en hög bostadsstandrd och det kan vara svårt 
att för rimlig kostnad finna en bostad av en liknande standard 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 bostads
kostnader än vad som är vanligt i hemlandet. Skandinaver är vana vid 
att kunna ströva i naturen, åka skidor och skridskor 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 bostads
bidrag (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 bostadskostnader
na överstiger 15—20% av bruttolönen. I vissa länder, t ex USA, Canada 
och Australien, kan det vara svårt att hyra en bostad eller ge den



anställde lån för att finansiera ett bostadsinköp. Kontrollera landets 
beskattningsregler vad avser ränteavdrag. Observera att bostadsmar
knaden i statshandelsländer inte fungerar på samma sätt som i Euro
pa. Det är därför viktigt att företaget redan i affärskontraktet avtalat 
om bostäder för expatriates och deras familjer.

Skolor i tjänstgöring siandet
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 skolkost
nader tom gymnasiestadiet. Även skolbidrag brukar utgå i procent av 
kostnaderna, t ex 75, 80 eller 100% av skolkostnaderna.

Skolgång i hemlandet
Ibland väljer familjer att låta barnen stanna i hemlandet för att av
sluta ett skolstadium. Om man inte väljer att låta barnen bo hos 
släktingar, finns möjligheten att välja internatskola, t ex Gränna
skolan, Sigtunaskolan, Lundsberg. Företagens åtagande beträffande 
sådana skolkostnader 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 att 
företaget bidrar till ytterligare förmåner, t ex ersättning för inträdes
avgift 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.

Förberedelser 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 acceptera 
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, bostadsstan
dard och kostnader, skolstandard och kostnader, hälso- och sjukvårds- 
situation, rekreationsmöjligheter (observera att allemansrätten är 
unik för Sverige), klimat och säkerhet (politisk, religiös eller social 
stabilitet).

Den första tiden i det 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 praktiska 
detaljer.



Efter en viss tid i landet kan dock ett tillstånd av vantrivsel och olust 
inträda, 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 det är frustrerande att inte kunna ge sig ut i 
naturen och motionera. Familjen bör informeras om att den här reak
tionen 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 sk utvecklingsländerna. Inter
nationaliseringskurser genomfors 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 och intervjua någon eller några på plats boende landsmän.

Det är viktigt att snarast påbörja språkutbildning i tjänstgörings- 
landets språk för hela familjen för att underlätta anpassningen i lan
det.

Anpassning i det nya landet
Om den anställde och dennes familj är väl förberedda för utlands
vistelsen, går anpassningen snabbare och smidigare. Släpp inte famil
jen ur sikte så snart den klivit på flygplanet! Håll kontakt och följ upp 
hur anpassningen går, dels på arbetet, dels 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 språkutbildning på platsen och 
att sätta sig in i landets seder och bruk så snart som möjligt. Det är 
speciellt viktigt för den som »sköter marktjänsten» 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. Diskutera 
löpande med den anställde om de alternativ som kan erbjudas denne 
vid återkomsten. Flexibiliteten 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 att förlänga tjänstgöringen därför att 
lämplig vakans inte finns när kontraktstiden utgår. Hänsyn måste 
dock tagas till familjens önskemål om återkomst, t ex barnens skol- 
gång.

Planera också för återbesättning av den position som den utlands- 
ställde lämnar. Skall den besättas med en lokalt anställd eller en ny



expatriate? Om lokalt anställd skall besätta positionen måste före
taget 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 lokalanställda respektive expatria
tes. Kalkylera kostnader.

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 (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 omgående 
in språkutbildning.

9. Kontrollera hur verksamheten fungerar och hur familjen anpassat 
sig, helst med besök på platsen.

10. Planera för repatriering. Skall befattningen återigen bemannas 
med en expatriate? Har man förberett någon av de lokalanställda 
att ta över?



Lär känna din egen kultur 
innan du gör affärer med 
andra
av Dorothy Wild-Braun, F öretag sidentitet AB och George Braun, 
Indevo

Göran har lyckats väl på hemmaplan och ingen förstår varför han, som 
talar flera språk, inte kan få fart på försäljningen utomlands ?

Relationerna med företagets försäljningskontor i Meschugeland har 
alltid varit ett problem. Kontoret uppvisar goda försäljningsresultat 
men vill alltid göra allt på sitt eget sätt. Flera försök att få kontoret att 
anpassa sina rutiner till de som används i Sverige har inte medfört 
någon ändring.

Kajsa Henriksson återvänder till Sverige efter att ha arbetat utomlands 
de senaste 20 åren. Hon är en erfaren och skicklig ekonom, men får snart 
samarbetsproblem både med sina chefer och kolleger. Hon är negativ och 
klagar både på arbetsrutiner och umgängesformerna på kontoret.

I detta kapitel skall vi försöka ge dig några tankar och funderingar



kring kultur som är viktiga vid utlandsarbete därför att
— vår värld krymper och vi blir mer beroende av utlandet
— personer som är uppvuxna i andra kulturer ser ofta på affärer på ett 

lite annat sätt än vad vi gör
— det krävs en känslighet för kulturers betydelse i framtiden
- olika kulturer även finns i Sverige t ex i olika företag
- det underlättar att känna sin egen företagskultur för att förstå 

andras
- det tar tid att förstå och lära sig andra kulturer.

Vi lever i en värld där gränserna krymper i rask takt. Vårt beroende av 
utlandet ökar. Händelser likaväl som traditioner i andra världsdelar 
påverkar oss nu nästan dagligen. Vi har fått ett globalt ekonomiskt 
beroende, en internationell konkurrens och marknaden för våra pro
dukter ligger ofta långt utanför Sveriges gränser. Världen har blivit 
mindre. För att kunna fungera i denna ”krympande värld”, med dess 
möjligheter och hot, är det viktigt att vi förstår både de likheter och 
olikheter som råder mellan människor, nationer och företag.

Svenska företag, stora såväl som medelstora, har redan, eller kom
mer snart att behöva ta ställning till frågan - Hur skall vi klara av att 
överleva och utvecklas när vi nu kommer att mötas av ständiga för
ändringar?

Förändringar i företagens omvärld leder till förändringar i 
företagen
Spontan anpassning när det gäller omfattande förändringar har aldrig 
varit någon dominerande egenskap hos individer och än mindre i 
organisationer. Tvärtom, lederna stelnar med ålder både hos individer 
och i organisationer. Företagsledare antar ofta att det som fungerade 
under det senaste decenniet kommer att fungera även under komman
de 10-årsperiod. Detta är dessvärre allt oftare en villfarelse.

Självkännedom kommer att spela en viktig roll i framtiden. Det blir 
väsentligt att kunna förstå vilka grundläggande förändringar hos 
individen och företaget som måste ske för att jämna vägen för morgon
dagen. Av synnerlig vikt blir förståelsen för hur förändringar påverkar 
kulturen i en värld präglad av hastig förändring.

Exempeln i inledningen av kapitlet visar hur kulturer påverkar, ja 
tom kan styra affärsverksamheten.

Kulturens betydelse
En individs personlighet och beteende påverkas av otaliga sociala 
inflytanden. Den mest omfattande av dessa inflytanden är kultur. 
Kultur kan definieras som en grupps levnadssätt, ett integrerat mönster 
av inlärda reflexer som förmedlas från generation till generation. En 
kultur är en unik uppsättning av redskap för att tillfredsställa de 
biologiska och sociala behov som en grupp upplever att de har.



En kultur består dels av institutioner såsom stat, kyrka och familj, 
dels av normer och traditioner som ger oss uppfattningar om vad som är 
rätt och fel. Kulturer förändras mycket långsamt. De förblir konstanta 
över långa tidsperioder och tas för givna. Sättet på vilket biologiska 
behov och sociala krav tillfredsställs visar sig i allt från klädsel till 
religion. På samma sätt består företagskultur av normer och värde
ringar, begrepp om vad som är rätt och fel och sättet på vilket olika 
behov tillfredsställs.

Både sociala kulturer och företagskulturer fyller viktiga funktioner 
för oss. De är tillfredsställande och behagliga men även kontrolleran
de. I många fall begränsar och styr de vår vision. Det sistnämnda kan 
observeras i de kulturmönster som den expanderande fundamentalis
men skapar i bl a Mellanöstern.

På samma sätt som fundamentalismen påverkar sina anhängare 
kan vi betrakta ett företags kultur. IKEA’s företagskultur t ex känne
tecknas bl a av:
— ”enkelhet en dygd”
- ”goda resultat med små medel”.

Hur påverkar, styr eller begränsar dessa kännetecken de personer som 
arbetar på IKEA?

Kultur ger trygghet. Det är alltid skönt att komma hem till de sina. 
Man känner till spelets regler och vet hur saker och ting sköts. Det 
känns alltid lika oroligt när vi närmar oss en ny kultur - vare sig det är 
en ny skola, ett nytt sällskap, ett nytt företag eller ett nytt land.

Tänk på ett barns känsla av osäkerhet och obehag på sin första dag i 
en ny skola. Alla eleverna sitter och väntar på lärarinnan. När hon 
kommer in i rummet, står barnet upp och säger, ”God morgon, fröken”, 
såsom hon har gjort de första sex åren av sitt skolliv. Hon är den enda 
som står upp - gesten tillhörde hennes tidigare skolas kultur, men 
uppenbarligen inte den nya skolans kultur.

Kulturens egenskaper
1. Kulturell enighet initieras och bibehålls av en ledare eller grundare 

som personifierar samhällets/företagets rådande värderingar och 
trosföreställningar. De anställda inom ett företag vill ofta identifie
ra sig med sina ledare. Man kan notera att P.G. Gyllenhammars 
närmaste ledningsgrupp ofta är klädda och klippta på ett visst sätt, 
och att Hennes & Mauritz’ anställda har en annan stil. Om ledaren 
inte uppfyller värderingarna, hotas och utmanas kulturen så som 
skedde i USA med Watergate-skandalen under 70-talet eller som 
skedde i Sverige med ”Ebbe Carlsson-affären”.

2. Kulturer är i grunden konservativa och motsätter sig förändringar, 
vilket delvis beror på människans behov av trygghet och konformitet. 
Det grundläggande mönstret för t ex mans- och kvinnoroller har 
bara ändrats långsamt under århundradena. När infördes rösträtt 
för kvinnor i Schweiz? Kommer kvinnliga präster att accepteras av 
alla i Sverige? Hur många kvinnor innehar toppbefattningar i 
svenskt näringsliv?



3. Individer kan inte frigöra sig från sina egna kulturella mönster. I 
västvärlden, t ex, fortsätter kulturen att baseras på monogami. Vi 
har normer för att reglera sex och äktenskapliga relationer, trots 
offentliga och privata avvikelser från idealet.

4. Varje kultur verkar i en fysisk ram. Trots den tekniska utvecklingen 
är vi fortfarande begränsade av våra biologiska och geografiska 
förutsättningar. Begränsningarna har kanske minskat — i rymd
ålderns tid - men biologin och geografin är fortfarande mycket 
styrande. En person, som arbetar nära ekvatorn, påverkas av det 
rådande klimatet på ett annat sätt än vad han gör om man arbetar i 
Jönköping.

5. Kultur är inte ett enkelt eller enskilt begrepp utan en abstraktion som 
varierar även inom grupper. I samma foretag kan kulturen variera 
avsevärt t ex mellan företagets utvecklingsavdelning resp. produk
tionsenhet.

Kultur existerar på två nivåer
Vissa forskare skiljer mellan explicit och implicit kultur, dvs mellan 
vad som lätt kan iakttagas av traditioner å ena sidan och det som är 
svårare att iakttaga av värderingar å andra sidan.

En besökare från utlandet kan lätt observera den explicita eller 
synbara kulturen i svenskt midsommarfirande. De kan se vad vi äter 
och dricker, vad vi dansar, hur vi är klädda, vilken typ av sånger vi 
sjunger samt beundra utsmyckningen av midsommarstången. Få 
svenskar kan förklara för sina gäster de implicita eller underförstådda 
värderingarna och trosföreställningarna som ligger till grund för fi
randet. Likväl påverkar den implicita kulturen de vanor och traditio
ner vi omger oss med i det dagliga livet.

Kultur ger oss svar på ”vad vi gör” och ”hur vi gör det”.

Grunderna för företagskultur
Grunderna för företagskultur är inte helt skilda från grunderna för 
social kultur. Kulturens styrka är att den fungerar som ett antal 
omedvetna antaganden som tas för givna. Den kultur företag utveck
lar, har att göra med extern överlevnad och intern integration.

För att kunna konkurrera och överleva måste företaget ha:
1. ett eget syfte, ett skäl för sin existens
2. konkreta mål som härleds ur dess syfte
3. medlen för att nå dessa mål
4. möjlighet att övervaka utvecklingen genom informations- och kon

trollsystem och
5. möjlighet att reparera strukturer och processer som inte når de 

uppsatta målen.

För att kunna fungera behöver företag också ha:
1. ett gemensamt språk och delade föreställningar



2. möjlighet att välja sina medarbetare
3. möjlighet att fastställa och fördela auktoritet, makt, status och 

andra resurser
4. normer för hanterandet av relationer mellan medarbetarna
5. riktlinjer för belöning och bestraffning, och
6. ett sätt att handskas med oförutsedda händelser och kriser.

Företagskultur tillhandahåller lösningar på en mängd problem. Man 
kan konstatera att företagskulturer, liksom sociala kulturer är både 
tillfredsställande och kontrollerande samt att de i många situationer 
begränsar och styr vår vision. Den talar om för oss hur vi gör saker här.

Anställda vid USAs bilindustri i Detroit besökte Volvos fabrik i 
Kalmar. De flesta blev imponerade och entusiastiska över fabrikens 
produktionsupplägg. Trots detta, menade flera besökare att den inte 
skulle fungera i Detroit; den passar inte in i deras företagskultur.

Konfrontationer, som uppstår när kulturella skillnader i normer, 
värderingar och beteende möts i ett nytt företag, hemma eller utom
lands, kan leda till bristande kommunikation och konflikt.

Förståi jlse för och hanterandet av de konflikter som kulturella olik
heter kain orsaka, kräver en grundläggande kunskap om vad före
tagskultur egentligen handlar om.

Företagskultur är förvirrande. För att kunna förstå ett företags 
kultur är det viktigt att skilja mellan styrande värderingar och dagliga 
värderingar. I ett företag kan det t ex finnas en styrande värdering som 
säger att varje anställd skall hjälpas att utveckla sin potentiella för
måga maximalt. Dagliga värderingar i arbetet kanske betonar vikten 
av ärlig och regelbunden feedback, befordran, ekonomiska belöningar 
och utbildningsprogram.

Styrande värderingar är ofta skapade av företagets grundare, VD 
eller hans ledningsgrupp. De är den bas från vilka strategier formule
ras. Dagliga värderingar påverkar hur strategierna sätts i verket. När 
företagets kultur är frisk, baseras de dagliga värderingarna på de 
styrande värderingarna. De är de styrande värderingarnas yttringar; 
det vi kan se, höra och mäta. Styrande värderingar handlar alltså om 
hur saker bör vara och dagliga värderingar om hur det egentligen är. 
Huruvida de harmonierar med varandra är av största betydelse.

SJs ledning gör nu ett försök att förändra företaget. Nya SJ skall 
präglas av affärsmässighet. Företaget skall styras efter affärsmässiga 
principer där kundernas behov skall tillfredsställas och där betal
ningen skall ske på marknadsmässiga grunder. Detta kommer att bli

Figur 31.1: Kulturgapet



en lång och svår process. För att lyckas måste man bl a inom SJ 
analysera företagets kultur och se vilka styrande värderingar som 
råder. Nästa steg blir att se om dessa överensstämmer med hur nya SJ 
skall fungera. Om man då finner ett gap mellan hur det är och hur det 
bör vara måste detta gap överbryggas.

Framgångsrika företagskulturer brukar karaktäriseras av normer 
och värderingar som stödjer förträfflighet, lagarbete, lönsamhet, etik, 
kundservice och stolthet i arbetet. Framförallt stödjer den anpass
ningsförmågan - kapaciteten att utvecklas i ett längre perspektiv trots 
ny konkurrens, nya regleringar, ny teknisk utveckling och tillväxtens 
påfrestningar.

En av de mest påtagliga ”lektionerna” som vi fått om kultur kom inte 
från en managementbok eller något seminarium. Det skedde i en taxi i 
Singapore. På en liten skylt på instrumentpanelen i taxin stod:

3 S
Socialt ansvar
- att vara lojal mot Singapore
- att främja kamratskap
- att upprätthålla en image av välbehag

Service
- att erbjuda en behaglig resa
- att vara stolt över servicenivån
- att vara ärlig, artig och vänlig

Skicklighet
- att förbättra sin skicklighet och kunnighet
- att följa trafikreglerna
- att underhålla och vara aktsam om sitt fordon

Skyltens budskap sa mycket om den kultur som råder i Singapore och 
som vi kunde iakttaga hos människor vi träffade och i företag vi 
besökte. Det fanns lojalitet, stolthet och disciplin både på det individu
ella planet, inom företag och på den nationella nivån.

Gemensamma kulturella antaganden, trossatser och värderingar i 
företag fungerar som de genetiska koderna i en människa. Så snart 
dessa är gemensamma, vet varje medlem i företaget automatiskt vad 
han/hon skall göra i olika situationer. Den genetiska koden i DNA gör 
det möjligt för en människa att ta itu med sin miljö. DNA-strukturen 
producerar nya mutationsformer som är bättre anpassade till miljöfö
rändringar än de tidigare strukturerna. Den företagskulturella koden 
bör också vara försedd med den känslighet och de redskap som behövs 
för hantering av interna och externa förändringar.

Skillnader mellan olika företagskulturer
Kulturella olikheter existerar mellan olika företag såväl hemma som i 
utlandet. Variationerna mellan den offentliga och den privata sektorn



är tillräckliga för att fylla en hel bok. Fundera över skillnaderna inom 
den privata sektorn, t ex mellan banker och byggföretag, mellan advo
katbyråer och reklambyråer eller mellan konsultföretag och konfek
tionsforetag. Det är överflödigt att påpeka de stora olikheter som 
existerar på grund av de mycket skilda arbetsområdena.

Kulturella skillnader finns även bland företag som producerar lik
nande produkter eller erbjuder tjänster som är nära besläktade. Därför 
är det inte ovanligt att t ex försäkringsbolagskultur kan variera myck
et mellan försäkringsbolag i samma land. Denna variation i kulturen 
kan yttra sig i att kunden väljer ett företags tjänster eller produkter 
framför ett annat.

Mötet med en ny företagskultur
Som ett isolerat fenomen är kultur av litet intresse. Det faktum att en 
grupp människor äter apkött har ju ingen betydelse förrän vi jämför 
denna matvana med vår egen matkultur. Initiativtagande, besluts
fattande och personligt ansvarstagande är av mindre betydelse tills 
den dag då vi böljar arbeta i ett företag där bara dess ledare antar dessa 
roller och de anställda i stor utsträckning åläggs passivitet. Det är 
viktigt att veta varför dessa skillnader existerar.

Vissa manifestationer av dagliga värderingar är lätta att se. De 
underliggande begreppen är svåra att tyda. Ta till exempel Jan, som 
har arbetat i ett svenskt företag i många år. I hans företag står alla 
kontorsdörrar öppna. De anställda går in och ut ur rummen och dis
kuterar mycket med varandra. Vad innebär detta? Om vi frågar oss 
varför de gör som de gör, kommer vi att få fram värderingar som hjälper 
oss att förstå skälen till deras beteenden. En av de styrande värdering
arna i Jans företag kan vara att alla bör vara tillgängliga. En annan 
kan vara att kommunikation värderas högt och ytterligare en annan 
kan vara ett krav på enighet inför ett beslut innan det verkställs.

Om Jan börjar arbeta i ett företag utomlands, kommer han troligtvis 
att konfronteras med kulturella kontraster. Det nya företaget bar 
kanske många stängda dörrar och få möten. Om han frågar varför och 
får ärliga svar, kan han kanske förstå de styrande värderingarna i det 
nya företaget. Det kan, till exempel, vara så att vaije chefs jobb anses 
vara hans högst personliga angelägenhet. Endast en överordnad kan 
blanda sig i och lägga fram förslag eller reglera åtgärder om det finns 
spår av misslyckande. Det är lätt att se om dörrarna är öppna eller 
stängda, men det är svårare att veta varför. Bara då en förändring äger 
rum inser man att de nya förhållandena medför nya antaganden, 
värderingar och beteendemönster. Dessa skapar i sin tur omfördelning 
av status, makt, och arbetsvanor - alla viktiga kulturella förändring
ar.

Ett illustrerande exempel
Det är ofta både tidskrävande och psykologiskt jobbigt att lära sig göra 
affärer i främmande kulturer. Erfarenheter från många som försökt 
visar på ett mönster som du kanske kan ha nytta av. Inte så att du 
därmed undviker problemen helt utan snarare att du genom att vara 
medveten om dem gör det lättare för dig.



Figur 31.2: De olika faserna 
Känsla

Integration
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Förnekande Pröva nytt

Självtvivel

Låt gå

Du erbjuds jobb som säljare av ditt företags produkter i Potsland. 
Många är avundsjuka och själv är du mycket glad och uppsluppen. Det 
här är vad du väntat på länge. Du har ingen erfarenhet av utlandsför- 
säljning, men det harju gått bra på hemmaplan och att ”kränga prylar 
är ju att kränga prylar”. Vad du omedvetet gör är att du förnekar 
skillnaden mellan att sälja på företagets hemmamarknad
- där varan eller tjänsten är relativt känd, där det finns många refe

renser att ta till, där du har ett utvecklat kontaktnät och erfarenhet 
av hur säljargumenten skall dras och hur köpsignalerna skall tolkas

- och att sälja på en ny och främmande marknad, utan all den er
farenhet och träning som gjort att du är duktig på hemmamarkna
den.

Du flyttar till Potsland och så småningom blir det, i alla fall, uppenbart 
för dig att den nya kulturen ställer andra krav och du blir osäker och 
tvivlande på din egen förmåga. Ditt vanliga, så framgångsrika sätt 
fungerar inte. Köparna reagerar inte som du är van vid. När du på ditt 
inövade sätt presenterar företagets produkter eller tjänster reagerar 
köparna med förvåning. De frågar inte om dina produkter utan verkar 
mer nyfikna på dig. Trots deras visade intresse för din person får du 
intrycket av att du gör fel när du själv intar en mycket personlig och 
öppenhjärtig hållning mot dem. Dina säljorder förblir tunna trots dina 
idoga försök att göra rätt. Från hemmaplan får du inga ordentliga råd 
om hur du skall göra, snarare verkar det som om de glömt bort dig. De 
låter bara meddela att ”det brukar ta lite tid innan det fungerar för 
nykomlingar utomlands”. Det blir en mycket påfrestande period i ditt 
liv. Det är en tid fylld av självrannsakan och tvivel på din egen för
måga.

Perioden brukar avlösas av en fas som kännetecknas av en låt-gå- 
mentalitet. Du orkar inte bry din hjärna med vad som är fel eller rätt 
längre. En erfaren säljare, som jobbat länge i Potsland, berättar för dig 
hur han gör. Du bestämmer dig för att okritiskt anamma hans råd.

Efter en motig start börjar du få bra resultat. Råden du fick fungerar. 
Du följer dem så småningom inte helt, men i stora drag. Försäljningen



går allt bättre och du vågar dig på att pröva nytt, att försöka utveckla 
din egen säljstil, vilken på ett par punkter avviker från de råd du fick.

Du är åter en mycket framgångsrik säljare och har tom utvecklats 
som säljare genom de erfarenheter du gjort i Potsland. Slutresultatet 
blir att du nu är än bättre än tidigare genom att du kan integrera dina 
erfarenheter från säljarbetet i Sverige och Potsland. Du blir bättre på 
försäljning både i Sverige och utomlands.

En guide
Hur överbryggar man kulturgapet? Hur kan man bli mer mottaglig 
och mer anpassningsbar när man konfronteras med en företagskultur 
utomlands? Det ligger i kulturens natur att inte lämpa sig för snabba 
lösningar.

Det som följer är dock tips, rekommendationer och råd baserade på 
vår erfarenhet av kulturförändringar inom företag och organisationer.

Försök identifiera din egen företagskultur innan du lämnar Sverige 
och börjar arbeta utomlands. Som tidigare nämnts är kulturen bara av 
intresse när den jämförs med en annan kultur. Kunskap om och för
ståelse för din egen kultur, gör det möjligt för dig att identifiera, dra 
paralleller och se skillnader mellan kulturer. Att definiera kultur är 
vare sig en snabb eller enkel process.

Du kan böija med att fråga om det någonsin gjorts en kulturstudie av 
ditt eget företag. Om så är fallet, läs den. Om en studie inte har gjorts 
måste du starta från början.

A - Lär känna dig själv
Börja med att försöka analysera din egen arbetsmiljö - på vilka princi
per är företaget uppbyggt? Fundera över hur företaget konkurrerar 
utåt och hur det styrs inåt.
Läs om hur ditt företag presenterar sig i årliga rapporter, officiella 
dokument och offentliga uttalanden.
Tänk över hur kommunikationen i företaget fungerar eller inte fun
gerar. Vem pratar med vem; när, var och hur? Hur öppna är ni mot 
varandra?
Försök finna svar på varför ni är framgångsrika, hur ni expanderar och 
vilken typ av människor som arbetar inom företaget? Vilken typ av 
personer rekryteras och vilken typ blir utfrusna? Vilka blir befordrade 
och varför?
Vilka är principerna för belöning och straff? Försök definiera vad som 
anses som beundransvärt beteende och vilket beteende som är tabu. 
Vilka är organisationens ”hjältar” och vilka är ”de svarta fåren”?
Hur bemöter ditt företag främlingar? Är ni varma och gästvänliga eller 
svala och avvisande?
Vad lär du dig om företagets kultur genom att studera den fysiska 
miljön? Annonser? Brevpapper? Logotype?
Fundera över hur en vanlig dag ser ut. Hur saker och ting sköts — 
ritualer, möten och procedurer.



Försök att identifiera de som tar initiativ, som fattar beslut och som tar 
ansvar. Vilka är framgångsrika inom företaget och varför? Hur hand
skas man med konflikter, makt och auktoritet? Känner de anställda att 
de tillhör ett lag eller känner de sig bara som en samling individer?
Svaren på dessa frågor ger dig insikt och förståelse för ditt eget företags 
kultur. Denna kunskap utgör den grund du kan basera jämförelser med 
andra företagskulturer på.

B — Lär känna andra
Alla organisationer, hemma och utomlands, konfronteras med frågor 
om bl a konkurrens, ledarskap, kommunikation, samarbete och belö
ning. Det är inte utan anledning som TV-serier som Dallas eller Falcon 
Crest ses av tittare utanför USA. Tittarna sitter framför rutorna och 
identifierar sig med olika aktörer och deras sätt att hantera skilda 
situationer. Deras handlingar speglar också tittarnas kultur på en 
social, affärsmässig och nationell nivå.

För att kunna förstå, respektera och fungera i främmande kulturer 
måste man besitta några av forskarens egenskaper, dvs att kunna 
lyssna, läsa, observera, testa och analysera.

Nedan följer ytterligare några tips och råd om hur du kan göra en 
övesiktlig studie av din ”nya” kultur.

Delta i en introduktionskurs för nyanställda. Deltag aktivt, presen
tera dig själv och din bakgrund. Förklara din tidigare arbetssituation - 
varför och hur saker gjordes. Ställ frågor om det nya företaget och var 
lyhörd för svaren och eventuella undermeningar. Försök att träffa nya 
människor och lyssna mer än du pratar. Lev efter ordspråket, ”Gud gav 
oss två öron men bara en mun”.

Om det inte finns någon introduktionskurs, försök istället hitta en 
”historieberättare”, en person som har arbetat på företaget länge, 
känner till spelreglerna och kan berätta vilka trådar man skall dra i. 
Denna berättare har en viktig funktion och kan spela en avgörande roll 
för din framtid. Hans berättelser handlar ofta om kontinuitet, de be
skriver människor, platser och betydelsefulla händelser. Hans berät
telser talar om vem som skapade rollerna och vilka som spelat dem.

Var uppmärksam på ledarskap. Vem är det som tar initiativ, fattar 
beslut, och tar ansvar. Med andra ord, använd ”lär känna dig själv” som 
guide till ”lär känna andra”.

Sist men inte minst, var försiktig och finkänslig när du är ny i 
kulturen. Försök undvika att trampa andra på tårna. Din framgång i 
den främmande kulturen kommer till stor del att baseras på vad du kan 
lära dig om andra, din intuition och mest av allt din respekt för andra 
kulturer.



PR och utlandsaffärer
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Allt färre länder har en gränspolis med uppgift att stoppa oönskade 
nyheter. Rätten att ta emot och sprida information är på frammarsch; 
den blev under andra hälften av 80-talet, med slagordet glasnost, en 
realitet även i en rad tidigare slutna statshandelsländer. I de västliga 
demokratierna är det länge sedan man »rev tullmurarna» för tidnings- 
nyheter och annan information.

Med det betyder ingalunda att grindarna står öppna för varje slags 
upplysningsverksamhet i alla kulturområden. Ju längre bort från 
hemorten en informationsgivare beger sig, desto fler hinder har hans 
information att passera - kulturella och språkliga, sociala, ekonomis
ka och tekniska hinder. Internationell PR, internationell relationik, 
handlar i hög grad om hur man kommer till rätta med sådana problem.

Med begreppet PR, public relations, avses på en gång ett tillstånd och 
en verksamhet. Ett företag skapar genom sin tillverkning och för
säljning, delvis också genom sin forskning och utvecklingsverksamhet 
goda eller dåliga — i vanligaste fall både goda och dåliga — relationer till 
sin omvärld, vilka ibland benämns företagets »public relations». I stor 
utsträckning är dessa relationer påverkbara; det är då företaget aktivt 
söker påverka relationerna som det sägs bedriva PR-verksamhet eller 
relationik.

I det land där huvudkontoret ligger och där oftast också den huvud-



sakliga ägarmakten finns är relationiken särskilt betydelsefull. Där 
blir redovisningen närgranskad av bankfolk och tidningar, där är 
vanligen trycket från aktieägarna störst och där avgör i sista hand 
politiker och myndigheter hur företaget får disponera sina resurser.

En vanlig uppfattning är därför att PR-verksamheten i ursprungs
landet måste vara i egentlig mening relationsfrämjande, dvs spänna 
över företagets hela kontaktnät och utnyttja alla tillgängliga informa
tionsresurser, medan motsvarande arbete i andra länder mera kan 
knytas till marknadsföringen. PR-arbetet betraktas som en stödfunk
tion till försäljningen och koncentrerat till presskontakter.

Med det finns allt mindre fog för ett sådant synsätt. Dels ökar antalet 
koncerner som inte kan sägas ha ett enda hemland, företag som är mer 
internationella än svenska, engelska, tyska etc. Dels ställer värdnatio
nerna samma informationskrav på utländska som på inhemska före
tag. Och viktigast av allt: de internationella massmedieföretagen och 
nyhetsbyråerna begränsar inte sin bevakning av näringslivet till ett 
land i taget. Hur Volvo, SKF och för den delen också mindre företag 
uppträder på ljärran marknader blir snabbt känt också i europeiska 
nyhetscentra. Opinionen fordrar konsekvens i handlandet. En inter
nationell PR-verksamhet som har begränsats till produktpublicitet 
visar sig värdelös, när det är besked om policies, värderingar, etiska 
ställningstaganden som pressen kräver.

Chefsansvar för informationsverksamheten
PR-arbetet på ett utlandsbolag måste för den skull precis som vid 
huvudkontoret vara ett chefsansvar, den högste chefens ansvar. Det är 
han eller hon som får de besvärliga frågorna från massmedierna. Det 
är han eller hon som förväntas sköta relationerna till myndigheter, 
kommunledningar, opinionsbildare på platsen.

Det ankommer också på utlandsbolagets chef att avsätta resurser för 
PR-verksamhet och att se till att de används effektivt. Ett funktionellt 
samband med informationschefen i moderbolaget är naturligt, men 
ingen kan begära att denne skall fj ärr styr a verksamheten.

Anspråken på information och val av informationsmetoder växlar 
från bransch till bransch. Likaså varierar den internationella bevak
ningen - från massmediernas sida och genom miljögrupper, fackför
eningsrörelser och andra påverkare. Men i det långa loppet går ingen 
kommersiell verksamhet fri från opinionens kontroll och de principer 
för relationik som gäller i stora koncerner måste alltså i viss ut
sträckning tillämpas också i mindre verksamheter.

Systematik i PR-arbetet
För en administratör utan erfarenhet av PR ligger det nära till att 
betrakta information och kommunikation som planlösa aktiviteter, 
svåra att styra och ännu svårare att värdera. Informatörerna får ofta 
träda i tjänst när något har gått snett. Då anses deras uppgift vara att 
förklara och försvara. De skall kunna gripa tillfället i flykten, när en 
god affär kan bli en stor nyhet eller när en plötsligt förändring i 
omvärlden bäddar för ett affärsgenombrott för det egna företaget. Att 
planera för den sortens insatser verkar omöjligt.



Men just därför att flexibiliteten betyder så mycket i PR-verksamhet 
är också systematiken viktig. Chefen på platsen skall försäkra sig om 
att 6 funktioner är i skick:

1. Opinionsbevakning

2. Relationsplanering och relationsvård

3. Den strategiska profileringen

4. Daglig informationstjänst

5. Marknadsstödjande aktiviteter

6. Effektbevakning och rapportering

Lokal PR-service
I kartläggning och planering är en lokal PR-konsult ofta till stor nytta. 
I synnerhet i fråga om pressrelationer kan dotterbolagschefens värde
ringar behöva kompletteras av en expert på kommunikation, en PR- 
byrå eller enskild konsult som senare också kan assistera företaget 
med t ex utformning av trycksaker, konferenser, presskonferenser och 
andra relationsåtgärder.

Vid valet av konsult gör man klokt i att rådgöra med motsvarande 
experter i hemlandet eller med handelssekreteriat och handelskam
mare. Det kan vara fördelaktigt för större företag att samverka med en 
och samma internationella PR-byrå i många olika länder; men i sista 
hand är de personliga relationerna avgörande. Företagsledningen och 
PR-konsulten måste kunna arbeta smidigt tillsammans och mötas på 
samma våglängd.

Av de 6 funktionerna är profileringen och den dagliga informations
tjänsten de som fordrar mest av utlandsbolagets ledning. Men chefen 
på platsen kan genom sina personliga kontakter med opinionsledare 
bidra starkt också till den första av dem, opinionsbevakningen.

Opinionsbevakningen tjänar flera syften. Den hjälper företaget att 
förstå det främmande landets kultur - och därmed affärsförutsätt
ningarna. Den kan vara en hjälp åt moderföretaget att hålla sig à jour 
med tendenser som är att vänta på flera marknader. Ibland ger den 
varningssignaler: vad som upprör några folkgrupper i ett land just nu 
kan i nästa skede få ett ännu starkare genomslag i opinionen i ett 
annat land. Den sakkunniga bevakningen är vad man kallar »issues 
management».

Opinionsbevakningen sker med hjälp av pressbevakning och press
analys genom pressklippföretag men kräver vanligen också att det 
läggs ett speciellt ansvar på några medarbetare som följer t ex energi
debatten, miljöfrågor, hälsofrågor eller andra aktuella spörsmål.

Ömsesidig rapportering mellan huvudkontor och dotterbolag gör det 
enklare att få kontinuitet och meningsfullt innehåll i bevakningen.

Relationsplaneringen är ofta ett naturligt inslag i utlandsbolagets 
marknadsföring. Det gäller särskilt om företag som säljer varor och 
tjänster till det offentliga. De måste noga klargöra vilka förbindelser — 
med myndigheter, branschorgan, facktidningar etc — som är viktiga för



företagets verksamhet och vad vården av relationerna fordrar av ömse
sidig kommunikation.

Men också företag på andra fält har anledning att upprätta sådan 
förbindelser med beslutsfattare i ämbetsverk, ideella och politiska 
organisationer, massmedier och andra grupper att de snabbt kan in
hämta synpunkter och fakta från dem och förmedla nyheter till dem. 
Etableringen av ett nytt bolag utomlands är i hög grad en fråga om PR.

Profileringen betraktas kanske inte av utlandsbolagets ledning som 
något problem, eftersom den i allmänhet är bestämd hemifrån. Det är 
bara i undantagsfall ett utlandsbolag kan skaffa sig ett anseende, en 
profil, som är väsentligt annorlunda än den moderföretaget har. Men 
visst kan modifieringar ske. Mot en stark marknadsposition i Sverige 
svarar kanske några obetydliga marknadsandelar i det främmande 
landet och då vill företaget inte gärna framstå som dominerande utan 
som spännande outsider. I Sverige betonar man knappast att man är 
ett svenskt företag. Utomlands kan det vara lönsamt att göra det.

Dotterbolagschefen måste ta på sitt ansvar
— att den önskade profilen för hans företag blir formulerad
- att den önskade profilen görs känd bland alla som representerar

företaget utåt - säljare, tekniker, servicemän etc.
Profilen formuleras i beteendetermer; sådant skall uppträdandet vara, 
sådan är vår karaktär. Men den måste också komma till uttryck i 
design - i produkter och miljö, i förpackningar och i grafik (brevpapper 
och kuvert, annonser, trycksaker osv).

VD och PR-ansvarig måste ta ställning till hur företagssymbolen- 
om det finns en sådan - och namnsnittet uppfattas i den främmande 
kulturmiljön. Idealet är att en koncern hålls samman av gemensam 
design var den än uppträder. Men huvudkontorets krav på enhetlighet 
får självfallet inte stäcka affärsmöjligheterna.

Om värdet av att profilera sig svenskt finns det olika åsikter. Skogs
produkter och stål anses vara naturliga svenska produkter och företag 
som säljer dessa varor markerar därför oftast sitt ursprung. De största 
svenska utlandssäljarna inom verkstadsindustrin har i de flesta fall 
övergivit den blågula Sverige-bilden. Några stora svenska företags
namn är mer kända än nationen Sverige och för innehavarna av dessa 
namn är det angeläget att på varje ställe få en så lokal framtoning som 
möjligt.

Säkraste bedömningen får man om man betraktar Sverige, det egna 
företaget och de egna produkterna från en internationell utsiktspunkt 
och gärna efter konsultationer med PR-konsult på platsen.

Informationstjänsten,dvs den allmänna rapporteringen om enhetens 
utveckling, planer och resultat, kan inte sällan kopplas ihop med de 
marknadsstödjande aktiviteterna. Kunderna låter sig påverkas av 
sina leverantörers allmänna anseende och affärspressen påverkas av 
marknadens dramatik. Men även om innehållet i marknadskommuni
kationen till stor del är detsamma som i den allmänna externa kommu
nikationen, rör det sig här om skilda språk. Pressinformationen skall 
vara koncis och värderingsfri. Språket i broschyrer och produktblad är 
anpassat till respektive målgrupps sätt att uttrycka sig och inriktat på 
påverkan.



Det krävs således olika medel för kommunikationen med press och 
marknad. De dyrbara trycksaker som serveras journalister vid mässor 
utställningar är nästan alltid förspillda pengar. Journalister låter sig 
inte imponeras av glanstryck och fyrfärgsbilder; effekten kan tvärtom 
vara ett avståndstagande. Har man bra nyheter att erbjuda, räcker det 
med en pressrelease. Saknar man nyheter, hjälper inte glanstrycket.

Företagets årsredovisning, faktafoldrar och statistikhäften är där
emot kommunikationsmedel som fungerar mot tidningar likaväl som 
mot kunder, myndigheter och andra kritiskt värderande målgrupper.

Väntade händelser som kan skapa uppmärksamhet och lägga good
will till företaget skall programläggas informationsmässigt på samma 
sätt som företaget förbereder sin information till marknaden. Sär
skilda omsorger krävs för informationen kring nya produkter och ny 
teknik av journalistiskt intresse.

Möta pressen
Hur man skall möta pressen avgörs av vad man har att visa och 
meddela. Finns det journalistiskt intressanta stoffet i Sverige, vid en 
svensk anläggning, är det naturligt att bjuda tidningarna hit.

Innan journalisterna från det aktuella landet inbjuds, kan det vara 
bra att kontakta handelssekreteraren på platsen eller pressattachén 
vid svenska ambassaden. De känner ofta nyckelpersoner på de viktiga
re tidningarna och kan ge goda råd vid formuleringen av inbjudningar. 
Som regel vet de också om det nyligen har varit någon pressresa till 
Sverige som gör att man bör vänta eller om andra företag eller in
stitutioner planerar någon resa som man kan koppla på.

Man skall inte räkna med att kunna behålla journalisterna på plat
sen någon längre tid, 2-3 dagar är maximum; och man skall inte heller 
överskatta det egna företagets attraktivitet. Kan man kombinera sin 
egen information med något allmänintressant ämne, har man de störs
ta möjligheterna att få positivt svar.

För den löpande pressinformationen är det skrivna meddelandet, 
pressreleasen, viktigare än resor och visningar. Internationella fack
tidningar värdesätter en kontinuerlig nyhetsförmedling, men de är 
lika litet som svenska tidningar intresserade av reklamtext utan ny
hetsvärde.

Skriv pressmeddelandet på respektive lands språk och gör det kort
fattat. Distributionen kan ske från dotterbolag, direkt från huvud
kontoret eller via konsulterande informationsbyrå. Vilken väg man 
väljer, måste man se till att de mottagande redaktionerna får möjlighet 
att - telefon- eller brevledes komplettera informationen. Finns sak
kunskapen hos dotterbolaget, är det mest praktiskt att hänvisa redak
tionen dit.

Presstjänst är väsentlig i nästan all PR-verksamhet, men olika 
branscher är olika nyhetsintensiva. För att få ett jämnt flöde i före- 
tagsinformationen måste man komplettera pressinformationen med 
andra kommunikationsmedel - newsletters eller kundtidning, semi
narier, mässdeltaganden. En god regel är att välja medel som kan 
varieras utan att förlora sin bestämda karaktär och igenkännings- 
effekt.



Effektmätning
De första årens PR-budget i ett utlandsbolag eller i en exportaktivitet 
får betraktas som investering i marknaden och kan alltså ligga högre 
än den förväntade försäljningen motiverar. För att sedan budgetera 
realistiskt bör den PR-ansvarige försöka registrera effekten av sina 
åtgärder. Försäljningssiffror kompletteras lämpligen med pressbevak
ning, eventuellt också med kunskaps- och attitydundersökningar.

Språk- och kulturbarriärer hindrar rätt tolkning av reaktionerna på 
verksamheten och effektmätningen bör för den skull i viss utsträck
ning göras av expertis på den främmande marknaden.

Effektmätningen är inget självändamål. Den skall hjälpa företaget 
att inrikta arbetet under en följande period effektivare, att se var i de 
olika målgrupperna som banden behöver stärkas, missuppfattningar 
rättas till och positiva attityder förstärkas.

Översättningarnas betydelse
PR-åtgärder utomlands måste planeras, sättas in i program precis som 
produktions- och försäljningsåtgärder. Att resultaten låter vänta på 
sig skall inte betyda att programmen överges. Om man inbillar sig att 
några få pressmeddelanden skall öppna grindarna till ryktbarhet, så 
vet man dåligt hur existerande attityder fungerar och hur nya uppstår. 
Journalisten, för att ta en av de viktigare grindvakterna, bedömer din 
information efter vad han vet om ditt företag, dina produkter, dina 
konkurrenter, kanske efter vad han vet om Skandinavien och Sverige 
och framför allt vad han tror sig veta om sina läsare. Så länge du och 
ditt företag hör till de mindre synliga på marknaden, krävs det att du 
hör av dig ofta för att bli ihågkommen.

Erfarenheten visar emellertid att informationsprogrammen tunnas 
ut efter ett par år när de inledande presentationsambitionerna har 
svalnat. Det är oklokt. Programmen skall snarare öka i tonstyrka och 
det gäller att inte försumma de många detaljer som påverkar såväl 
relationer som marknadsföring: telefax- och telexkontakterna, språk
riktigheten i översättningar, de snabba telefonsvaren på förfrågning
ar, informationsservice gentemot dem som visar sig särskilt enga
gerade.

Värdet av språkriktighet kan inte nog betonas. Inte så att rädslan för 
att göra fel får urarta till tystnad. Men slarviga översättningar kan, i 
synnerhet om de blir ofta förekommande, uppfattas som nedlåtenhet 
och ointresse för det främmande landet. Ett anseende som byggs upp av 
fina produkter, avancerad reklam och pålitliga leveranser kan fördär
vas av slarv med svar på brev och telexförfrågningar och av språklig 
slapphet.



33Att affärsresa - några 
reflexioner
av Astor Wikström, Alimak AB

Exportresandet innebär inte bara en bortvaro — det betyder också att 
komma till nya platser som oftast är helt olika dem man är van vid.

Det innebär att få affärsvänner som ställer nya och ibland ganska 
okända krav. Detta i sin tur betyder oftast en ny och annorlunda livsstil 
men framför allt, en mera hektisk frånvaro.

De uppräknade punkterna innebär en påverkan som kan göra att 
livsuppfattning och värderingar långsamt förändras. Detta sker oftast 
på det sättet att vissa små alldagliga ting plötsligt får större betydelse 
och att man mycket snart märker att världen inte roterar kring Sveri
ge och svenska värderingar.



Två olika världar och sätt att leva
Efter en tid böljar man mer och mer att föra ett liv »i två världar». Det 
normala/tidigare livet finns där hemma, men samtidigt börjar ett 
»resandeliv» på de platser som besöks och med de människor som man 
där arbetar med. På resorna rör man sig ofta enbart med affärsfolk och 
då kanske på en nivå, där livet handlar om hur mycket pengar, resor, 
investeringar som gjorts den sista tiden, vilka planer man har för den 
framtida expansionen och i vilka länder det skall ske.

Det andra livet är den privata och mer jordnära delen, som att 
renovera sommarstugan på egen hand, rusta upp en gammal båt eller 
lägga om gräsmattan runt villan. Allt detta görs av egen kraft - medan 
kanske affärsvännerna i fjärran land har tjänstefolk som utför mot
svarande uppgifter.

Den kanske vanligaste situationen är emellertid ensamheten, som 
gör sig mest påmind vid veckosluten när affärskontakterna drar sig 
tillbaka till sina respektive familjer och man lämnas ensam. Veckoslu
ten kan lätt bli lika långa som den gångna veckans fem arbetsdagar. 
Det är då det gäller att vara en duktig »time killer», som man säger i 
hockeysammanhang.

Vad säger familjen?
Det som många gånger helt glöms bort, eller åtminstone får alltför 
liten uppmärksamhet vid t ex anställningsintervjuer eller när någon 
inom ett företag erbjuds att böija med exportresande är »Hur för
stående är/kommer familjen att vara? Kommer den andra parten att 
acceptera att Du befinner Dig på resa (borta från hemmet) 100-150 
dagar om året, dvs över hälften av Din totala arbetstid, och hur ställer 
sig barnen till detta?»

Någon har sagt: »Att sända iväg en exportsäljare, vars familj ber 
honom att stanna hemma eller snart komma hem, är att exportera med 
halv kraft».

Det måste därför finnas en tydlig överenskommelse mellan parterna 
i familjen att t ex pappa kommer att under ett antal år vara borta under 
hälften av årets arbetsdagar och företaget måste vara berett att kom
pensera detta arbete väl för att familjen skall få någon glädje av det. 
Alltför många företag missköter denna del av den totala »personalvår
den».

Vikten av självdisciplin och god planering
Vi vet alla att det gäller att ha god hälsa - för att inte säga mycket god 
hälsa — för att klara resandets alla påfrestningar. Det gäller också att 
föra ett liv på resorna som gör det möjligt att vidmakthålla en god fysik.

Detta kan man sammanföra till vad som skulle kunna kallas självdi
sciplin. Den måste vara det absoluta rättesnöret i arbetet och under 
fritiden på resorna. Man måste vara »hård» på den punkten, även om 
man ibland sårar dem som har avvikande uppfattningar.

Som redan nämnts är man, i mycket hög grad, utlämnad till sig själv 
när man reser. Detta ställer stora krav på produkt- och marknadskän- 
nedom, som måste vara förstklassig för att klara konkurrensen i för
säljningen.



Därtill kommer nödvändigheten att hålla en god, för att inte säga 
mycket god, planeringsförmåga. Det skall inte bara planeras för den 
egna personen med resor, hotell och dylikt. Planeringen gäller också 
för de affärer som skall göras för uppdragsgivaren och dessutom är det 
många gånger också nödvändigt att hjälpa återförsäljare/distributörer 
att planera för bästa möjliga resultat. I sista skedet är man kanske 
också inblandad i slutanvändarens planering. Allt detta ställer mycket 
stora krav på planerings förmågan.

När det gäller själva reseplaneringen skall varje resa detaljplaneras. 
Försök att alltid följa uppgjorda resescheman. Andra så litet som möj
ligt under resans gång. Stora ändringar slutar ofta med att man bara 
spiller tid av den totala restiden.

Informera alltid dem som skall besökas om vad ärendet gäller, hur 
lång tid som önskas och vilka förberedelser som bör göras.

Begränsa resans längd och gör noteringar löpande
Vi har talat om det totala antalet resdagar per år. Viktigt är också att 
bestämma varje enskild resas längd. Biljettpriserna har ökat kraftigt 
och det är lätt att falla för frestelsen att försöka göra alltför mycket på 
en »reselängd», t ex att vid resor till avlägsna mål stanna borta 5—6 
veckor. Svaret på detta är - glöm det. Lämplig reslängd är 3-4 veckor. 
Längre än så innebär att reströtthet och hemlängtan alltmer börjar ta 
överhand och att man »flyter omkring» med en minskande arbets
kapacitet. (Det man kostar i tur och returresor går tillbaka i form av 
höjd effektivitet i arbetet.)

Vid dessa långa resor, 3-4 veckor i ett sträck, är det viktigt att man 
regelbundet håller kontakt med sitt företag. Mycket hinner hända - 
som bekant - under en sådan tidsrymd och det är viktigt att vara à jour. 
En väl planerad resa gör att företaget kan skicka telex/telefax till olika 
hotell så att man alltid har senaste nytt och undviker risken att göra 
misstag i affärerna. Lika viktigt är att rapportera hem allt som kan 
vara av vikt för företaget att veta innan de får den slutliga reserappor
ten vid hemkomsten.

När det gäller reserapporter, så gör noggranna anteckningar vid 
vaije dags slut. Det är alltid lättare att korta ner sådan anteckningar i 
den slutliga rapporten än att efter 4 veckor försöka minnas vad man 
lovade och avtalade under första veckan av resan.

Dagens snabba kommunikationer med flyg ger möjlighet att stressa. 
Fortfarande efter alla dessa år kan man se annonser som talar om att 
man kan lämna Arlanda kl 10 på förmiddagen och nå en kund i 
Houston, Texas samma dags kväll för en affärsmiddag. Med en tids
skillnad på 7 timmar och en flygtid på ca 10-11 timmar inser man, om 
man varit med ett tag, att den som skrev annonsen aldrig gjort den 
resan.

Resandets teknik - praktiska råd
Flygplatserna runt världen blir allt större. Detta innebär att avstån
den på terminalerna också blir allt större. Ha därför god tid på flyg
platserna för transfereringar, tull, bagagehämtning och dylikt.



När det gäller bagage så undvik stort handbagage. Detta är också 
något som flygbolagen ständigt påminner om. De som reser med 4-5 
handbagage, kameror på bröstet och ytterkläder över armen är och 
förblir turister.

Flygandet innebär mycket sittande vilket gör att man måste ta alla 
chanser till någon form av motion vid mellanlandningar och i av
vaktan på nästa flight. Vandra inom terminalerna så mycket som 
möjligt. (Här underlättar det naturligtvis att inte ha handbagage.)

Förseningar uppstår alltid i någon form. Det kan bero på vädret, 
mekaniska fel på avgående plan, sent inkomna plan som försenar den 
nya avgången osv.

När detta händer så bli inte uppretad. Inget kan göras - inte heller 
av markpersonalen som man gärna attackerar. Besluten ligger långt 
över deras huvuden. Ta i stället tillfället i akt att vila och se över 
planeringen, kontrollera vad som måste göras om förseningen blir så 
långvarig att schemat för den närmaste tiden (dagen) rubbas.
Den som regelbundet reser över vissa sträckor och flygplatser bör göra 
sig bekant med markpersonalen, så att om man någon gång verkligen 
behöver speciell hjälp, känner dessa dig som en frekvent resande. Då 
har man mycket större möjlighet att snabbt få begärd hjälp.

Själva resandet, dvs flygandet innebär också tid till avkoppling. 
Det finns stora möjligheter att läsa och arbeta på olika sätt under 
resan.

Många nya kontakter
Resenärer träffar människor i stor omfattning och får möjlighet att 
dryfta världshändelser m m som figurerar i pressen. Detta vidgar 
vyerna.

En god regel är att alltid ta reda på vem man sitter tillsammans med 
på flygningen. Det är otroligt vilka möjligheter och överraskningar 
som kan upplevas med olika ressällskap samtidigt som det många 
gånger ger tillfällen att »promota» såväl företag som produkt.

Vi har tidigare berört de snabba förbindelserna och vikten av att inte 
stressa. Erfarenheten visar att det inte alltid går eller ens är lämpligt 
att färdas med den fart som resebyråannonserna erbjuder.

Viktigt att ha i tankarna vid reseplanering är att undvika resande 
till ett land under semesterperioden. Det är då oftast svårt att träffa rätt 
personer, men dessutom ur själva resesynpunkten dubbelt besvärligt 
till följd av det stora antalet människor som är i farten.

Resandet innebär alltid en punkt längst bort i kedjan. Om det är 
möjligt ur arbetssynpunkt kan det vara psykologiskt riktigt att bölja 
längst bort och »arbeta sig hemåt». När man väl är i slutet av en 3—4 
veckors arbetsperiod är avståndet hem relativt kort. Resan känns 
därmed mindre betungande trots tröttheten.

Tidsomställningen vid långa resor är något som de flesta av oss - 
särskilt i början av karriären underskattar och det kan ställa till stora 
problem. Klockan i kroppen har inga visare som enkelt kan vridas runt 
på urtavlan. Tidsomställningen måste ha sin gång och den tar en viss 
tid. Det är därför viktigt att lägga in en ordentlig vila vid framkomsten 
innan man böljar arbetet.



Alla är rörande eniga om att resande tröttar. Det gäller därför att bo 
på bra hotell och, om möjligt, på samma hotell vid upprepade resor till 
samma plats. Samma hotell vid varje besök gör att man känner sig mer 
hemmastadd.

Det är också viktigt att välja rum, så att man får den bästa av
kopplingen. (Rummet alldeles vid hisschaktet är, som de flesta märkt, 
inte det bästa.)

Viktigt är också att ta vara på hotellets service, bastu, pool, solarium 
och dylikt, som oftast ingår i rumspriset och som ger omväxling och 
möjlighet till motion på fritiden.

Resandelivet är många gånger fascinerande och ger tillfällen som få 
andra yrken kan erbjuda.

Resandet är ett yrke där det lurar många faror som är lätta att 
underskatta.

Resandet formar Ditt liv. Det gäller att i största möjliga utsträck
ning vara medveten om detta för att inte helt bli ett redskap i någon 
annans hand.

Resandet kräver mycket. Du måste ha en stark vilja och självdisci
plin för att klara det livet.

Resandet är ett yrke där Du måste arbeta utöver det vanliga, men 
som ger Dig, om Du planerar det, möjlighet att se och uppleva saker och 
platser som andra oftast aldrig får se och uppleva — annat än mot stora 
ekonomiska uppoffringar.
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34Att använda databaser 
för att söka 
marknadsinformation
av Eva Stavenberg Ewing, Exportrådet

Snabbt och enkelt - tre exempel
Tillgång till marknadsinformation ökar ständigt och i samma takt 
växer företagens behov av både strukturerad informationsinsamling 
och en väl fungerande »urvalsprocess». Som ett nytt hjälpmedel har 
under senare år databaser gjort sig gällande. Det här kapitlet syftar till 
att klarlägga vad en databas är, vilken information en databas kan 
innehålla och om och när det är lämpligt att använda databaser i 
företaget. Vidare ges en kort beskrivning av utrustning samt kostna
der i tid och personal om företaget tänker ansluta sig till databaser. 
Först följer dock tre olika tillfällen då företag haft användning av 
databaser.

Exempel 1
En annonsbyrå behöver bakgrundsinformation inför en kommande 
annonskampanj. De vill snabbt få en överblick av hur tennismarkna-



den i Italien och Frankrike ser ut. En sökning i databasen PROMT gav 
flera referat på relevanta tidningsartiklar. Ett par exempel:

Italien
Sport, 1 industria fattura tremila milliardi all anno. 
Sole 24ore February 16, 1988 p. 13 
Language: Italian
. . . are imported. Sales of skiboots, in which Italy is a world leader, made up for these ski 
imports: skiboots production totalled 3.5 million pairs, and afterski footwear production 
totalled 12.5 million pairs, there are 2 million tennis players currently: tennis racket sales 
are 420,000 units/yr and tennis ball sales 6 million units/yr.

Frankrike
Sport-loisirs: Quel sport et quel loisir en hyper??.
LSA September 1, 1987 p. 99-107 
Language: French
France: The sport and leisure sector turnover is F21 bil/yr currently, according to the 
Fedn Nationale du Commerce des Articles de Sport-Loisirs. The sector is now growing at 
2—3%/yr. Specialized shops account for 50% of total sales an hypermarkets for 14%. 
Tennis equipment sales are F2.685 billyr. Tennis balls sales are 1.7—1.9 million dozenlyr. 
Hypermarkets account for 35—40% of tennis balls sales and 50% of tennis racket sales.

Exempel 2
Inför en satsning på den canadensiska och spanska marknaden, inom 
livsmedelssektorn, vill ett företag veta om det har skrivits några 
researchrapporter / marknadsanalyser eller om det finns några hel
täckande artiklar om branschen inom respektive land. Företaget vill 
veta vilka de stora aktörerna är, marknadsutsikter samt marknads
andelar. En sökning på databaserna Industry Data Sources och 
PROMT gav flera användbara referenser. Bland annat fanns det en 
branschrapport om den canadensiska marknaden, som förvisso var 
gammal, men som ändå innehöll så grundläggande information att 
företaget beslöt att beställa den. Här är några av resultaten:
Canada
The U.S. Processed Meat Industry.
May 1985 no.l33 PRICE: $650.00.
Publisher: Business Trend Analysts, Inc. 2171 Jericho Turnpike Commack NY 11725 
United States of America 
Telephone: (516)462-5454
Document Type: Forecast, Market Research Report, Statistics (fore, mktr, stat)
Record Status: Secondary Source 
Language: English
Geographic Coverage: United States of America, Canada (usa, can). Analalyzes the U.S. 
processed meat industry and market, 1985-1994. Examines new products, advertising 
expenditures, marketing strategies, raw materials, and competition. Provides data on 
sales, market size, market segmentation, prices, foreign trade, and consumer demograp
hics. Includes a section on the Canadian market.

Spanien
SPAIN - 200 LARGEST FOOD COMPANIES DOMINATE MARKET 
Distibucion Actualidad (DA) November, 1987 (Page 39)
A 3-page article looks at the Spanish food market where the 200 largest companies 
dominate the sector with a 57% market share. There are a total of 1,701 companies active 
in the sector with total turnover of Pta3.75bn in 1986 when investment in the sector 
increased 26%. The article includes tables showing the 25 leading food and drink compa
nies in Spain in 1986 and the leading food distribution group.



Exempel 3
Ett företag inom hälsokostsektorn söker nya produkter och leverantö
rer för att försvara sin position i en allt hårdare konkurrens. Företaget 
har bestämt sig för att kontakta grossister i »hälsokost» i Kalifornien. 
Man anser Kalifornien lämplig dels därför att hälsokostindustrin är 
stor och välutvecklad där och dels för att det är nära till Ost- och 
Sydostasien varifrån många hälsokostprodukter kommer. En sökning i 
Dun & Bradstreet’s Market Identifiers resulterade i att 131 stycken 
företag identifierades. Dessa sorterades i ordning efter försäljnings- 
storlek. Det största företaget i listan såg ut så här (utdrag från 
datautskriften):
0816932 
Natures Best*
19801 S Vermont Ave 
PO Box 3689 
Torrance, Ca 90502

Telephone: 213-770-3141
Los Angeles County SMSA. 328 (La-Long Beach, Ca)
Business: Whol Health Foods

Current Trend Base
Year Year Year

Sales ($): 32,800,000 32,800,000 20,000,000
Employees total: 120 120 75

Sales growth (%): 64
Employment growth (%): 60

Vad är en databas?
Med begreppet databas avses generellt varje systematisk samling av 
data eller information. Databas har numera kommit att innebära att 
information är lagrad och sökbar i en dator. Inom företagen har ofta 
ekonomiavdelningen databaser med uppgifter om företagets kunder 
(fakturering) och leverantörer (reskontra). Beroende på verksamhet 
och datasystemets flexibilitet, kan mer utförlig data läggas in i databa
serna: produktkoder, projektnr eller projektansvarig. Utifrån de upp
gifter som finns kan ett mer eller mindre utförligt informationssystem 
byggas upp. Databaser av den här typen är företagsinterna. I detta 
kapitel behandlas enbart de allmänt tillgängliga databaserna, dvs de 
som inte innehåller hemlig eller exklusiv information. De två typerna 
av databaserna syftar bägge till att samla, lagra och tillhandahålla 
information så att beslut kan fattas med bästa möjliga underlag. 
Informationen i databaserna har naturligtvis inget värde om den inte 
ger stöd i den dagliga verksamheten. Därvid uppstår också en före
tagsintern utmaning, att se till att informationen når rätt person i rätt 
tid, en aspekt av informationshantering som inte heller behandlas mer 
än ytligt i detta kapitel.

Det finns allmänt tillgängliga, eller publika, databaser inom nästan 
vaije område: allt från medicin till film och konst finns representerat. 
Det totala antalet publika databaser i världen uppgick i slutet av 1986 
till ca 3 000 stycken. Vi kommer här att koncentrera oss på databaser 
inom områdena företags- och marknadsinformation. Dessa områden 
beräknades 1985 svara för ca 20 procent av totala antalet databaser i



Norden. I andra länder, och speciellt i kommersiella sammanhang, är 
siffran högre. Hos den amerikanska databasvärden DIALOG, störst i 
världen, ägnades 1988 30 procent av databaserna åt »ren» ekonomi- 
och foretagsinformation. I denna siffra har inte databaser med patent
information inkluderats.

Databaser innehåller alltså datasammanställningar av olika slag. 
Det kan vara företagsregister, ekonomiska tidskrifter eller marknads- 
rapporter som har lagts on-line. Databaserna kan också vara uppbygg
da som elektroniska klipp-tjänster av stort format. Företaget som 
producerar databasen tar på sig ansvaret att gå igenom en stor mängd 
publicerat material och »klippa» det som kan anses vara av intresse. 
Sammandrag av materialet görs, som sedan läggs in i databaserna. 
Den förra typen av databaser är källdatabaser, dvs hela källan finns i 
databasen och den senare är referensdatabaser, och innehåller sålunda 
referat till källan. Referaten är i regel utförliga och tar med den 
viktigaste informationen från källmaterialet. I vissa fall kan referaten 
användas direkt, utan att källmaterialet används. I Sverige finns det 
flera instanser, främst på universitets- och högskolebiblioteken, som 
kan beställa in material från hela världen. Företagens egna bibliotek 
kan givetvis också göra internationella beställningar. Det är i alla 
händelser viktigt att försöka kontrollera kvaliteten på de källor som 
ingår i en databas. Det är källans kvalitet som borgar för att in
formationen är tillförlitlig.

Databasvärdar
Databasvärdar började växa fram allteftersom databasernas antal 
ökade. Databasvärdarna köper rättigheter till databaser och lagrar 
dessa i sin värddator. Det innebär att kunden får tillgång till ett stort 
antal databaser genom ett företag. Varje databasvärd har sitt eget 
sökspråk eller meny-system, som går att använda i alla databaserna. 
Detta förenklar givetvis för personen vid PC:n / terminalen. Andra 
fördelar med databasvärdar är kundservice, utbildning och stödmate
rial i form av manualer, etc. Den utan tvekan största databasvärden i 
världen är DIALOG Information Services, vars huvudkontor är be
läget i Kalifornien, USA. Den största europeiska databasvärden heter 
Data-Star, och dess huvudkontor är beläget i Bern, Schweiz.

Exempel på viktiga databaser
I floran av databaser kan det vara svårt att hitta rätt. Vi har tidigare 
gjort distinktionen mellan käll- och referensdatabaser, och fortsätter 
här med en presentation av databaser inom områdena »allmän mark
nadsinformation», »företagsregister» samt »branschanalyser / mark- 
nadsrapporter».

Allmän marknadsinformation
Predicasts är ett företag som producerar en familj av databaser, inom 
området »allmän marknadsinformation». Tillsammans bildar de en av 
de största datorbaserade informationskällorna.



Databaser inom Predicasts:
- PROMT (Predicasts Overwiew of Markets and Technology). Den 

största databasen hos Predicasts, innehåller »allt» av allmänt in
tresse, dvs drygt 1,5 miljoner referenser.

- Business & Industry News eller PROMT daily. Som ovan fast upp
dateras dagligen i stället för varje vecka.

- F & S Index. Samma inriktning som PROMT, men innehåller »one- 
liners», alltså mycket korta referenser. F & S ska komplettera 
PROMT, alltså inte överlappa med, och ökar därmed bredden i det 
samlade utbudet. F & S använder dessutom källor som PROMT inte 
gör.

- Aerospace / Defense Markets & Technology. Databasen innehåller 
enbart information om kommersiella aspekter av försvarsindustrin.

- Marketing & Advertising Reference Service, MARS. Denna databas 
följer allt som händer inom marknadsföring och annonsering. Den 
kan bl a användas för att följa konkurrenternas marknadsförings- 
och annonskampanjer. Det finns också information om marknadsför- 
ingsstrategier generellt.

- New Product Announcements, NPA. Databasen tar in press-releaser 
om nya produkter. Källan gör att materialet får tolkas med viss 
försiktighet. Det är ganska givet att företagen kommer att skriva 
bra saker om de nya produkterna. Inte desto mindre ger informatio
nen en bild av vilka produkter som lanseras, vem som lanserar dem 
och när.

- Forecasts & Time Series, USA och internationellt. I dessa databaser, 
för det är egentligen tre, lägger Predicasts in data som publicerats i 
statistikverk, tidningar, tidskrifter, årsböcker och fackpress. Stati
stiken rör främst industristatistik med produktbetoning, statistik 
inom alla områden förekommer dock.

- Annual Reports Abstracts. Databasen innehåller nyckelmformation 
från stora företags årsredovisningar. Databasen är liten, men inne
håller annars bra sammandrag från årsredovisningar.

Textline och Bis Inf omat
Textline blev allmänt tillgänglig 1979, tillsammans med en annan 
databas NEWSLINE. Bakom databaserna finns Finsbury Data Servi
ces, vars huvudägare då var tre brittiska finansföretag. Sedan dess har 
tjänsten utökats med två databaser, DATALINE, finansiell företagsin- 
formation, och NEXTLINE, kommande viktiga händelser. Sedermera 
har Finsbury köpts upp av Reuters, och i och med detta lades Reuters’ 
Newsline till TEXTLINE. TEXTLINE har gjort sig känd för att följa 
internationellt betydande, men lokalt baserade, källor. Databasen 
täcker, om man ser till källorna, hela världen och anses innehålla 
information från lite mer udda marknader. I likhet med PROMT är det 
dock industriländerna som dominerar, och speciellt information av
seende den brittiska marknaden och övriga europeiska marknader är 
omfattande. TEXTLINEs ämnen fördelar sig i databasen med 60 pro



cent på företagsinformation, 15 industri / produkter, 10 ekonomi, 14 
offentliga affärer samt 1 procent EG-nyheter. TEXTLINE har ett kod- 
och menybaserat söksystem som är lätt att lära men lite otympligt att 
använda. Söktiderna blir ofta också längre än på andra system.

Bakom Databasen BIS Inf omat finns ett företag som specialiserat sig 
på att bevaka vissa ämnen för olika klienters räkning. Resultatet av 
bevakningen läggs sedan in som referenser i databasen. Ytligt sett 
finns det vissa likheter mellan Predicasts PROMT och BIS Infomat. I 
BIS har emellertid specialiseringen gått före det generella. BIS In
fomat är ändå tillräckligt stor för att innehålla information om många 
områden. En annan skillnad är att BIS är mer internationellt inriktad 
än PROMT, som är betydligt mer USA-koncentrerad.

Företagsregister
USA är väl täckt inom det här området, med flera datorbaserade 
företagsregister. För andra länder finns det ännu inte samma tillgång 
på sådana databaser. D&B -International, Dun’s Market Identifiers är 
en av de få databaserna med ett globalt företagsregister. Basen täcker 
130 länder och en halv miljon företag. Övriga databaser inom denna 
grupp är begränsade till ett land. Hoppenstedt producerar tre databa
ser som var och en täcker Västtyskland, Nederländerna och Österrike. 
Storbritannien finns representerat i ICC British Company Directory 
och KOMPASS UK. Den förra databasen, ICC, innehåller kortfattad 
information men täcker alla aktiebolagsregistrerade företag. (Närma
re 2 miljoner). KOMPASS har betydligt utförligare information, men 
täcker färre företag, 110 000.

Företagsregistren i datoriserad form är mycket behändiga att an
vända för att bestämma storleken på en bransch, få namn och adress på 
potentiella kunder eller möjliga samarbetspartners. Hos vissa data
basvärdar går det att beställa utskrift av adressetiketter direkt från 
databasen. För att rätt kunna bedöma ett företagsregister, och detta 
gäller ju givetvis både tryckta och datorbaserade, bör man ta reda på 
hur företagssektorn ser ut i respektive land. T ex bör man känna till 
totala antalet företag samt vilka företag som är »publika», dvs med 
uppgiftsskyldighet. Har man dessa uppgifter är det lättare att bedöma 
databasernas tillgångar och begränsningar.

Branschanalyser / Marknadsrapporter
Det finns flera databaser som innehåller branschrapporter, marknads
undersökningar eller företagsanalyser. Rapporterna är skrivna av väl
kända researchföretag eller av aktieanalytiker hos banker eller fond- 
kommissionärer. I vissa fall är det också dessa företag som är databas
producenten, t ex Arthur D. Little / Online eller FIND / SVP Reports 
and Studies index. Båda databaserna innehåller industri- och bransch
studier, företagsstudier och marknadsundersökningar. Det finns data
basvärdar som fristående samlar in information om olika researchföre- 
tags rapporter och andra dokument av intresse, t ex databasen 
Industry Data Sources (IDS). IDS har referenser till olika mark
nadsundersökningar. I varje referens finns det producerande företa
gets adress, telefon samt pris på rapporten. Det bör dock observeras att 
IDS är mycket inriktad på den nordamerikanska marknaden. Er



farenhet tyder på att dessa företag kan vara ovana att hantera be
ställningar från over-seas. DatabasenInvestext har rapporter inlagda, i 
full text, av aktieanalytiker på banker eller hos fondkommissionärer. 
Rapporterna är främst avsedda som underlag för investeringsbeslut 
och innehåller därför mycket finansiella data och nyckeltal. Dessutom 
finns det ofta marknadsbedömningar med efterfrågeutveckling, kon
kurrensbild och institutionella faktorer. Rapporterna är skrivna av 
specialister runt om i världen och är helt avsedda för affärsbruk. 
Predicasts PROMT har en undergrupp med referenser till rapporter av 
ovanstående slag. Det är lämpligt att kombinera en sökning på 
PROMT och Investext eftersom de använder olika företag som upp- 
giftslämnare.

När ska databaser användas?
I början av 1970-talet var det totala antalet söktimmar i världen 
100 000. Motsvarande siffra var 1985 4 — 5 miljoner. Dessa siffror 
belyser klart ett par aspekter av informationsförsörjning.

Inte bara mängden av information har ökat, utan även tillgänglig
het. Tillgängligheten kommer även mer geografiskt perifera länder, 
som Sverige, till godo.

Vad får detta för praktisk betydelse för arbetet på marknadsavdel
ningen eller på företagsbiblioteket? För det första är det tveksamt om 
ett företag med internationell anknytning vågar vara helt okunnig om 
databaser. Utvecklingen går snabbt och även om det idag inte finns 
någon lämplig tillämpning för företaget kan det dyka upp en skräddar
sydd i morgon. För det andra »kräver» databaserna att företagen har en 
viss informationsmognad. Det gäller att noggrant veta vilken typ av 
information man behöver, vem som behöver den när det är viktigt. 
Detta låter självklart, men är ett absolut krav vid databassökningar. 
Resultatet kan annars bli en oöverskådlig mängd information, där 90 
procent är oanvändbart. Ett dyrt misstag! Slutligen är en viss datorva
na en stor fördel. Redigering i ordbehandlings- och kalkylprogram kan 
förhöja resultatet betydligt.

Vi har inlett det här kapitlet med att ge exempel på tre tillfällen då 
det var lämpligt att använda databaser för att svara mot ett informa
tionsbehov. Frågeställningarna var kortfattade och väldefinierade. 
Det gick oerhört snabbt att ta fram den relevanta informationen, och 
var förhållandevis billigt.

All information finns inte i databaser!
Användning av databaser innebär en avvägning mellan bredd och 
djup. Datortekniken gör att databaserna är mycket bra vid kartlägg
ningar och bevakning. Tekniken gör att man snabbt kan se om det har 
skrivits något inom ett område, man kan också spara en stående 
sökprofil, t ex namnet på en konkurrent. Varje gång något skrivs om 
konkurrenten, får man veta det. I båda fallen spar man mycket tid och 
samtidigt pengar. Det är alltså bredden på materialet, tillgängligt 
blixtsnabbt, som ger databaserna en stor fördel. Det finns också fickor 
av djup i databaserna, som man oftast når genom att söka i flera 
databaser på flera olika system. Detta är dock rätt avancerat, och 
kräver mycket god kunskap om flera databaser och söksystem.



Det är, så fort man gör avsteg från principen brett-och-snabbt, vik
tigt att man kompletterar databassökningen med andra informations
källor.

Här följer några tillfällen då databaser är utmärkta att använda. 
(Eftersom antalet databaser ständigt växer och alltmer information 
inkluderas, kommer också nya användningsområden att uppstå.)

Bakgrundsinformation - marknad och företag
För att bilda sig en uppfattning om en marknad eller ett företag. Detta 
kan vara aktuellt vid en marknadsprioritering eller inför en förhand
ling med en ny företagskontakt.

F öretagsinformation
Allt som finns om ett företag: Finansiella och resultatdata, företags
struktur, marknadsföringskampanjer, pressomnämnanden, produkt
mix, nyckelpersoner etc. I detta kan också ingå patentsökningar för att 
bestämma företagets forskningsfronter.

Bransch-genomgång
För att definiera en bransch: storlek, viktigaste aktörer, spridning etc. 
Kan vara aktuellt om man söker potentiella kunder (företag) eller 
samarbetspartners, eller vill jämföra aktörerna i en bransch.

Konkurrentbevakning
För att följa konkurrenternas ageranden på olika marknader.

Vem ska sköta databaserna?
Om det visar sig att ett företag har tillräcklig mängd av frågor av 
»databaskaraktär», är det lämpligt att förlägga en sökfunktion till 
företaget. Antingen kan företagets bibliotek utföra sökningen. Funk
tionen kan också ligga direkt hos marknads- eller produktansvariga. 
Det viktiga är att den person som söker i databaser gör det tillräckligt 
ofta för att inte glömma de rätta handgreppen mellan varven. Finns det 
anledning att förmoda att sökbehovet kommer att uppstå sporadiskt, 
kan det vara lämpligt att anlita konsulter, eller sk informationsbro- 
kers, som utför sökningen på uppdragsbas.

Informations-brokers.
Informationsbrokers har till uppgift att för klienters räkning söka 
fram information i lämpliga databaser. Dessa specialister är vana vid 
att formulera sökfrågor, att söka på flera olika databaser och att pre
sentera materialet i redigerad form. Den kostnad som är förknippad 
med att utnyttja en informations-broker, tjänas lätt in genom tidsbe
sparing och genom att rätt information erhålls. Det finns i Sverige ett 
antal företag / institutioner som specialiserat sig på sådana tjänster. 
Rena informationssöknings-tjänster har IDC / KTHB (Informations- 
och dokumentationscentralen vid Kungl. Tekniska Högskolans biblio
tek) och Temadoc vid Chalmers tekniska högskolan i Göteborg. Flera 
företag har profilerat sig genom att erbjuda extra tjänster. En del gör



utredningar och undersökningar baserade på extensiva datasökning
ar, (Update). Andra utnyttjar utlandsbaserad personal som på plats 
kan komplettera databassökningarna. SVP / Interfact och Exportrådet 
/ Wennergren-Williams erbjuder båda sådana tjänster. SVP har specia
liserat sig sig på kort-frågor, under det att Exportrådet / Wennergren- 
Williams tjänst »Bussiness Link», som är den största av de två - kan 
svara på både enklare och mer omfattande frågor.

Utrustning
Det krävs en viss utrustning för att söka »on-line» i databaser. Detta 
begrepp innebär att man är direkt uppkopplad till databasen och får 
svar på sina frågor i samma takt som de skickas. »Linjen» är — i regel — 
helt enkelt telenätet. Det fiffiga är dock att man endast behöver ringa 
ett lokalsamtal för att nå en dator i t ex USA eller Schweiz. Kostnaden 
för utrustning börjar variera så kraftigt att inga sådana prisuppgifter 
har tagits med.

För effektiv informationssökning i publika databaser krävs följande 
tekniska utrustning:
1. Terminal eller persondator med seriell och parallell port.
2. Asynkront modem.
3. Kommunikationsprogram.
4. Skrivare.
5. Telenätsöverföring, (dvs telefon- eller datanätsabonnemang).
(Del av detta avsnitt bygger på faktablad från Televerkets databas
tjänst samt utdrag ur Informationssökning i databaser, Hederén J., 
1987, Spektras Handboksserie.)

Terminal eller persondator
En persondator är vida överlägsen en terminal, eftersom en personda
tor har betydligt fler användningsområden. Persondatorn måste vara 
utrustad med en seriell port av typ V.24/RS232 samt ett asynkront 
kommunikationskort. (Om datorn inte är utrustad med ett sådant kort, 
se till att det finns plats för ett.) Det behövs ytterligare en port, av 
parallell typ, för inkoppling av skrivare. En port är, rent fysiskt, en 
»kontakt» på baksidan av datorn, vars egenskaper definieras av typen 
av gränssnitt, alltså V.24/RS232. OBSERVERA! Det är viktigt att 
tänka på vilken typ av operativsystem persondatorn har. MS-DOS (dvs 
IBMs system) är det vanligaste, men även andra finns. Operativsyste
met kommer att styra vilken typ av kommunikationsprogram som kan 
användas i datorn.

Modem
Modemets uppgift är att omvandla datorns ettor och nollor (digitala 
tecken) till ljudsignaler (analoga), så att telenätet klarar överföringen. 
Ett modem kan hantera överföringen på lite olika sätt. Det vanligaste 
vid informationssökning är att det sker asynkront, dvs persondator /



terminal och värddator behöver ej kommunicera i takt, och i full du
plex, dvs överföring kan ske i båda riktningarna samtidigt. Överförin
gen kan ske med olika hastighet, vilket mäts som bitar per sekund. 
Vanlig hastighet är 1200 bps.

Kommunikationsprogram
Ett kommunikationsprogram ska se till att persondatorn kan emulera 
(härma) olika terminaltyper, (TTY och VT100 är de vanligaste), för att 
persondatorn ska kunna kommunicera med värddatorn. Kommunika
tionsprogram kommer i mer eller mindre exklusiva utföranden, och 
priset varierar därefter. Grundkraven på vad ett kommunikationspro
gram ska kunna klara är: flera överföringshastigheter, heltäckande 
kommunikationsparametrar, lagring av flera olika värddatorer samt 
hantering av svenska tecken.

Skrivare
En matris-skrivare är bäst lämpad för utskrift vid sökning på databa
ser. Se till att skrivaren har tillräckligt snabb skrivkapacitet, så att 
tecken inte försvinner vid utskrift. Alternativt ska skrivaren ha en 
buffert, dvs ett minne där information kan lagras temporärt.

Telenätsöverföring
Kommunikation sker lämpligen med televerkets tjänst, Datapak. Den
na är speciellt lämpad för kommunikation över långa avstånd. För att 
utnyttja Datapak krävs ett sk x.28 abonnemang, som kan beställas via 
televerket. Det finns även andra, mycket väl fungerande telenät. Ännu 
så länge erbjuds de i regel tillsammans med någon typ av databast
jänst. Så innebär till exempel de sk »Reuters-skärmarna» att både 
terminal, information och kommunikation erbjuds i ett och samma 
paket. (Reuters-skärmarna är ett avancerat system för bevakning av 
växelkurser, räntor, etc.).

Investeringar i utrustning och tid
Förutom den tekniska utrustningen, som presenteras kortfattat ovan, 
krävs ett kontrakt med en databasvärd för att börja söka. De flesta 
databasvärdar baserar sin debitering strikt på användning. Det inne
bär att man endast behöver betala för den uppkopplade tiden i databa
sen samt för de utskrifter som görs. Det betyder att det inte är så 
kinkigt att välja databasvärd, eftersom man endast betalar för använd 
tid. Kontrollera dock debiterings-policyn hos respektive databasvärd 
och de ingående databaserna. I regel får man betala extra för manualer 
som beskriver systemet och de ingående databaserna. Det är i de allra 
flesta fall en värdefull investering. Många databasvärdar har också 
help-desks, dit man kan ringa och håller dessutom kurser - numera 
också i Sverige. Det är klokt att utnyttja båda dessa möjligheter, 
speciellt för att lära sig ett visst system, knutet till en specifik databas-



värd. En god regel är också att utnyttja gratismaterial som många 
databasproducenter erbjuder.

Nedan följer en lista på några svenska rådgivningstjänster, som 
erbjuder stöd till både vana och ovana sökare:
Refline är en tjänst vid IDC/KTHB, dvs Kungl. Tekniska Högskolans 
bibliotek i Stockholm. Här erbjuds information och rådgivning inom 
främst områdena teknik och grundvetenskaperna, dvs kemi, fysik och 
matematik. Refline är också ansvarig för ett stort kursutbud, varför det 
är lämpligt att vara med på deras delgivningslista.
Temadoc vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg står både för en 
rådgivningstjänst och en informationsbroker-tjänst. (Vid KTHB i 
Stockholm är rådgivningstjänsten och informationskonsult-tjänsten 
uppdelad i Refline för den förra och IDC/KTHB för den senare.) Råd
givningen är gratis och öppen för alla.
Televerkets databastjänst är en relativt ny rådgivningstjänst där alla 
typer av frågor täcks. Det gäller både databasval och sökteknik, råd vid 
referenslitteratur och lämpliga tidskrifter. Tjänster ger också råd vid 
val av utrustning, och hjälper till med tekniska frågor. Man ger ut en 
faktablads-serie där relevanta områden inom databassökningen gås 
igenom: t ex kommunikationsprogram, modemval, databasguider. 
Däremot utför inte tjänsten sökningar på uppdrag.

Att tänka på
1. Undersök om databaser verkligen svarar mot företagets informa

tionsbehov, alternativt om databaser kan förbättra och utöka om- 
världsbevakningen. I det senare fallet är det viktigt att klarlägga 
hur en sådan förbättring ska ske. Vilken typ av information för
väntas ge bättre kunskap? Vem ska omvandla informationen till 
praktisk handling? Ansvar för uppföljning och utvärdering?

2. Ta reda på hur ofta informationsbehovet uppstår för att avgöra om 
informationssökning ska ske internt eller läggas ut. Avgörande blir 
också om databaserna kommer att användas då ett informationsbe
hov uppstår eller som spjutspets för att spåra nya affärsmöjligheter.

3. Var beredd på att investera tid och pengar om en sökfunktion ska 
upprättas internt. Utbildning och testsökning är viktiga ingredien
ser. Använd också tid att internutbilda dem som kan tänkas ha nytta 
av databaserna, inte bara de som ska göra själva sökningen.

4. Ha inte orealistiska förväntningar på databaserna. Informationen 
blir inte bättre för att den är datorbaserad.

5. Inkludera databassökningar i företagets strategiska och operativa 
planering. Det är den bästa garantin för en »riktig» utvärdering.



Marknadskartläggning
av Jan Samuelson, Indevo

Det är inte utan anledning som den tidsålder vi lever i idag ofta går 
under namnet Informationsåldern. Det existerar idag ett överflöd av 
information. Inte minst tack vare datateknologins snabba utveckling 
kan information dels behandlas mer effektivt än tidigare, dels göras 
mer tillgänglig än förr. Ett exempel på den senare aspekten är mäng
den av informationsdatabaser, vilka har blivit allt fler och alltmer 
omfattande under 1980-talet — se kapitel 34.

I ett företag behandlas dagligen stora mängder information eller 
data. Det rör sig om allt från offerter och leveransvillkor till informa
tion om kunder, marknader och konkurrenter. Många internationella 
företag kartlägger marknaden och konkurrenterna kontinuerligt, me
dan mindre företag sällan har resurser att hålla sig informerade på 
samma systematiska sätt. I vissa fall uppstår ett behov av ett fördjupat 
informationsinhämtande. Detta är ofta fallet då företagets verksamhet 
genomgår en större strategisk förändring av något slag. Exempel på 
sådana tillfällen är när ett nytt dotterbolag startas på en ny geografisk



Figur 35.1: Kartläggningsprocessen
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marknad, när en ny produkt skall lanseras eller när konkurrenter 
vidtager åtgärder som innebär ett hot mot den egna verksamheten.

Detta kapitel behandlar marknadskartläggning, dvs ett inhämtan
de och en analys av information rörande en viss marknad. Kapitlet 
består av följande fyra delar:
- Kartläggningsprocessen. Hur skall en marknadskartläggning ge

nomföras och vad är viktigt att tänka på i de olika stegen?
- Marknadskartläggning. Vad består en marknadskartläggning i hu

vudsak av och vad bör ingå i de olika delarna?
- Speciella aspekter på marknadskartläggning. Här behandlas till

gången på information, vikten av att beakta kulturella skillnader 
mellan länder samt frågan om vem som skall utföra marknadskart- 
läggningen.

- Informationskällor. Vart kan man vända sig i sitt informations
sökande?

Kapitlet avslutas med sammanfattande råd och tips.

Kartläggningens olika steg

Kartläggningens syfte
Kartläggningen och informationsinsamlandet måste ses i ett större 
sammanhang. Alltför ofta sätts en informationsinsamling igång utan 
att en ordentlig förståelse har skapats för hur och till vad den insam
lade informationen skall användas. Första steget i kartläggningspro
cessen, vilken åskådliggörs i sin helhet i figur 35.1 ovan, är följaktligen



att fastställa kartläggningens syfte. En effektiv kartläggning utmärks 
av att den skall kunna fungera som beslutstöd för företagsledningen, 
ofta i strategiska frågor. För att kunna fylla denna funktion på ett 
tillfredsställande sätt måste en överenskommelse om syftet göras mel
lan beställaren - företagsledningen eller motsvarande - och den an
svarige för kartläggningen. En stor del av ansvaret för att en ordentlig 
syftesdiskussion kommer till stånd faller i praktiken ofta på den kart- 
läggningsansvarige. Beställaren har inte alltid klart för sig vilken typ 
av information han/hon söker och inte heller hur den kan eller skall 
användas. Att lägga tid på att tillsammans gå igenom syfte och pro
blemställningar medför stora vinster både för beställaren (i form av ett 
bättre beslutsstöd) och för den som är ansvarig för själva kartlägg
ningen (i form av riktlinjer genom hela processen).

I stora drag kan de beslut, som en kartläggning kan syfta till att 
stödja, delas upp på tre nivåer:
- Strategiska beslut: Vilka produkter och tjänster skall företaget er

bjuda? Till vem skall de erbjudas och på vilket sätt?
- Resursmässiga eller taktiska beslut: Vilka resurser krävs för att 

förverkliga de strategiska besluten? Hur skall dessa resurser an
skaffas, utvecklas och organiseras?

- Operativa beslut: Hur skall resurserna utnyttjas för att uppnå högsta 
möjliga effektivitet?

För var och en av dessa beslutssituationer krävs olika typer av in
formation, bl a som en följd av att de olika beslutsnivåerna har skilda 
tidshorisonter. Strategiska beslut har att göra med företagets verk
samhet på lång sikt (vanligast 5-10 år). De resursorienterade besluten 
har en tidshorisont på kanske ett eller två år, medan de operativa 
besluten kan ha en horisont på mindre än ett år. Tidshorisonten beror 
vidare på i vilken bransch samt på vilken geografisk marknad före
taget befinner sig. Ett engagemang i ett u-land med relativt osäkra 
politiska förhållanden medför på ett naturligt sätt ett kortare perspek
tiv än ett engagemang i en stabil västerländsk demokrati.

I syftesdiskussionen måste alltså en förståelse skapas för vilken typ 
av beslutssituation som kartläggningen skall stödja. Tidshorisonten 
får nämligen effekt på den detaljeringsgrad som krävs, vilken i sin tur 
påverkar informationens tillgänglighet och kostnaden för dess an
skaffande. På den strategiska nivån är behovet av detaljerad informa
tion generellt sett lägst medan det motsatta i regel gäller för den 
operativa nivån. Vidare kan kravet på informationens aktualitet va
riera beroende på vilken typ av beslut det rör sig om. På det strategiska 
planet är det ofta viktigast att kunna identifiera trender, enskilda 
siffror har inte samma betydelse som på det operativa planet. För 
operativa beslut krävs hög aktualitet på informationen för att kunna 
fatta riktiga kortsiktiga beslut.

Generellt gäller att informationens tillgänglighet minskar ju mer de
taljerad och färsk information man önskar, samtidigt som kostnaderna 
för anskaffandet ökar. Makroekonomisk information är relativt enkelt 
att få tag på i utvecklade länder, detsamma gäller politisk information. 
Däremot kan det krävas stora resurser för att finna information om



Figur 35.2: »Informationstratten»
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Figur 35.2 ovan illustrerar diskussionen angående sambandet mel
lan beslutssituation, informationstyp, detaljeringsgrad, tillgänglig
het, samt kostnadsaspekten.

Kartläggningens mål
I och med att syftet med kartläggningen har slagits fast har den viktiga 
basen för den fortsatta processen lagts. Nästa steg är att utifrån syftet 
formulera kartläggningens mål. Detta innebär att man specificerar, så 
noggrant som möjligt, vilken information som behövs. Om syftet med 
kartläggningen är att göra en förberedande marknadskartläggning 
inför en planerad exportsatsning, kan målet med studien vara att 
samla in information om nuvarande aktörer på den nya geografiska 
marknaden, prisnivåer, distributionsvägar, kundernas köpbeteende 
samt eventuella statliga regleringar. Genom att i förväg tänka igenom 
och formulera vilken information som behövs för att syftet skall upp
fyllas, kan själva informationsinsamlandet göras mer tids- och kost
nadseffekti vt samt mer målinriktat. Vidare minskas risken för att 
behöva gå till en och samma informationskälla ett flertal gånger, 
samtidigt som irrelevant information kan sorteras bort på ett tidigt 
stadium.

I samband med att kartläggningens mål formuleras bör hypoteser 
angående de problem eller frågeställningar som studien är tänkt att ge 
svar på tas fram. Att, som ansvarig för kartläggningen, i förväg ha en



hypotes om de verkliga förhållandena underlättar betydligt själva 
informationsinsamlandet. Därmed har man en specifik teori att dis
kutera eller jämföra med informationskällorna, samtidigt som det 
kvalitativa tänkandet stimuleras.

Kartläggningens design
Steg nummer tre i kartläggningsprocessen är att utifrån syfte och mål 
lägga upp en plan för kartläggningen. Det finns en mängd olika kart- 
läggningsmetoder att använda sig av, antingen var för sig eller i 
kombination. Exempel på frågor som blir aktuella i denna fas är: Skall 
primär- eller sekundärdata samlas in? Skall personliga djupintervjuer 
göras eller skall man nöja sig med telefonintervjuer eller postala enkä
ter? Svaren på de olika frågorna går ofta att härleda ur syfte och mål. 
Vidare sätter naturligtvis kostnadsaspekter ramar för hur kartlägg
ningen kan läggas upp. Teoretiskt skall informationsinsamlandet fort
gå så länge som marginalnyttan av den nya informationen är större än 
marginalkostnaden för dess anskaffande. I praktiken blir det en fråga 
om diskussioner mellan beställaren och den ansvarige för kartlägg
ningen.

Det brukar visa sig vara bra att lägga upp kartläggningen i dels en 
förstudie, dels en huvudstudie. I förstudien undersöks huruvida de mål 
som har satts upp överhuvudtaget är möjliga att uppnå. Förstudien 
kan ofta göras relativt kort, vanligtvis krävs endast ett fåtal tele
fonintervjuer med lämpliga personer. Om syftet är att kartlägga en ny 
geografisk marknad kan exempelvis ett samtal med en person på 
landets handelskammare ge goda möjligheter att stämma av vilka 
förutsättningar som finns. Idén med att först göra en kortare förstudie 
är att, innan en alltför stor apparat har dragits i gång, kunna göra 
förändringar i målformulering och design.

I kartläggningens design ingår också frågan om vilka informations
källor som huvudsakligen skall användas. Det ligger en fördel i att 
vända sig till fler än en källa med samma frågor. Därmed kan den 
erhållna informationen kontrolleras och verifieras. Sist i detta kapitel 
återfinns ett avsnitt med exempel på sådana källor.

Kartläggningens genomförande
Kärnpunkten i kartläggningsprocessen är naturligtvis själva genom
förandet. Det är också denna fas som är mest resurskrävande. Om de 
tidigare stegen (syfte, mål och design) har genomförts noggrant finns 
det dock förutsättningar för att genomförandet kan ske på ett resurs- 
effektivt sätt.

Under genomförandets gång inträffar vanligen saker som ger an
ledning till små justeringar och ändringar i den ursprungliga desig
nen. Nya informationskällor upptäcks, hypoteser visar sig vara grun
dade på felaktig information osv. Det är viktigt att hela tiden vara 
flexibel för sådana händelser och kunna avgöra deras betydelse för 
studien som helhet. Kontinuerlig kontakt med beställaren, även under 
genomförandefasen, är betydelsefull för kartläggningens slutliga vär
de.



Analys, slutsatser och rekommendationer
Kartläggningen bör avslutas med en sammanställning och analys av 
det insamlade materialet. Genom att återkoppla till syftet och de 
ursprungliga problemställningarna kan slutsatser dras och rekom
mendationer göras.

Marknadskartläggning
Rent praktiskt, vad kan en marknadskartläggning innehålla? Natur
ligtvis varierar svaret på den frågan från fall till fall, men generellt 
sett finns ofta följande fem delområden med i en marknadskartlägg
ning. De respektive delområdenas vikt i kartläggningen beror på stu
diens syfte.

B ranschanalys
Branschanalysen syftar dels till att beskriva branschen i termer av 
produkter/tjänster, historik osv, dels till att förstå branschlogiken, dvs 
vilka faktorer det är som karakteriserar branschen samt hur de sam
verkar.

Det föreligger vanligtvis stora skillnader mellan olika geografiska 
marknader även om det rör sig om samma bransch. Branschen har 
olika historiska utvecklingar, olika utvecklingsriktningar samt olika 
trender på respektive geografisk marknad. Faktorer som bör belysas i 
marknadskartläggningen är:
- Branschens historiska bakgrund
- Produkter/tjänster och användningsområden
- Utrustning och teknologi
- Tillverkningsprocesser
- Trender

Vaije bransch har vissa speciella karakteristika. Så kan t ex en 
bransch karakteriseras av snabb teknologisk utveckling, medan en 
annan kan sägas karakteriseras av att utvecklingen går långsamt. Ett 
annat exempel är då det typiska för branschen är att företagen är små 
och lokala i motsats till stora och globala. Sådana faktorer är viktiga 
att studera och analysera för att förstå branschlogiken. Genom att 
studera vad som är orsakerna till att branschen har viss karakteristi
ka, samt vilka effekter de får, ökar värdet av marknadskartläggningen 
markant.

Marknadsanalys
Denna del av kartläggningen omfattar information om
- totalmarknadens storlek uttryckt i volym och värde,
— marknadens totala volym och värde uppdelat i viktiga delsegment, 

exempelvis produkttyper, slutförbrukarkategorier eller geografiska 
områden,



— import- och exportsiffor,
- distributionsformer.
Med den totala marknaden i ett land avses inhemsk konsumtion, dvs 
inhemsk produktion plus import minus export. Uppskattningen av 
marknadens värde beror på var i distributionskedjan (konsument, 
detaljist, grossist eller tillverkare/importör) informationen hämtas, 
något som man måste vara väl medveten om då uppgifter från olika 
informationskällor j ämförs.

När det gäller uppdelningen av den totala marknaden i viktiga 
delsegment är det viktigt att vara noggrann med definitionen av de 
olika segmenten. Dessa varierar nämligen ofta mellan olika informa
tionskällor och - framför allt - mellan olika länder. Exempelvis be
höver inte begreppet medelålders konsumenter innebära samma ål
dersgrupp för en informationskälla som för en annan.

Ibland kan utvecklingen för den aktuella branschen vara starkt 
avhängig utvecklingen i en annan, angränsande bransch. Antag till 
exempel att en producent av färdigmat söker kartlägga marknaden för 
sina produkter för de närmaste fem åren. Marknadsutvecklingen för 
färdigmat torde delvis bero på antalet mikrovågsugnar som säljs. Följ
aktligen bör det i en sådan marknadsanalys även ingå ett avsnitt 
rörande det framtida bruket av mikrovågsugnar.

I största möjliga utsträckning bör siffrorna i marknadsanalysen avse 
en längre historisk tidsperiod; de senaste fem årens utveckling brukar 
vara ett bra riktmärke. Därmed kan man se trender i materialet och 
risken för att man fattar beslut grundade på tillfälliga svängningar 
minskar. Vidare bör prognosticerade siffror för marknadens utveck
ling den närmaste framtiden ingå i marknadsanalysen.

Konkurrentanalys
I en marknadskartläggning bör alltid en studie över de viktigaste 
aktörerna på marknaden ingå. Konkurrentanalysen bör dock inte vara 
så detaljerad att den övergår till att vara rena företagsanalyser, (såvi
da det inte rör sig om t ex företagsköp). I flertalet fall är det utifrån 
syftet tillräckligt med övergripande information om aktörerna av ty
pen:
— Storlek (omsättning samt antalet anställda)
— Ägare och koncerntillhörighet
— Omsättningen uppdelad på produkter och geografiska områden
- Marknadsandelar (totalmarknad och delsegment)
- Viktiga historiska händelser för företaget
- Väsentliga skillnader vad gäller ledning, organisation, tillverkning, 

marknadsföring, distribution osv, jämfört med andra aktörer.
Den normala proceduren när det gäller detta delområde är att först 
identifiera de olika aktörerna, deras inbördes förhållanden och ställ
ning på marknaden. Därefter koncentreras kartläggningen på de mest 
betydande aktörerna eller de, som utifrån kartläggningens syfte, är 
mest intressanta att studera närmare.



SI utförbrukarledet
Det fjärde delområdet i marknadskartläggningen är en studie av slut- 
fbrbrukarledet, eller kunden. Det är endast genom att förstå kunden, 
dennes beteende och behov som man kan bli framgångsrik som leve
rantör. Vidare är det centralt att förstå kundens inköpsprocess, dvs de 
olika stegen från den första kontakten med varan/tjänsten till köpet av 
densamma. Genom kunskap om kunden kan den produkt eller tjänst 
man säljer anpassas så att den, för kunden, framstår som överlägsen, 
jämfört med konkurrenternas produkter.

En analys av slutförbrukarledet är ofta den del av marknadskart
läggningen som kräver mest resurser, främst ekonomiska sådana. 
Detta är en av huvudorsakerna till varför delområdet ofta får ett 
relativt litet utrymme i en ordinär kartläggning, trots dess betydelse. 
Ett sätt att sänka kostnaderna är att använda sig av tidigare gjorda 
lokala studier. Vanligtvis kan man finna att olika marknadsforsk- 
ningsinstitut erbjuder goda studier med bra beskrivningar av utveck
lingstrender när det gäller beteende och behov hos slutförbrukarna. 
Dessa studier kan vara en god utgångspunkt och kan leda en bra bit på 
vägen mot uppfyllandet av kartläggningens mål och syfte.

Andra faktorer som påverkar branschen
Det kan finnas speciella faktorer som påverkar branschen eller mark
naden och som inte har fångats upp i de övriga delområdena i kart
läggningen. Det kan t ex röra sig om lagstiftning eller andra reglering
ar, branschpraxis eller utvecklingstendenser. Många branscher på
verkas också av den snabba teknologiska utveckling som pågår. 
(Observera att detta inte enbart gäller teknologiska branscher.) Såda
na faktorer bör tas upp separat och dess möjliga effekter bör analyse
ras.

Speciella aspekter på marknadskartläggning

Tillgången på information
Den tid och de resurser som behöver tas i anspråk för en marknadskart
läggning beror i hög grad på tillgången på information och statistik i 
det aktuella landet. Här föreligger stora skillnader mellan olika län
der, såväl vad gäller tillgången på information som tillförlitligheten på 
det material som finns att få tag i. Sverige är i detta sammanhang 
något av ett mönsterland, något som en utredare snart upptäcker då 
han/hon går utanför landets gränser. När kostnader och andra resurser 
uppskattas för marknadskartläggningen måste alltid hänsyn tas till 
svårigheterna att få fram relevant information i det aktuella landet.

Generellt sett är det endast inom Europa (utom öststatsländerna) 
och USA/C anada som man kan förvänta sig att finna någorlunda 
tillförlitlig och omfattande statistik. Men även inom denna grupp av 
länder föreligger skillnader, exempelvis vad gäller definitioner och 
klassificeringssystem. I övriga länder kan det vara näst intill omöjligt 
att få fram relevant information och statistik. Ofta är det i dessa länder 
endast några få personer i landet som har riktigt djupa kunskaper om 
en viss bransch. Det blir då av yttersta vikt att skapa en god kontakt



med dessa personer för intervjuer och samtal. Så är exempelvis fallet i 
de flesta u-länderna.

Kulturella skillnader
Tillgången på information och svårigheten med att få fram den är nära 
sammanknippat med kulturella skillnader mellan utredarens hem
land och det land som marknadskartläggningen gäller. Betydelsen av 
kulturella skillnader underskattas ofta, inte bara i det här samman
hanget utan även när det gäller förhandlingar och andra affärsrelatio
ner. Utan att känna till det främmande landets kultur och seder löper 
man som främling stor risk att antingen missförstås eller uppfattas 
som otrevlig, vilket naturligtvis kan få svåra konsekvenser för möjlig
heterna att få ut något av värde från kontakterna med landet.

Generellt sett ökar de kulturella skillnaderna i förhållande till Sve
rige ju längre bort från Sverige man kommer, även om det naturligtvis 
finns undantag. Sydostasien är ett exempel på en region vars kultur 
och seder skiljer sig betydligt från Sveriges. Innan man som utredare 
närmar sig denna region, bör man vara väl insatt i förhållandena där. 
Ska man buga eller skaka hand? Hur ska man handskas med namn och 
titel? Svar på sådana frågor kan införskaffas från exempelvis svenska 
handelskontor i de olika länderna.

Vem skall utföra marknadskartläggningen?
En marknadskartläggning kan antingen utföras av personal inom det 
egna företaget eller av utomstående personer, dvs av konsulter eller 
marknadsundersökningsbolag. Ett tredje alternativ är en kombina
tion av egen personal och externa specialister. Specialisternas uppgift 
kan då variera från ren datainsamling utifrån en metod fastställd av 
uppdragsgivaren, till ett totalansvar för uppfyllandet av studiens syfte 
och mål, inklusive slutsatser och rekommendationer. Faktorer att 
överväga vid val mellan egna och externa resurser är:
- Finns det personer med lämplig kompetens inom det egna företaget?
- Har dessa personer tid att utföra marknadskartläggningen inom 

specificerad tidsram?
- Kostnaden för att använda egna respektive externa resurser?
För företag som inte regelbundet genomför marknadskartläggningar 
är externa resurser vanligtvis den bästa lösningen. Externa specialis
ter på marknadskartläggning har speciell utrustning och kompetens 
som blir alltför dyrbar att införskaffa för ett företag som inte genomför 
regelbundna kartläggningar. Exempel på sådan speciell kompetens är 
färdiga metoder och koncept för marknadskartläggning, omfattande 
kontaktnät, intervjuvana, branschkunskap samt tillgång till databa
ser (liksom vana att söka i databaserna).

För företag som har behov av regelbunden marknadskartläggning 
blir det däremot sannolikt lönsamt att utveckla en egen funktion för 
detta ändamål. Funktionen ligger lämpligtvis inom marknadsavdel
ningen. Om samma grupp av personer görs ansvariga för samtliga



kartläggningar, har de på sikt fått sådan rutin och erfarenhet att 
externa resurser endast sporadiskt blir aktuella.

Informationskällor
Då en, för utredaren, helt ny bransch eller marknad skall kartläggas, 
kan det till en början verka näst intill omöjligt att leta fram korrekt, 
relevant och tillräckligt färsk information. Men allteftersom man blir 
närmare bekant med området, upptäcker man inte sällan att det snara
re finns ett överflöd än en brist på information. Detta avsnitt är tänkt 
att kunna ge konkreta idéer och impulser om var man kan börja nysta 
för att få fram information. Som framgick tidigare föreligger det dock 
stora skillnader mellan olika länder när det gäller tillgängliga in
formationskällor.

Publicerade, tryckta källor
Redan publicerat material, sk sekundär data, kan vara av stor nytta i 
ett inledande skede i kartläggningen. Härigenom kan en översikt över 
forhållandena på marknaden skapas. Problemet med sekundära källor 
kan vara att de inte är särskilt väl anpassade till den aktuella kart
läggningens syfte. Därför bör sekundära källor utnyttjas i kombi
nation med primära källor (se nedan) för att bästa möjliga resultat 
skall uppnås.

Några exempel på användbara sekundära informationskällor är:
- Statliga källor. Om marknaden i ett nytt land skall kartläggas är 

ofta det aktuella landets representation (handelskammare, ambas
sad, konsulat) i utredarens hemland en utmärkt utgångspunkt. Des
sa kan bidraga med förteckningar över företag inom branschen sam
tidigt som de kan rådfrågas om hur kartläggningen bör läggas upp. 
Andra statliga källor som kan vara aktuella är de olika statistiska 
centralbyråerna som finns i flera länder, statliga utredningsinstitut 
samt statliga övervakningsorgan.

- Branschstudier. Om inte branschen ifråga är alltför specifik kan det 
finnas branschstudier gjorda. Dessa studier ger ofta en allmän över
sikt av branschen och kan fungera som en utmärkt startpunkt i 
kartläggningen.Branschstudier utförs av statliga utredningsinsti
tut eller av börs- eller konsultbolag, exempelvis Stanford Research 
Institute eller Arthur D. Little. Branschstudierna kan ibland er
hållas gratis, men vanligtvis får man betala en avgift för att få 
tillgång till dem. Företagare i branschen eller branschobservatörer 
känner nästan alltid till om det finns branschstudier gjorda, och det 
kan vara lämpligt att bära med sig den frågan under kartlägg
ningens gång.

- Branschorganisationer. Många branscher i flera länder har gemen
samma intresseorganisationer, branschorganisationer. Dessa sam
manställer branschdata, vilken ibland publiceras även om graden av 
»öppenhet» varierar från organisation till organisation. Förutom 
branschdata kan branschorganisationer hjälpa till med tips om vart 
man kan vända sig för att få tag på information om branschen.



Vidare kan man här få hjälp med att identifiera de viktigaste aktö
rerna inom branschen.

- Branschtidskrifter. Flertalet branscher har en eller flera branschtid
skrifter som regelbundet bevakar händelser i branschen och tidvis 
också publicerar branschstatistik. Att bläddra igenom den senaste 
årgången av branschtidskriften ger en god förståelse för branschens 
karakteristika samt en känsla för vad som utgör aktuella frågor. 
Vidare ger tidskrifternas annonser viktig information angående 
aktörer och produkter. Branschtidningar i kund-, distributions- och 
leverantörsleden är också värdefulla källor.

- Affärstidskrifter. Generella affärstidskrifter som t ex Financial Ti
mes kan ha publicerat artiklar som är av intresse för kartlägg
ningen. Sådana artiklar kan man antingen söka med hjälp av olika 
databaser eller med hjälp av de standardbibliografier som de större 
affärstidningarna ger ut (exempelvis The Wall Street Journal In
dex). De senare återfinns på bibliotek. Vidare är det vanligtvis möj
ligt att ringa direkt till tidningen och få hjälp med sökningen.

- Datahaser. Med hjälp av olika databaser kan man idag på ett mycket 
effektivt sätt söka efter redan publicerat material om en marknad 
eller en bransch. Exempel på databaser och den information som kan 
erhållas ur dem återfinns i annat kapitel.

- Företagsdokument. Det viktigaste företagsdokumentet är årsredo
visningen. Om det finns ett börsnoterat företag bland aktörerna på 
marknaden kan en studie av dennes årsredovisning vara en in
formativ läsning eftersom sådana årsredovisningar generellt sett är 
fylligare än icke-börsnoterade företags. Oavsett om företaget är 
börsnoterat eller ej är företagens årsredovisningar i flera länder 
offentliga handlingar. Detta innebär att man mot en lägre avgift kan 
beställa årsredovisningar hos den myndighet i landet dit företagen 
måste skicka sina redovisningar. I Sverige vänder man sig t ex till 
Patent- & Registreringsverket (PRV) i Sundsvall för detta ändamål. 
Börsnoterade företag sänder i allmänhet årsredovisningar gratis vid 
förfrågan.

Vid sidan av årsredovisningar publicerar ofta företag ett flertal 
olika dokument om sig själva som kan vara av intresse. Hit hör 
produktbroschyrer, pressreleaser, jubileumsböcker, annonser osv.

Källor för primärdata
Figur 35.3 nedan illustrerar de viktigaste källorna för primärdata. 
Dessa är deltagarna i branschen i fråga, företag och individer i när
liggande branscher (leverantörer, distributörer, kunder), serviceföre
tag som har kontakt med branschen (inklusive branschorganisationer) 
samt branschobservatörer (inklusive finanskretsar, statliga myndig
heter etc).

Konkurrenter inom branschen är vanligtvis de som är mest tvek
samma till att bidraga med information, vilket i sig är naturligt efter
som de kan känna sig hotade av att t ex en ny aktör har tankar på att gå 
in på marknaden. Innan man tar kontakt med aktörerna bör man 
därför vara väl förberedd och noga ha tänkt igenom hur närmandet 
skall ske. En möjlighet är här att i första steget närma sig personer på



Figur 35.3: Källor för primärdata
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konkurrentföretag som har uttalat sig i tidskriftsartiklar. Dessa är 
ofta relativt öppna mot omvärlden.

Företag och individer i närliggande branscher, exempelvis inköpare 
hos kundföretag, är generellt sett mycket bra informationskällor. Des
sa känner sig sällan hotade, snarare kan de vara intresserade av nya 
foretag eller nya produkter på marknaden. Leverantörer till branschen 
ifråga och distributörer är också utmärkta källor.

Med serviceföretag avses reklambyråer, revisionsbolag samt andra 
organisationer som arbetar med branschen i fråga. Serviceföretag är 
vanligtvis relativt känsliga som informationskällor - något som i sig 
inte innebär att de inte skall kontaktas. Detta beror på att den kunskap 
om branschen de besitter ofta betraktas som konfidentiell i det att den 
har erhållits i uppdrag hos företagen i branschen. Vidare har flera 
serviceföretag ett ekonomiskt intresse av att inte i alltför stor ut
sträckning dela med sig av sin kompetens, den är ju inte sällan en 
huvuddel av den egna affärsidén.

Bland de olika branschobservatörerna finns det ett flertal goda in
formationskällor. Hit hör specialister på statliga utredningsinstitut 
(exempelvis på Sveriges Pris- och Konkurrensnämnd, SPK), bevakare i 
internationella organisationer (exempelvis FN och EG), representan
ter för konsumentorganisationer samt journalister på bransch- eller 
affärstidningar. Fördelen med denna typ av informationskällor är att 
de sällan har någon direkt konkurrens- eller ekonomiskt intresse i den 
aktuella branschen och kan därför vara öppnare och mer objektiva 
gentemot en kartläggare.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att många branschrepresen
tanter eller branschoperatörer känner varandra personligen. En 
bransch är vanligtvis en liten värld. Detta kan vara till fördel för den 
som utför marknadskartläggningen i det att en källa ofta kan ange 
ytterligare källor som han eller hon känner till. Samtidigt bör man, om 
marknadskartläggningen är av konfidentiell natur, vara noga med att 
uppge samma mängd information runt syfte o dyl till samtliga perso
ner som vidtalas.



Sammanfattande råd
-Var noga med att på ett tidigt stadium fastställa kartläggningens 

syfte så uttalat som möjligt. Det är viktigt att ha en förståelse för vad 
studien skall användas till.

- Formulera målet med kartläggningen utifrån syftet. Formulera 
samtidigt arbetshypoteser som kan prövas under studiens gång.

- Om osäkerheten runt kartläggningen är stor, dela upp den i en 
förstudie och en huvudstudie. Efter förstudien kan justeringar i 
design göras utan att alltför stora resurser redan har lagts ned.

- Verifiera den erhållna informationen genom att ställa samma frågor 
till två eller fler oberoende informationskällor.

- Var flexibel. Ny information som ger anledning till förändringar i 
kartläggningens upplägg kan hela tiden dyka upp.

- Analysera det insamlade materialet mot bakgrund av studiens syfte 
och mål.

- Var vaksam på kulturella skillnader mellan olika länder. Känn till 
seden dit Du kommer.

- Använd databaser. Dessa har ofta relevant information från mindre 
uppenbara informationskällor samt referenser till redan utförda 
marknadsstudier. Att utnyttja databaser blir i regel både tids- och 
kostnadseffekti vt.
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271, 272, 273, 278, 285, 287 
sekretessklausul 239 
SEMKO 74, 193 
Senegal 27, 46 
separatorer 113 
serbokroatiska 211 
Service Management 174 
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179-180 
SEV 73 
SGS 313
Shanghai 117, 118 
«Shareholders Agreement» 156



SIDA 30 
Sierra Leone 27 
SIND 30
Singapore 23, 27, 50, 381 
Sirius 288 
SIS 76
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SJ 329
sjöspedition 328
skadereglering 294, 297, 298
Skandia 181, 183, 253, 288, 297
Skandinaviska Enskilda Banken 254
Skanska 167
skattepolitik 39
skeppningsdokument 106
SKF 135, 424
skiljedom 171
skiljedomsklausul 229
skiljedomstol 229
skiljeförfarande 227, 228
skogsmaskiner 122
skogsråvaror 21
skriftlighet 236
skrivare 445
skrivbordsplanen 85
skuldkrisen 40—47, 162, 266
skuldrelation 42
skuldsamarbete 46, 47
skuldtjänst 42, 45
skuldtjänstkvot 40
skuldtjänstrelation 42
skönstaxering 116
«sleeping partner» 152
slutförbrukarledet 454
slutförhandlingar 169
SMG Corporate Consultant 174
socialförsäkringssystem 403, 406^110
Société Générale 49
Somalia 27
Sovjetunionen 23, 27, 31, 50, 162, 255
Spanien 23, 27, 228, 379
spedition 321, 334
«spinoff» 151
spridningsgrad 66
Sri Lanka 27
SS 73
SSS 418
standard 71
standardavtal 237
Statens Provningsanstalt (SP) 363
statliga källor 456
statshandelsländer 22, 23, 36, 132
STATT 30
Stockholm 51, 52
Stockholms Handelskammare 229 
Storbritannien 23, 27, 75, 167, 228, 294, 

314, 367, 379 
styrelsen 130 
stål 101
stålindustri 190
stötar 357
Sudan 27, 46
Sumitomo Bank 48, 49
Sumitomo Trust & Banking Co 49

svartlisteintyg 316-317 
Svensk Exportkredit (SEK) 30, 269, 270, 

271, 272, 273, 278, 285, 287 
Svenska Finans 181 
Svenska Handelsbanken 261 
Svenska Kreditförsäkrings AB (Svenska 

Kredit) 253, 297 
Sverige 23, 27 
swap 55, 56 
Swaziland 27 
switchaffar 277 
Sydafrika 22, 23, 27, 61 
Sydamerika 95 
Sydkorea 23, 27, 32, 50 
Sydostasien 49 
Syrien 27
systemförsäljning 161-173 
säkerhetsgaranti (Sä) 291 
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T+F-garanti 292 
tackjärn 101 
Taipei 118
Taiwan 23, 27, 50, 204 
Tanzania 27, 294 
tarifföra hinder 375—376 
Tchad 27
tekniska handelshinder 72 
tekniska normer 124 
tekovaror 388 
telenätsöverföring 445 
Temadoc 443 
terminsaffärer 28, 258 
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Thailand 27, 50, 381 
«tigrarna» 50 
tillgångsvärdering 129 
tillverknings- och fordringsförlustgaranti 

(T+F) 291
tillverkningsteknik 32 
tilläggsgaranti (FinG) 291 
Tjeckoslovakien 23, 27, 32 
tjänsteföretag 39, 395—396
- kunskapsintensivt 396^405 
tjänsteproduktion 21 
tjänster
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Togo 294
Tokai Bank 48, 49 
Tokyo 51, 52, 54 
Tokyo Electric Power 48 
Tokyo Motor 48 
transfereringsgaranti 300 
transportförsäkring 364—374 
Transportnämnden 330 
transportteknik 32 
«trial agreement» 100 
Trinidad-Tobago 27 
tryckkärl 75 
trycksaker 131 
Trygg-Hansa 253, 297 
trätjära 101 
trävaror 101



tull 123
tullfaktura 106, 308
tullrestitution (drawback) 387
tulltaxa 124
Tunisien 27
Turkiet 27, 294, 408
turn key 163, 165, 172

U
u-krediter 278-280
u-länder (utvecklingsländer) 24, 36, 40, 

109, 133 
Uganda 27 
UNCITRAL 224 
UNCTAD 25 
underjordiska rörelser 25 
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294
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«unfriendly takeovers» 140 
Ungern 27, 32, 147, 285 
UNIDO 147 
UNSM 319
Upplysningscentralen 286 
uppläggningsprovision 271 
uppsägning 225 
uppsägningsgaranti 299 
ursprungsbevis 312 
Uruguay 27, 44, 46, 382 
US Treasury Bond Futures 54 
USA 22, 23, 24, 25, 27, 40, 49, 55, 57, 61, 
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utförselanmälan 305-306 
Utrikesdepartementet 30, 31, 36, 182 
utställning 125 
utvecklingsfonder 30 
utvecklingsländer 23

V
valutaanmälan 307 
valutaexponering 257-258 
valutakurs 24, 51 
- parallellitet 52 
valutapolitik 39 
valutareglering 51

varuförsäkring 349-350
varuhus 108
varukrediter 129
varulikvider 209
varuprover 387
varvsindustri 108
Wasa Kredit 288
Venezuela 27, 44, 46, 382
verkstadsprodukter 21
white collar workers 396-397
vibrationer 357
vitboken 73
Volvo 135, 175, 424
värdepaket 61, 62, 63
«värdepapperisering» 55
värdepappershandel 54
Världsbanken (IBRD) 24, 42, 45, 46, 274
värmeväxlare 113
Västeuropa 24, 25
Västtyskland 23, 27, 40, 64, 109, 115, 

167, 228, 294, 379 
— Fernwärmegruppe 32 
växeldiskontering 267

Z
Zaire 27, 46, 294 
Zambia 27, 294, 308 
Zimbabwe 27

Å
åldrande 357, 358 
återförsäljaravtal 243 
återförsäljare 92-100
- lokal 93
- stor eller liten 94-96
- utländsk 92-100 
äterköp 240-241, 276-277

öron
- «smâ» 218
- «stora» 205, 213 
Österrike 23, 27, 228, 294 
Östeuropa 41
Östtyskland (DDR) 23, 27, 32















Exporthandboken är en pedagogisk redovisning 
av det man behöver veta för att göra internationella 
affärer. I enhetligt uppställda kapitel varvas fakta 
med praktiska erfarenheter, idébilder kompletteras 
med konkreta råd.

Finn Johnsson, VD för Tarkett och vice VD för 
Stora, säger om Exporthandboken:

»All framgångsrik verksamhet som spänner över 
världen bygger på att utnyttja allmän kunskap och 
erfarenhet tillsammans med mer specifik lokalkän
nedom. Jag tycker att Exporthandboken fyller en 
viktig del i denna allmänna kunskapsinhämtning.»

Exporthandboken är redigerad av professor Sten 
Söderman som arbetar med strategi- och organi
sationsfrågor på konsultföretaget Indevo.
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