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Förord

Exportrådets uppgift är att medverka till konkreta exportaffärer i 
såväl små som stora svenska företag. Det innebär bl a att förse våra 
exportföretag med vederhäftig och praktiskt användbar litteratur som 
belyser viktiga möjligheter och problem på utlandsmarknaderna.

Med frihandelsavtal och tullfria unioner (t ex EU och GATT) blir 
världen allt mindre. I dag är Sverige en naturlig del av det europeiska 
näringslivet.

Den nya Exporthandboken består av två delar - en strategidel och en 
praktiskt inriktad funktionsdel. I din hand håller du den mest kvali
ficerade exporthandbok som finns. Den syftar till att öka företagens 
och medarbetarnas kompetens i exportfrågor.

Funktionsdelen är en praktiskt inriktad handbok, som avser att öka 
exportoerfarna företags kunskap i exportfrågor. Även medarbetare 
som har liten exporterfarenhet men arbetar på exporterande företag 
kan få tips om hur man bäst lägger upp rutiner och system.

Sten Söderman är Exporthandbokens redaktör. Med stor skicklighet 
och väldigt engagemang har han skapat en helhet av ett stort antal 
delar, såväl teoretiska som praktiska. För detta vill jag framföra mitt 
varma tack till Sten Söderman. Dessutom riktar jag ett stort tack till 
bokens alla författare - Sveriges främsta experter, som är verksamma 
inom de områden de beskriver.

Stockholm i maj 1994

Göran Holmquist 
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Läsanvisning till 
Exporthandboken - funktioner

Denna Exporthandbok syftar till att beskriva och förklara affärsför
hållanden i Europa under i första hand perioden 1994 till 1997. Boken 
vänder sig till funktionschefer i svenska och skandinaviska företag, 
som vill förstå de förändringar som inträffar i omgivningen med 
konsekvenser för företagens agerande.

Boken består av 14 kapitel, som kan läsas var för sig. Kapitlen är 
uppbyggda på ett likartat sätt för att underlätta för läsaren.

Beskrivningar av mer generella föreställningar kompletteras med 
praktiska erfarenheter. Varje kapitel innehåller ett eller flera praktis
ka exempel från det egna företaget eller från företag som författaren 
känner väl till. Dessutom finns konkreta checklistor, operativa råd 
och anvisningar.

De 14 kapitlen - som tillsammans utgör sju avsnitt - är relativt 
översiktliga, eftersom ett stort område skall sammanfattas på mellan 
10 och 20 trycksidor. Detta betyder att läsare som behöver en 
orientering inom ett område är mest betjänta av att läsa denna del av 
Exporthandboken. Dessutom finns ett sakordsregister som ger hän
visning till i vilka sammanhang orden eller begreppen återfinns.

Bokens olika kapitel utgör ett antal expertområden: ”leveransvillkor” 
är ett, ”transportförsäkring” ett annat osv. Så kan t ex en logistikchef 
på ett företag behöva ordna internutbildning för sina medarbetare 
eller sina nyanställda på arbetsplatsen om det professionella innehål
let i avdelningens eller funktionens arbete; i bl a sådana situationer 
är Exporthandboken användbar.

Den första hälften av boken rör frågor kring hur en affär initieras och 
växer fram. Med andra ord utgör denna del av boken ett intresseom-



råde för säljare och marknadsförare samt produktutvecklare. Den 
andra hälften av boken rör produktutveckling och bör intressera 
experter som arbetar med logistik, frakt, produktion etc.

Ett motsatt synsätt kan och bör i många situationer utnyttjas. Detta 
innebär att just försäljare och marknadsmedarbetare i första hand 
bör läsa den andra hälften av boken rörande leverans, logistik etc. 
På motsvarande sätt bör produktionsmedarbetare och utveck- 
lingsansvariga fokusera intresset på den första hälften av boken 
som rör marknadsföring, standardisering och hur man utvecklar 
kunder.

Bokens kapitel är ordnade i följande logiska följd:

I kapitel 1 anger europaminister Ulf Dinkelspiel förutsättningarna för 
dagens svenska företag. Nu gäller det att utnyttja de möjligheter som 
genom EES-avtalet öppnas på den europeiska marknaden.

Tulltekniska bestämmelser bör identifieras innan behov på markna
den undersöks. Vikten av att behärska dokumentkrav samt tull- och 
importbestämmelser markeras i kapitel 2 av Jan Sjölander, Export
rådet.

När den tekniska prövningen är gjord kommer fasen att söka kund, 
dvs avsnitt II. I kapitel 3 presenterar Exportrådets medarbetare Evert 
Bränd och Kent Goldmann praktiska system för hur marknader och 
kunder identifieras, beskrivs, utvecklas och följs upp.

Därefter redovisas i kapitel 4 av Mauro Gozzo och Magnus Johans
son, Exportrådet, hur marknadsinformation tas fram genom under
sökningar från skrivbordet och på fältet.

Kapitel 5 gäller offentlig upphandling i Europa och är författat av 
Claes Hugo och Per-Eric Örtengren, Exportrådet.

Att fullfölja en exportaffär betyder att ”Anpassa erbjudandet” - 
avsnitt IV - bl a genom att produktutveckla med utgångspunkt från 
gällande tekniska krav. Detta är viktiga uppgifter för företag i dagens 
Europa. En rad praktiska råd redovisas i kapitel 6 av Börje Hedman, 
Exportrådet.



I kapitel 7 av Lars Erlöf och Carl Olsmats, Packforsk, om exportför
packning markeras kraven i förpackningskedjan inklusive resurs
återvinning och deponikrav.

Därefter kommer avsnitt V ”Förhandla”, bestående av tre kapitel 
om juridiska aspekter vid affärsutveckling: Det gäller ansvar, tvis
ter och förhandlingar i kapitel 8, avtalsinnehåll och skilda avtalsty
per i kapitel 9, båda av Hans Stenberg, Advokatfirman Lindahl, 
samt EES-avtalets konkurrensbestämmelser i kapitel 10 av Per-Eric 
Örtengren, Exportrådet.

I det följande avsnittet - IV ”Leverera” - har vi kommit längre fram 
i den enskilda affärens upplägg och genomförande. Avsnittet inklu
derar tre kapitel:

Kapitel 11 av Olof Möllerström, Exportrådet, rör förutsättningarna 
för lönsam fysisk distribution i Europa. Det gäller val av transport
medel och distributionsnätverk etc. I kapitel 12 av Sven-Åke Ström, 
Exportrådet, redovisas leveransvillkor och de konkurrensfördelar 
som kan erhållas med hjälp av rätt överenskommelser. I kapitel 13 
preciserar Kurt Schalling, Skadekonsult, vilka export- och impor
taffärer som kan och bör transportförsäkras. - I dessa tre kapitel 
redovisas hur man skickar ut varan från Sverige och hur man 
minimerar riskerna. Det är faktorer som i stor utsträckning går att 
påverka.

I bokens avslutande kapitel 14 redovisas det globala handelspolitiska 
regelsystemet inklusive handelsblock och speciella tullregler. Detta 
är faktorer som i normalfallet inte går att påverka men som kan vara 
avgörande för en affärs genomförande. Det övergripande regelsyste
met kring tullar och andra tullfrågor presenteras av Hans Leijerfelt, 
Exportrådet.

De flesta kapitel avslutas med litteraturanvisningar.

Den enskilde läsaren kan för sig själv förslagsvis även göra upp en 
personlig läsplan som baseras på de tre etablerade läsambitionerna: 
”man skall ha kunskap om”, ”man skall ha kännedom om” samt ”man 
skall vara orienterad om”.



Här indelas bokens 14 kapitel i sju avsnitt: I-VII. Kapitlen är ordnade 
efter hur en exportaffär växer fram, dvs fullföljs:

Att fullfölja en exportaffär

Slutligen ett stort tack till Aestan Orstadius som ständigt givit nöd
vändigt stöd under arbetets gång. Ett stort tack även till Staffan 
Johanson, min medredaktör på Industrilitteratur, som tillsammans



med sina kolleger Ulf Clason och Mats Forsmark lagt ned ett omfat
tande arbete på granskning, redigering, sättning och bildproduktion.

Exportrådet har många författarmedarbetare i de båda Exporthand
böckerna; men även andra Exportrådsvänner har tagit sig tid att 
diskutera delar av böckerna - tack ni alla. De författare från företa
gen, som antagit utmaningen att skriva ett kapitel och därvid lyckats 
förmedla sina kunskaper, har gjort väldiga prestationer, vilket all 
svensk export kommer att få glädje av. Utan er hade det naturligtvis 
inte blivit några Exporthandböcker. Pernilla Bolinder och Barbro 
Åkemark har med uthållighet och precision bidragit till bokens 
slutliga utformning. Tack.

Stockholm i maj 1994 

Sten Söderman
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Avsnitt I

Förbättrade politiska lösningar

Att fullfölja en exportaffär





Sverige och den europeiska 
marknaden
av Ulf Dinkelspiel, Europa- och utrikeshandelsminister

EES och ett svenskt medlemskap i EU innebär helt nya och stora 
utmaningar för svenska företag.

Den 1 januari 1994 trädde EES-avtalet i kraft. Sverige blev då del av 
en Europa-marknad bestående av 17 länder med sammanlagt 370 
miljoner invånare.

Förhandlingarna om EU-medlemskap avslutades i mars 1994.1 och 
med detta öppnas möjligheten till fullt deltagande i Europa-samar- 
betet. Här ligger avgörandet nu i svenska folkets händer.

Som EU-medlem kommer Sverige att bli fullt delaktig i den gemen
samma politiken på alla områden. I tillägg till de områden som 
omfattas av EES-avtalet kommer vi att ingå i EUs tullunion och att 
omfattas av de gemensamma bestämmelserna vad gäller bl a utri
keshandel, jordbruk, fiske och skatter. Medlemskapet innebär dess
utom att Sverige blir medlem i EUs institutioner och kan delta fullt 
ut i EUs beslutsprocess. Svenska företag får då precis samma 
förutsättningar som övriga EU-länders att konkurrera om affärs
möjligheterna. Försäljningar och leveranser inom EU-marknadcn 
underlättas av att gränskontroller och ursprungsregier försvinner, 
samtidigt som konkurrensen på hemmamarknaden rimligen kom
mer att öka.

Men redan EES-avtalet ger en avsevärt bättre tillgång till Europa
marknaden än tidigare. Genom EES har vi anslutit oss till den fria 
rörligheten mellan länderna för varor, tjänster, kapital och människor. 
Genom att, med några få undantag, ansluta oss till det gemensamma 
regelverket för t ex tekniska bestämmelser, hälsa/miljö/säkerhet, trans
porter, finansiella tjänster, statsstöd, konkurrens, offentlig upphand-
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ling etc har de nödvändiga förutsättningarna skapats för den fria 
rörligheten och därmed för ökad konkurrens. Nu gäller det att ta 
tillvara dessa möjligheter.

För att rätt kunna utnyttja de möjligheter som nu finns krävs kunskap. 
Det gäller att känna till både förutsättningar och begränsningar och 
- framför allt - vart man kan vända sig för att få information. 
Exporthandboken ger en översikt över alla viktiga frågor i samband 
med en exportaffär. Där finns också uppgifter om var företag kan få 
ytterligare eller mera detaljerad information.

Den inre marknaden, utvidgad med de fem EFTA-länderna, utgör 
världens största marknad. En rad sektorer, som hittills endast i 
begränsad omfattning varit öppna för internationell konkurrens, öpp
nas upp. Inte minst viktig är den offentliga upphandlingen, som 
underkastas gemensamma regler. Oberoende av nationell hemvist 
skall anbudsgivare i framtiden likabehandlas. Den ökade konkurren
sen beräknas leda till minskade upphandlingskostnader och nya 
möjligheter för den europeiska industrin.

Viktiga sektorer inom tjänstehandeln öppnas också förökad konkur
rens. Inom bank- och försäkringssektorn införs gemensamma regler, 
som bl a skall garantera att företag som bedriver bank- eller försäk- 
ringsverksamhet har samma möjligheter att verka inom de olika 
deltagande länderna oberoende av nationell hemvist. På samma sätt 
avregleras den internationella transportmarknaden.

För svenska företag innebär EES stora nya möjligheter. Förutsätt
ningarna för expansion på den europeiska marknaden förbättras. 
Gränsöverskridande samarbete kan förstärkas. Men möjligheterna 
realiseras inte av sig själva. De kräver målmedvetna satsningar. I 
många fall fordras också ett nytänkande. Det räcker inte längre att ha 
god kännedom om den nationella marknaden och regelutvecklingen 
där. EES ställer krav på att också följa utvecklingen av det gemen
samma regelverket närmare. Den successiva utvecklingen av euro
peiska produktkrav är ett exempel. Här gäller det att de svenska 
företagen förstår vad som krävs och att de håller sig framme.

Konkurrensreglerna är ett annat område där omställningen blir om
fattande. Sverige kommer att följa de gemensamma konkurrensregler 
som gäller inom EU. Reglerna innebär bl a ett allmänt förbud mot 
åtgärder som hindrar, begränsar eller snedvrider konkurrensen mel
lan företag. För Sverige är de gemensamma konkurrensreglerna



viktiga, inte minst därför att de innebär att EU inte längre kommer 
att kunna använda antidumpningsinstrumentet mot svensk export. 
För enskilda svenska företag innebär de nya reglerna en skärpning i 
förhållande till tidigare. Skadeståndet vid brott mot konkurrensreg
lerna kan bli mycket kännbart. Det är därför angeläget att se över vad 
reglerna betyder för det enskilda företaget och dess förbindelse med 
leverantörer och kunder.

För de företag som redan har erfarenhet av att verka på den europe
iska marknaden blir omställningen kanske mindre dramatisk. Man 
känner sedan tidigare de krav som följer av att arbeta på den europe
iska marknaden. För många mindre och medelstora företag är sitsen 
dock en annan. Dessa företag är ofta nationellt inriktade som under
leverantörer eller genom regional förankring. Den internationella 
konkurrensen har hittills varit begränsad och omvänt har förutsätt
ningarna för en internationell satsning varit små. För de här företagen 
kommer EES på sikt att innebära en dramatisk förändring. Den 
internationella konkurrensen kommer att öka, och kravet på interna
tionalisering kommer att vara betydande. De traditionella kunderna 
kommer inte längre att endast vara hänvisade till ett begränsat antal 
leverantörer.

Dessa företag måste rusta sig för en skärpt konkurrens och för att 
kunna ta steget ut på den europeiska marknaden. Det gäller för 
företagen att verkligen vara på bettet och ta tillvara de möjligheter 
som erbjuds. Exportrådet och branschorganisationerna spelar här en 
viktig roll som förmedlare av råd och information. Men också inom 
ramen för EES-avtalet finns en rad program som syftar till att stödja 
mindre och medelstora företag med information och att medverka till 
nätverk av små och medelstora företag från de deltagande länderna. 
Regeringen har redan knutit an till dessa program. Regeringen arbetar 
också aktivt med att på olika sätt nationellt stödja de mindre och 
medelstora företagens internationalisering.

Men även om EES-avtalet är omfattande så är det inte liktydigt med 
ett medlemskap i EU. En lång rad viktiga områden ligger utanför. 
EES-avtalet innebär inte att all diskriminering av svenska företag på 
den europeiska marknaden försvinner. Gränshindren genom gräns
kontrollerna kvarstår liksom en rad skattetekniska hinder. Sverige får 
inte heller ett fullt medinflytande över den fortsatta utvecklingen av 
de regler som omfattas av EES-avtalet. Den rätt att bli konsulterad 
och informerad som EES-avtalet ger är långt ifrån EU-medlemmens 
självklara rätt att sitta med och fatta beslut. Men som ett steg på vägen



24 Kap 1. Den europeiska marknaden

mot ett fullt medlemskap i den Europeiska Unionen är EES av stort 
värde.

Sverige är ett land med goda förutsättningar att bli en aktiv och viktig 
deltagare i Europa-samarbetet. Vi har en konkurrenskraftig och 
framgångsrik exportindustri, som hävdar sig väl på internationella 
marknader. Vi har byggt vårt välstånd på råvaror men också på 
avancerat tekniskt kunnande, som kompletterats med framsynt ledar
skap och innovativ förmåga. Jag är övertygad om att svenska företag 
kommer att kunna dra fördel av de nya möjligheter som skapats. Jag 
är förvissad om att vi kommer att se ökad svensk konkurrens i Europa 
om upphandlingar, kontrakt mm framöver. De goda förutsättningar 
för svensk export som nu föreligger måste utnyttjas till fullo.
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Exportdokument 2
av Jan Sjölander, Exportrådet

Allmänt

Hjortronsylt till Danmark med problem

”Det är väl ingen tull i Danmark pä hjortronsylt som vi i dag (!) tänker 
sända med lastbil till Danmark? Sverige harju ett frihandelsavtal med 
EG (Europeiska Gemenskapen, före 1 november 1993 Europeiska 
Ekonomiska Gemenskapen) som, om jag förstått, innebär tullfrihet i 
Danmark för varor frän Sverige. Därför har vi utfärdat varucertifikat 
EUR.l för att slippa tullen i Danmark”.

Så uttryckte sig en svensk exportör vid samtal för några år sedan med 
Exportrådets exporttekniska avdelning. Döm om hans förvåning när 
han fick reda på, samma dag som sylten skulle exporteras, att sylt 
inte omfattas av Sveriges frihandelsavtal med EG, och följaktligen 
beläggs den i Danmark med en tull på 30%! Dessutom tillkom en 
hög importavgift och den danska mervärdeskatten (då 22%). Utfär
dandet av EUR.l var således felaktigt.

Detta är ett tyvärr ofta förekommande exempel på hur svenska 
exportörer inte har information om vilka dokumentkrav samt tull- 
och importbestämmelser som gäller för deras exportvaror eller att 
man inte tagit reda på dessa. Den svenske exportören skulle natur
ligtvis i god tid tagit reda på, via sin danske importör eller på annat 
sätt, vilka tullar mm som drabbade sylten i Danmark. Vem som skall 
betala dessa avgörs av vilket leveransvillkor som avtalats, men 
affären skulle kanske inte blivit av, om de höga importavgifterna 
blivit kända för exportören och importören. Exemplet visar också att 
exportören felaktigt utfärdat ett dokument (varucertifikat EUR.l, se 
vidare nedan) som han tänkte skicka med varorna.

Som framgår av exemplet ovan är det mycket viktigt att en exportör



i god tid tar reda på vilka dokument som krävs, av de svenska 
myndigheterna och av importlandets myndigheter, så att införtull- 
ningen av varorna kan ske utan komplikationer. Insikten om export
dokumentens betydelse och kunskapen när det gäller det konkreta 
ifyllandet av dessa varierar från företag till företag. De flesta stora 
företag, med regelbundna exportsändningar, har ofta väl fungerande 
rutiner för dokumenthantering och har insett vikten av utbildning av 
den personal som hanterar dokumenten. På vissa andra företag, 
främst små och medelstora, är det tyvärr ofta så att t ex en nyanställd, 
som skall utfärda exportdokument, inte får någon grundläggande 
utbildning utan endast instruktioner som ”så här skall du fylla i 
dokumenten, på samma sätt som vi gjort under alla år!”. I sådana fall 
finns det naturligtvis en stor risk att eventuella felaktigheter i doku
menthanteringen inte rättas till.

I detta avsnitt kommer de dokument som en exportör själv utfärdar att 
avhandlas. Först ges en kortfattad beskrivning av den svenska exportre
gleringen. Därefter följer de svenska myndigheternas dokumentkrav, 
importlandets importreglering samt dokumentkrav. Avsnittet avslutas 
med företagens dokumenthantering (inkl möjligheten till elektroniskt 
överförda uppgifter), vad som hänt inom EES-avtalets ram och vad som 
kommer att hända vid ett eventuellt EU-medlemskap, vilka informa
tionskällor som finns för exportören samt en sammanfattning.

Exportreglering_______________________________________
Något generellt tillstånd för att få exportera varor från Sverige krävs 
inte. De flesta varuslag kan dessutom exporteras från Sverige utan 
att exportören måste ha tillstånd till exporten. Vid export till vissa 
länder eller vid export av vissa varor gäller dock vissa restriktioner, 
vilka beskrivs nedan.

Exportförbud

Det är för närvarande förbjudet, med vissa mycket få undantag, att 
från Sverige exportera varor till ”Förbundsrepubliken Jugoslavien” 
(Serbien-Montenegro) och till Irak. Regeringen kan i det enskilda 
fallet medge undantag från förbuden. Dessutom gäller förbud att 
exportera vissa varor till Libyen, Angola och Haiti.

Exportlicens eller -tillstånd för vissa varor

Vid export av vissa varuslag krävs exportlicens från resp myndighet 
(kommerskollegium, jordbruksverket, fiskeriverket) eller exporttill
stånd från annan myndighet mm. Bland dessa varor kan nämnas:



1. Exportlicens

a) För bl a uppenbarligen brukade artiklar av oädel metall, avfall 
och skrot av de flesta metaller, fartyg och annan flytande 
material avsedda att huggas upp (dock ej vid export till EU- 
eller EFTA-länder) samt för alla varor som skall exporteras 
till Nordkorea krävs exportlicens från kommerskollegium.

b) För bl a vissa ostar, socker, sirap och melass krävs exportli- 
cens från jordbruksverket.

c) För fisk som exporteras för att säljas på utländsk fiskauktion 
krävs exportlicens från fiskeriverket.

2. Exporttillstånd

För bl a följande varor krävs exporttillstånd från resp myndighet 
mm (anges inom parentes):

- krigsmateriel (regeringen)

- kärnteknisk verksamhet (regeringen eller kärnkraftsinspektio- 
nen)

- reexport av högteknologi (tillstånd från tillverkningslandet). Även 
svensktillverkade högteknologiska produkter är underkastade mot
svarande kontroll

- vissa livsmedel (livsmedelsverket)

— CFC och halon o dyl (naturvårdsverket)

- narkotika och kemiska ämnen som kan användas vid illegal 
tillverkning av narkotika (läkemedelsverket).

När det gäller valutareglering, så har den i princip avskaffats. Vissa 
krav på rapportering av utlandsbetalningar finns dock, se Betalnings- 
anmälan nedan.

Svenska myndigheters dokumentkrav___________________
Förutom det krav på exportlicens eller exporttillstånd som gäller för 
vissa varor (se ovan) kräver de svenska myndigheterna i princip 
endast följande dokument.

Utförselanmälan

Vid export skall en utförselanmälan lämnas till tullmyndigheterna, i 
normalfallet i ett exemplar. Den har dels en kontrollfunktion, dels är



den underlag för Sveriges exportstatistik. Undantag från kravet på 
utförselanmälan gäller för bl a gåvor, varuprover och postförsän
delser, vardera värda högst 2 000 SEK. Utförselanmälan görs på 
det s k enhetsdokumentet (ED), som i övrigt används både vid 
import och, när det gäller EU/EFTA-länderna, transitering. Vid 
postsändningar kan dock postens Exportanmälan P användas i 
stället för enhetsdokumentet. Prov på en ifylld utförselanmälan 
återfinns i figur 2.1.

I avsnittet ”Dokumenthantering ...” beskrivs kortfattat möjligheten 
att, i stället för att lämna uppgifterna om exporten i en utförselanmä
lan, lämna uppgifterna på elektronisk väg till tullmyndigheterna.

Oavsett om exportören själv utfärdar utförselanmälan eller överlå
ter detta på en speditör, är det exportören som är ansvarig för att 
utförselanmälan lämnas, att uppgifterna i den är korrekta och att 
eventuella villkor (krav på exportlicens, exporttillstånd e dyl) är 
uppfyllda.

Enhetdokumentets grundblankett omfattar endast en varupost, vilket 
i princip motsvarar ett statistiskt nummer (det sjusiffriga nummer, 
baserat på ”Harmonized System”, som skall anges för alla varor som 
exporteras eller importeras). Att enhetsdokumentet endast innehåller 
en varupost kan väl ses som ett exempel på att ansvariga inom EU, 
där dokumentet utformades, inte var fullt medvetna om den verklig
het som importörer och exportörer verkar i. De flesta sändningar 
innehåller nämligen fler än en varupost. I sådana fall måste tilläggs- 
blad, som har plats för ytterligare tre varuposter, bifogas.

Många exportörer använder sig dock i stället av en s k kommersiell 
varulista, i vilken kan räknas upp så många varuposter som får plats. 
För att förenkla utfärdandet av utförselanmälan, i de fall många varu
poster med lågt värde ingår i en sändning, finns möjlighet till sam
manslagning av varuposter.

Betalningsanmälan

Betalningsanmälan erfordras vid betalningar genom valutahandlare 
för exporterade och importerade varor (och tjänster) samt kapitalbe
talningar till och från utlandet, när betalningarna överstiger 75 000 
SEK. Den utgör grunden för riksbankens statistik över betalnings
strömmarna till och från utlandet.
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Importreglering______
För några år sedan hade en svensk exportör planer på att börja 
exportera skor till Nigeria. Efter diverse marknadsundersökningar 
kontaktade exportören Exportrådets exporttekniska avdelning för att 
få information om vilka importtullar som skulle drabba skoimporten. 
Exportören möttes då av beskedet att det var importförbud för skor!

Återigen alltså ett exempel på att exportören i ett alldeles för sent 
skede i sin exportplanering tog reda på importlandets tullar och 
importrestriktioner.

I de flesta länder finns föreskrifter avsedda att av handelspolitiska 
skäl övervaka, begränsa eller förbjuda import, s k importrestriktio
ner. De kan gälla alla varor eller vissa varor. De kan också gälla för 
varor som har ett visst ursprung. Bland i-länder finns ofta importrest
riktioner för t ex jordbruksvaror, tekoprodukter samt järn- och stål
varor. I många u-länder gäller importrestriktioner för varor där 
inhemsk produktion finns samt för begagnade varor.

Vid import till många länder krävs importtillstånd (eng. import 
licence eller import permit) för vissa varor eller för alla varor. Det 
behöver inte innebära att import inte medges, men det är ofta en 
tidsödande och krånglig procedur för importören.

Exportören bör i god tid ta reda på sådana eventuella krav, så att han 
kan förse importören med nödvändig dokumentation, t ex en pro- 
formafaktura, som oftast behövs vid ansökan om importtillstånd.

Importrestriktioner medför ofta att importören måste kunna uppvisa, 
förutom eventuellt importtillstånd, särskilda dokument som skall 
utfärdas av exportören eller av myndighet el dyl i exportlandet för 
att kunna importera varorna. Detta gäller t ex vid import av livsmedel 
och vegetabiliska produkter.

Importlandets myndigheters dokumentkrav_____________

Fakturor

Handelsfaktura

Vid i stort sett all reguljär export utfärdar exportören en handelsfak
tura, som är en uppmaning till köparen/importören att betala för 
varorna. Den är dessutom i princip det dokument som alla länders



tullmyndigheter kräver skall företes när importvaror skall förtullas. 
Fakturan, som bör skickas i god tid till importören, används av 
importlandets tullmyndigheter för att bl a kunna klassificera varorna 
och fastställa rätt värde när eventuell tull och andra importavgifter 
skall räknas ut. Den används också för att kontrollera om varorna är 
underkastade importrestriktioner. Det bör påpekas att någon faktura 
inte skall avlämnas till de svenska tullmyndigheterna i samband med 
att utförselanmälan lämnas, utom i vissa speciella fall.

Olika länder har olika krav på hur fakturan skall utformas och på de 
uppgifter som skall lämnas. Det finns dock vissa grundläggande 
uppgifter som alltid skall anges i en faktura. Bland dessa kan nämnas 
ordet ”faktura” eller motsvarande, datum för fakturans utfärdande, 
säljarens och köparens namn och adresser, kollis märken, nummer, 
antal och slag, noggrann varusbeskrivning, kvantitet (brutto- och 
nettovikt och eventuell annan kvantitet), pris per enhet och totalt för 
varje varuslag, leverans- och betalningsvillkor samt uppgift om 
varornas ursprungsland. Många länder kräver dessutom att fakturan 
skall skrivas under för hand av exportören, ofta tillsammans med en 
deklaration om att fakturan är korrekt.

Många länder kräver i anslutning till fakturan dessutom en packlista 
med detaljerad beskrivning av innehållet i varje kolli. Om denna 
uppgift kan återges i fakturan behöver oftast ingen sådan packlista 
utfärdas.

En lämplig mall vid utformningen av handelsfakturan är UN Invoice 
Layout Key, som återfinns \ figur 2.2 på nästa sida.

Tullfaktura

Tullmyndigheterna i vissa länder, t ex Nigeria och Zambia, kräver 
att de uppgifter som normalt finns i en handelsfaktura skall anges på 
en särskild förtryckt blankett, s k tullfaktura (”Customs Invoice” eller 
”Certified Invoice”). Utöver tullfakturan, som behålls av tullmyndig
heterna, utfärdas vanligtvis även en handelsfaktura för kommersiella 
ändamål. Tullfakturan används således nästan uteslutande vid för- 
tullningen av varorna.

Konsulatfaktura och konsulatlegalisering

Vid export till några centralamerikanska länder erfordras förutom 
handelsfaktura en s k konsulatfaktura. Den skall utskrivas på en
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särskild blankett, ofta i mänga exemplar och uppvisas för samt 
legaliseras (godkännande genom stämpling och underskrift) av im
portlandets ambassad eller konsulat i Sverige. Som regel erläggs en 
avgift, ofta rätt hög, för denna legalisering. Det är mycket viktigt att 
dessa fakturor fylls i korrekt och på ett föreskrivet sätt.

Vid export till ett antal arabländer måste ett eller flera av exportdoku
menten, oftast fakturan (dock ingen konsulatfaktura) och ursprungs- 
beviset (se nedan), inlämnas till importlandets ambassad eller kon
sulat i Sverige för legalisering. Skälet till detta är arabländernas 
bojkott mot Israel och att man därför önskar en kontroll utförd av det 
egna landets ambassad eller konsulat i Sverige. Kontrollen sker oftast 
genom att exportören måste uppvisa ett s k svartlisteintyg utöver 
handelsfakturan och ursprungscertifikat (se nedan). Som regel gäller 
att alla sådana dokument som skall legaliseras först måste vara 
stämplade (viserade) av en svensk handelskammare.

Proformafaktura

Vid export av varor som inte har sålts, t ex varuprover, tillfällig 
utförsel av yrkesutrustning samt varor avsedda för utställningar och 
mässor, där en reguljär faktura således ej utfärdas, skall exportören 
utfärda en s k proformafaktura. Överst på en sådan faktura skall anges 
ordet ”proforma invoice” eller motsvarande. Den skall vara så detal
jerad som möjligt och används av tullmyndigheterna i importlandet 
vid förtullning av varorna. En proformafaktura utfärdas också för att 
bifogas en importörs ansökan om importlicens eller vid öppnande av 
remburs. Slutligen kan en proformafaktura även ligga till grund för 
en provisorisk förtullning i avvaktan på en slutlig faktura.

Ursprungsbevis
Vid import till de flesta länder kräver tullmyndigheterna information 
om importvarornas ursprung, ofta styrkt med ett ursprungsbevis eller 
liknande. I princip finns tre skäl till sådant krav:

1. Rent statistiskt. I den importanmälan som en importör lämnar 
skall nästan undantagslöst uppgift om ursprungsland anges.

2. Importrestriktioner för varor med visst ursprung. Vid import till 
vissa länder kan gälla importförbud eller andra importrestriktio
ner för varor med visst ursprung. Ett exempel är den ovannämnda 
bojkotten som arabländerna tillämpar gentemot Israel, vilket 
innebär förbud mot import av varor med ursprung i Israel.



Det är viktigt att kunskap om importrestriktioner i ett land 
beträffande varor med visst ursprung finns på de flesta funktioner 
inom ett företag, så att man t ex inte av kostnadsskäl köper varor 
av ett ”farligt” ursprung, som inte kan importeras i det aktuella 
importlandet.

3. Tullförmåner kan medges för varor med visst ursprung. Vid 
import till många länder kan tullfrihet eller andra tullförmåner 
medges för varor med ursprung enligt frihandelsavtal eller lik
nande, som importlandet ingått med ett eller flera länder. Här kan 
som exempel nämnas Sveriges frihandel med EU- och EFTA- 
länderna.

Ursprungsbevis inom frihandeln

Ett svenskt företag exporterade en maskin till Tjeckien och utfärdade 
EUR.l, eftersom maskinen uppfyllde ursprungsreglerna i avtalet 
mellan EFTA-länderna och Tjeckien. Efter en tid skulle en reservdel 
till maskinen levereras till Tjeckien. Den reservdelen var importerad 
till Sverige från Tyskland med EUR.l, eftersom den uppfyllde 
urpsrungsreglerna i Sveriges frihandelsavtal med EG. När reservde
len skulle exporteras kunde exportören inte utfärda EUR.l för den 
eftersom en vara med ursprung i EG som exporteras i oförändrat 
skick till Tjeckien inte är en ursprungsvara enligt avtalet mellan 
EFTA-länderna och Tjeckien. Om reservdelen hade exporterats di
rekt från Tyskland till Tjeckien hade EUR.l kunnat utfärdas där 
under förutsättning att ursprungsreglerna i EGs avtal med Tjeckien 
var uppfyllda.

Ett svenskt företag planerade att låta sy kläder i Estland av väv med 
ursprung i Frankrike, som förtullats i Sverige. Någon tullfrihet enligt 
Sveriges frihandelsavtal med Estland kunde inte erhållas vid import 
till Sverige av de färdiga kläderna, eftersom de färdiga kläderna inte 
blir ursprungsvaror enligt detta avtal. Ursprungsreglerna tillåter inte 
att väv med franskt ursprung används. Vid importen till Sverige 
medges tullättnad, som i princip innebär att tull erläggs endast för 
lönsömnadskostnaderna i Estland. Det har vid tullkontroll dessutom 
visat sig att företag som har sådan lönsömnad i vissa fall helt felaktigt 
märker de färdiga kläderna med ”Made in Sweden”.

Som framgår av exemplen är det viktigt att inte endast skeppnings- 
avdelningar el dyl vid exportföretagen är insatta i ursprungsfrågorna 
när det gäller frihandeln, utan att även t ex inköpare är medvetna om



att en förändring av insatsvaromas ursprung kan omintetgöra möj
ligheterna att utfärda EUR.l eller motsvarande.

Vid import till EU- och EFTA-ländema medges tullförmåner för de 
flesta svenska varor som har ursprung enligt de regler som har fastställts 
i EES-avtalet, Sveriges frihandelsavtal med EG eller i EFTA-konven- 
tionen. Dessutom medges tullförmåner enligt de olika frihandelsavtal 
som Sverige som enskilt land slutit med Estland, Lettland, Litauen och 
Färöarna eller, som medlem i EFTA, med Turkiet, Israel, Tjeckien, 
Slovakien, Rumänien, Bulgarien, Ungem och Polen.

När en exportör konstaterat att hans exportvaror omfattas av något 
av dessa avtal och att ursprungsreglerna är uppfyllda måste han 
kunna styrka ursprunget på något sätt. Detta kan ske antingen genom 
utfärdande av ett s k varucertifikat EUR.l eller genom en faktura 
innehållande en exportörsdeklaration (fakturadeklaration). EUR.l 
skall stämplas av tullmyndighet eller av exportföretaget självt om 
särskilt tillstånd, s k förenklat förfarande, erhållits från tullmyndig
het. Denna rätt att stämpla själv upphör inom EG/EFTA-området den 
1 januari 1996. För att få utfärda fakturadeklaration vid sändningar 
där ursprungsvarornas värde överstiger ett fastställt belopp krävs ett 
särskilt tillstånd från svensk tullmyndighet.

I detta sammanhang bör det påpekas att när Sverige endast hade 
frihandel med EU- och EFTA-ländema, hade de flesta företag inga 
större problem när det gällde att fastställa om en vara hade ursprung 
enligt de gemensamma regler som gäller inom EU/EFTA-frihandeln. 
Då kunde man på ett entydigt sätt ange att varan var ursprungsvara 
enligt dessa regler. Problemen rent administrativt uppstod för före
tagen sedan Sverige ingått övriga frihandelsavtal som angivits ovan. 
Nu kan man inte längre lika entydigt ange om en vara är ursprungs
vara eller inte, utan man måste alltid ange enligt vilket avtal som 
varan har ursprung. De två ovannämnda exemplen belyser detta.

EU-kommissionen undersöker f n möjligheten till förenkling av 
ursprungsreglerna i handeln EU/EFTA/Central- och Östeuropa för 
att exportörer inte skall hamna i den situation som beskrivs ovan med 
exemplet om export till Tjeckien. Huruvida kommissionen lyckas 
med denna mycket svåra uppgift med så många länder och särintres
sen inblandade är svårt att säga i dagsläget.

Prov på fakturadeklaration inom EES återfinns i figur 2.3 på nästa 
sida.



Selter
AB Svensk Export 
Box 123
S-10122 STOCKHOLM 
Buyer
BOT Machinery Ltd. 
41 Queen's Gate 
LONDON SW7 5JB 
England
Yens reference
R Shortland

INVOICE
Invoice date and No.
January 10, 1994 No. 12245
Our reference
P Andersson

Country of origin of good*
Sweden
Terme of delivery
Ex Works Stockholm (INCOTERMS 1990)
Ternis of payment
30 days net

Marks and numbers No. & kind Description of goods
of packages of packages Gross weight
MWCC 10 cases Pistons 1235 kg4711 Net weight
1-10
LONDON

1139 kg

Specification Quantity Unk price Amount
SEK SEK

1. Piston 52X16 100 350,- 35000
2. Piston 54X20 150 375,- 56250
3. Piston 56X24 40 425,- 17000

Total amount SEK 108250

The exporter of the products covered by this document (customs 
authorization No. Sth 123) declares that, except where otherwise 
clearly indicated, these products are of EEA preferential origin.
Stockholm, January 10,

P (fauleA/mw
1994

P Andersson

Postal address Office address Telephone Telefax
Box 123 Kungsgatan 111 +46 8 123 45 67 +46 8 123 45 76
S-101 22 Stockholm, Sweden



Övriga ursprungsbevis

Kravet på ursprungsbevis i övriga fall varierar i stor utsträckning. I 
vissa länder är det tillräckligt att exportören själv anger ursprungs
landet i fakturan, eventuellt med en för hand underskriven deklara
tion, utan övrig dokumentation. Vid export till länder där en tull
faktura (se ovan) krävs, lämnas uppgiften om ursprung på särskild 
plats i den, med en för hand underskriven försäkran.

I många fall kräver importlandets myndigheter att uppgiften om 
varornas ursprungsland skall bekräftas av någon utomstående in
stans. Det vanligaste är då att man kräver ett ursprungscertifikat 
(certificate of origin), som i Sverige utfärdas av handelskamrarna. I 
vissa fall kan det vara tillräckligt att handelskammaren bestyrker 
exportörens uppgift om ursprungsland i handelsfakturan. Vid export 
till vissa arabländer krävs särskilda ursprungsbevis enligt dessa 
länders bojkott mot Israel. Prov på ifyllt ursprungscertifikat återfinns 
i figur 2.4 på nästa sida.

Övriga dokument

Förutom ovannämnda dokument krävs en rad olika dokument som 
en exportör måste utfärda. Kravet är beroende av vilka varor som 
exporteras och till vilket land exporten sker. Här skall nämnas några 
av de vanligast förekommande dokumenten vid export från Sverige.

Vid export till vissa länder, t ex Filippinerna och Indonesien, krävs 
att varorna skall underkastas s k kontroll före skeppning (eng. Pre- 
Shipment Inspection - PSI) vad avser kvalitet, kvantitet, packning 
och emballage samt pris, vilket kan vara tidsödande och ställa till 
med vissa problem för både köpare och säljare. När inspektionen 
skett och sändningen i alla avseenden blivit godkänd utfärdas ett 
intyg, ”Clean Report of Findings”, som är en förutsättning för att 
betalning för varorna skall kunna erhållas. Bland de kontrollföretag 
som anlitas i dessa sammanhang kan nämnas SGS Sweden AB, 
Swede Control International AB samt Bureau Veritas.

På grund av de problem som denna kontroll orsakar både köpare och 
säljare har frågan om PSI tagits upp i GATT-förhandlingarna i den 
s k Uruguayrundan. Man har för avsikt att, som fallet är med vissa 
andra handelshinder, utarbeta en s k uppförandekod på området.

För många varor krävs intyg av sanitär art. Vanligtvis är det fråga om 
levande djur, kött och köttprodukter, andra matvaror, växter och



CERTIFICATE OF ORIGIN

4 Consigne«

Messrs.Ahmed Bahman & Co 
P.O. Box 684 
KUWAIT

1 Exporter

Nordisk Industri AB 
Box 123
S-000 00 NORDSTAD

2 Date of Issue

19XX-12-03

3 Reference No.

4771

THE ASSOCIATION OF SWEDISH CHAMBERS 
OF COMMERCE 8. INDUSTRY

7 Transport details (Optional)

5 Country of origin

Sweden
|6 Country of destination(Optional)
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KUWAIT 
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1-10
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MILLING MACHINES
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2000
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Manufacturer: Nordisk Industri AB

It is hereby certified that the goods in this certificate 
have been duly attested as being of above mentioned 
origin.

Authorized signature

Chamber of commerce stamp



växtdelar etc. För sådana produkter krävs praktiskt taget alltid sani- 
tetsintyg, som i Sverige utfärdas av hälso- resp växtskyddsmyndig- 
het.

Under rubriken ”Konsulatfaktura och konsulatlegalisering” berördes 
s k svartlisteintyg, som erfordras vid export till de flesta arabländer. 
Det är i första hand exportören och rederiet som avkrävs intyg om att 
de inte bryter mot bestämmelserna för den arabiska bojkotten mot 
Israel. Intyg från exportören innehåller bl a uppgift om att de levere
rade varorna inte innehåller material, delar etc av israeliskt ursprung 
och att berörda företag (exportör och tillverkare) inte är svartlistade. 
Intyget från rederiet skall visa att varorna inte transporteras med ett 
svartlistat fartyg och att fartyget inte kommer att anlöpa israelisk 
hamn under resan.

För några år sedan exporterades ett parti cigaretter, som var förbjudna 
att säljas i USA, till ett land i Afrika. För att förhindra att sådan import 
sker krävs vid export till vissa u-länder allt oftare ett s k ”Free Sale 
Certificate” el dyl, i vilket exportören intygar att de varor som 
exporteras får säljas fritt även i det land från vilket de exporteras. 
Oftast krävs att intyget bestyrks av vederbörlig myndighet i det land 
från vilket varorna exporteras.

Förutom ovannämnda dokument kan en exportör möta krav på andra 
dokument som skall utfärdas. Kravet kan komma från importören, 
importlandets tullmyndighet eller annan myndighet i importlandet. 
Det är då viktigt att exportören så noggrant som möjligt följer ett 
sådant krav så att inte importören får problem när varorna skall 
importeras.

Dokumenthantering - Informationsutbyte vid 
internationell handel__________________________________
Företagens dokumenthantering vid export och import är ofta förenad 
med stora kostnader. Anledningen är att informationsutbytet i inter
nationell handel är mycket omfattande. Några av de vanligaste 
”aktörerna” förutom säljare och köpare är banker, transport- och spe
ditionsforetag, försäkringsbolag, tull- och andra myndigheter m fl. 
Dessa skall i olika skeden av en handelstransaktion ha information 
om uppgifter för den aktuella sändningen.

Trots informationsteknologins snabba frammarsch används fortfa
rande de fysiska pappersdokumenten i stor utsträckning som infor-



mationsbärare. Olika beräkningar har gjorts för att försöka fastställa 
de verkliga kostnaderna för informationsflödet vid en internationell 
handelstransaktion. I bl a USA och Finland har man kommit fram till 
genomsnittliga procedurkostnader på ca 4-7% av varuvärdet. Ratio
naliseringar på detta område ger således direkt utslag i företagens 
resultat.

Inom FNs ekonomiska kommission för Europa, ECE (Economic 
Commission for Europe), pågår bl a arbete med att finna förenklingar 
för handelsprocedurer av olika slag. Intresset för dokumentprocedu
rerna tog fart under 1960-talet, och relativt tidigt presenterade ECE 
en rekommendation avseende utformningen av handelsdokument, en 
s k ECE Layout Key. Denna har reviderats vid ett flertal tillfällen, 
och nu gällande version är daterad mars 1981 och heter United 
Nations Layout Key for Trade Documents. Denna dokumentnyckel 
har varit en förutsättning för olika typer av samskrivningssystem, 
som kommit och gått under åren.

En av de första typerna av samskrivning innebar att man hade 
blankettsatser med två eller flera handelsdokument. Genom att skriva 
uppgifterna en gång på den översta blanketten, hamnade relevanta 
uppgifter på rätt plats i de övriga underliggande dokumenten. En 
vidareutveckling av blankettsatserna är de s k masterdokumenten, 
varifrån uppgifterna överförs till de olika handelsdokumenten genom 
fotostatkopiering.

Förutsättningarna för samskrivning av dokument är:

- samma dokumentformat (A4) på ingående handelsdokument

- standardiserat dokumentinnehåll

- standardiserad dokumentlayout (ovannämnda UN Layout Key).

De flesta dokument, som i dag används inom den internationella 
handeln, uppfyller dessa krav.

Fördelarna med samskrivning av dokument är bl a

- att arbetsinsatsen blir väsentligt mindre eftersom masterdokumen
ten minimeras. Endast en kontroll är nödvändig. Alla dokument 
som tas fram från masterdokumentet får samma innehåll

- att dokumentet framställs snabbare

- att kostnaderna för dokumenthantering minskas.



I och med datateknikens utbredning finns numera en mängd olika 
datasystem för rationell dokumenthantering ute på marknaden. De 
enklaste programvarorna innebär att man ”fyller i” ett masterdoku
ment på sin persondator. Uppgifterna styrs sedan ut till de blanketter 
som finns lagrade i programmet, och de färdiga ifyllda dokumenten 
skrivs ut på laserskrivare. Kvaliteten på dokumenten är som regel 
god. Man har dock kvar arbetet med att skriva in varje uppgift.

De mer avancerade programmen utgår till stor del från uppgifter som 
finns lagrade i företagets övriga datasystem. De flesta företag har i 
dag någon form av datoriserat order-lager-faktureringssystem. Här 
finns en stor del av uppgifterna som även behövs vid själva export
tillfället (köpare, artikeluppgifter mm). Genom att integrera ett ex
portsystem (kan av olika programleverantörer även kallas skepp- 
ningssystem, dokumentsystem mm) med företagets övriga system 
kan betydande rationaliseringsvinster göras. Vid skeppningsögon- 
blicket finns nu kanske endast ett fåtal uppgifter kvar som behöver 
kompletteras. Den informationssammanställning som programmet 
gör resulterar sedan i att de aktuella handelsdokumenten skrivs ut på 
laserskrivare.

De fysiska blanketterna har, trots de genombrott som skett på da
taområdet under senare år, en dominerande ställning i internationell 
handel. På en rad områden är dock EDI-tekniken nu på snabb 
frammarsch (EDI = Electronic Data Interchange). EDI-kommunika- 
tion innebär en direkt elektronisk överföring av strukturerad infor
mation mellan datorer. En förutsättning för att detta skall fungera 
rationellt inom handeln är att den standard, EDIFACT-standarden, 
som tagits fram för ändamålet används. Denna standard innehåller 
bl a datasyntaxregler, dataelementkatalog, kodlista, segmentkatalog, 
meddelandekatalog mm. Standarden har tagits fram av ovannämnda 
FN-organisation, ECE.

Intresset för EDI och EDIFACT ökar snabbt i hela världen. Inom 
flera områden, t ex tull, transport, bank, har man kommit långt. I 
Sverige ligger svenska tullen långt framme med att utnyttja denna 
teknik. Export- och importsändningar klareras numera i det s k 
tulldatasystemet, TDS. De svenska transport- och speditionsforeta
gen är organiserade i EDIFACT-transport. Här har man arbetat fram 
gemensamma regler för hur kommunikation mellan export- och 
importföretagen och transportbranschen skall fungera. De svenska 
bankerna är på motsvarande sätt organiserade i SWDEDIFACT- 
finans.



Det utvecklas hela tiden nya EDIFACT-meddelanden, som skall 
användas vid EDI-kommunikation. För närvarande finns drygt 160 
meddelanden framtagna inom ECE, och fler kommer ständigt till. 
Som exempel pä några vanliga meddelanden som är i bruk kan 
nämnas Invoice message (INVOIC), Customs declaration message 
(CUSDEC), Customs response message (CUSRES), Purchase order 
message (ORDERS), Arrival notice message (IFTMAN), Booking 
confirmation message (IFTMBC) och Instruction message (IFT- 
MIN).

Inom EU kommer man under de närmaste åren att satsa stora resurser 
på att utveckla datakommunikation på en rad områden. Ett mycket 
stort EU-projekt, det s k IDA-projektet (Interchange of data between 
administrations), skall utveckla system för kommunikation mellan 
bl a myndigheter. Även Sverige kommer att vara delaktig i detta 
arbete. Från EU-håll anser man att fungerande datakommunikation 
är en grundförutsättning för att EUs inre marknad skall utvecklas i 
rätt riktning.

Förväntningarna på utvecklingen mot öppen datakommunikation är 
stora, och runt om i världen arbetas det därför intensivt med att bygga 
upp nya rutiner för att kunna överföra information från dator till 
dator.

EES-avtalet och ett eventuellt svenskt medlemskap i EU

EES-avtalet

EES-avtalet (EES = Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) 
mellan EU- och EFTA-länderna (utom Schweiz, där invånarna sagt 
nej till EES-avtalet i en folkomröstning), som trädde i kraft den 1 
januari 1994, innebär frihet inom EES för varor, tjänster, kapital och 
personer (de fyra friheterna).

Något som är viktigt att påpeka när det gäller frihet för varor är att 
den inte innebär någon större skillnad vad beträffar tullförmånerna 
jämfört med vad som gällde enligt vårt frihandelsavtal med EG eller 
enligt EFTA-konventionen. Skillnaden ligger främst på fisk- och 
jordbruksområdet, där fler varor omfattas av EES-avtalet och dess 
följdavtal jämfört med frihandelsavtalet och EFTA-konventionen. 
Det bör också framhållas att tullförmånema i EES-avtalet enbart 
gäller varor med EES-ursprung.



Det kan således konstateras att när det gäller tullförmånerna innebär 
EES-avtalet fördelar för vissa företag som exporterar fisk- eller 
jordbruksprodukter. I övrigt kan konstateras att de flesta företag på 
ett annat sätt än tidigare dels kan konkurrera på EES-marknaden, dels 
möter konkurrens på den svenska marknaden från företag från andra 
länder inom EES.

EES-avtalets ikraftträdande innebär inte några större förändringar för 
en svensk exportör när det gäller kraven på exportdokument.

Eftersom avtalet gäller inom EU/EFTA-området (utom Schweiz) 
kommer t ex alla dokumentkrav som angivits ovan vid export till 
andra länder att vara oförändrade.

När det gäller export till länder inom EES har endast följande 
förändringar ägt rum, dvs endast inom området ursprungsbevis inom 
frihandeln. Även vid export till Schweiz har vissa ändringar på detta 
område genomförts.

- Möjligheten för exportföretag att själv stämpla EUR.l kommer 
att försvinna den 1 januari 1996.

- Texten till fakturadeklarationen har förenklats, sq figur 2.3 (med 
övergångstid t o m den 30 juni 1994 för användande av den gamla 
deklarationen).

- Värdegränsen över vilken tillstånd krävs för utfärdande av faktu
radeklaration har höjts.

- Ett nytt dokument, s k leverantör sdeklaration, kan komma att 
behöva utfärdas, eftersom EES-avtalet tillåter bearbetning över 
gränserna vid fastställande av varors ursprung. Därför kan en 
tillverkare i ett land inom EES begära att exportören för en 
icke-ursprungsvara utfärdar ett dokument, som visar vilken bear
betning eller behandling som varan undergått inom EES.

Det bör påpekas att ursprungsreglerna i EES-avtalet i stort sett är 
desamma som reglerna i vårt frihandelsavtal med EG och i EFTA- 
konventionen. Vissa förändringar till det bättre har dock genomförts.

EU-medlemskap
Om Sverige blir medlem i EU kommer det att innebära stora föränd
ringar för svenska exportföretag när det gäller exportdokument. 
Anledningen till det är att sedan den 1 januari 1993, när EUs inre



marknad trädde i kraft och de interna EU-gränskontroIlerna i stort 
sett avskaffades, behöver importörer och exportörer i EU inte utfärda 
import- och utförselanmälan för varor som importeras från andra 
EU-länder eller som exporteras till andra EU-länder med vissa myck
et få undantag.

I princip kommer inte heller några andra dokumentkrav från tullmyn
digheter m fl att finnas vid sådan handel. Endast vid import till EU 
från länder utanför EU och vid export från EU till sådana länder 
kommer således kravet på import- och utförselanmälan och eventu
ella andra dokumentkrav att kvarstå.

Nedan beskrivs vilka väsentliga dokumentförändringar som svenska 
exportörer kommer att möta vid ett eventuellt EU-medlemskap.

Utförselanmälan

Eftersom ca 55% av Sveriges utrikeshandel (export och import) sker 
med länder i EU, och vid ett eventuellt svenskt medlemskap även fler 
EFTA-länder (Österrike, Finland och Norge) kan vara medlemmar i 
EU, kommer således den övervägande delen av vår utrikeshandel att 
vara av sådant slag att import- och utförselanmälan inte behöver 
utfärdas. Detta innebär en stor besparing för exportörerna i många 
avseenden.

För att varje land i EU ändå skall kunna följa handelsströmmarna har 
EU inom det s k INTRASTAT fastställt att varje importör eller 
exportör, som per år importerar eller exporterar varor inom EU över 
ett fastställt s k tröskelvärde, skall lämna en detaljerad sammanställ
ning varje månad över sådan export och import.

Det kan nämnas att i Storbritannien är tröskelvärdet 140 000 GBP 
och att sammanställningen där kallas Supplementary Declaration 
(SD). I Sverige har tröskelvärdet föreslagits bli 800 000 SEK. Före
tagen kan även lämna deklarationen på elektronisk väg.

Deklarationen finns i två olika utföranden, en för export (dispatch), 
se figur 2.5, och en för import (arrivals). Vissa uppgifter i samman
ställningen är obligatoriska medan vissa andra är frivilliga.

Mervärdeskatt

När det gäller mervärdeskatt, som efter den 1 januari 1993 vid handel 
inom EU inte längre tas ut av tullmyndigheterna vid gränsöverskri-



INTRA EC TRADE STATISTICS Supplementary Declaration

Trader. VAT No. Branch ID Official Use Orfly

Ä MMSTATèiS
and Excie«

Agent. VAT No. 1 ' 1 1 ............. Branch ID

DISPATCHES Period No ot items
ili ii

1
1. Commodity code

i i i i i i i
2. Value Ce Sterling 3. Delivery lanne 4 Mature of transaction 5. Net mass (kg)

6. Supplementary unite 7. Country ol destination 8. Mode ot transport 10. Mo. of consignments 11. Trader's reference

2
1 Commodity cade

i i i i i i 1
2. Value Ce Nerino 3. Delivery ternie 4 Nature of transaction 5. Net mass (kg)

6. Supplementary unite 7. Country ol destination 8. Mode ot traneport 10. No. of consignments 11. Trader s reference

3
1. Commodity cade

1 1 1 1 1 1 1
2. Valuers Nerfng 3. Deitvery terme 4. Nature of traneaction 5. Net mass (kg)

6. Supplementary unite

! 8. Mode ot transport 10. No. ol consignments 11. Trader's reference

4
1. Commodity code

i i i i i i I
2. Value £'s Nerlng 3. Deflvery terms 4 Nature of transaction 5. Net mass (kg)

6. Supplementary unite 7. Country ot deeflnatlon

!SB 10. No. of consignments 11. Trader's reference

5
t. Commodity code

1 1 1 i 1 1 1
2. Valuere Nerlng 3. Delivery terme 4. Nature of transaction 8. Net mass (kg)

6. Supplementary unite

r- 8. Modeofaansport 10. No. of consignments 11. Traders reference

6
1. Commodity code

I ! I I i I I
2 Value re Nerlng 3. Delivery ternie 4. Nature of transaction 5. Net mass (kg)

6. Supplementary unite 7. Country o( dssflneBon 8. Mode ol transport 10. No. of consignments 11. Traders reference

7
1. Commodity code

i i i i i i i
2. VMM re Nerlng 3. Delivery terme 4. Nature of transaction 5. Net mass (kg)

6 Supplementary mita

1l3ar-U 8. Mode ot traneport 10. No. of consignments 11. Trader s reference

8
(.Commodity code

i i i i i i i
2. Value re Nerlng 3. Delivery terme 4. Neture of transaction S. Net moss (kg)

6. Supplementary mite 7 Country ot deeflnatlon 8. Mode ol transport 10. No. of consignments 11. Traders reference

9
1. Commodity code

i i i i i i i
2. Value re Nerlng 3. Delivery terme 4. Nature of transaction 5. Net mass (kg)

6. Supplementary unite 7 Country ol deeflnatlon 8. Mode ot transport 10. No. ot consignments 11. Traders reference

When complete return to>
HM Customs and Excise. Tariff and Statistical Office, 
Sort Section, Portcullis House, 27 Victoria Ave., 
Southend-on-Sea,
Essex, SS2 6AL
Your declaration must be received by the 10th. working 
day after the period end.

Cl 501 CO33M/N4/100/H) F8040

Place and date

Name ot signatory (in BLOCK LETTERS)

Signature

Figur 2.5: Prov på Supplementary Statistical Declaration (SSD)



HM Customs 
and Excisa

r

Value Added Tax
EC Sales list

For the period 
To

VAT Registration Number Branch/subsidiary

Vou could be liable to a financial penalty If 
your completed Hating Is not received by the 

~I due date. Calendar
Quarter

Due date:

L J
Your VAT office telephone number Is................................

Before you fill in this form please read the notes overleaf.

Country
Code Customer's VAT Registration Number Tote1 value of supplies ^ Indi

cator

1 , 1 I 1 I 1 1 i i i i 1 1 i M
r 1

0 0

1 i 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 Äkf*, i t i i 0 0

, 1 11111,1 1 i 1 » 1 i i 0 0

1 i i i i i t i i i i i i i 0 0

1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 i i i 0 0

I 1 1 1 1 1 i 1 III i i i i 0 0

i i i i 1 i i i i i iKi i t i 0 0

1 i i i i i i i i i jiii i i i i °, 0
1 i i i i i i i i ÄJT -«lii t 0 0

1 ■ ■iiiiii i i 1 1 1 i 0 0

1 i i i i i i i J [ läaS i 1 1 1 1 i 0 01
I 1 1 1 i 1 1 jjr llil 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 i i 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 W i 1 1 1 1 1 t °, 0
1 i i i i i i i i i t i i i t i i °, 0

Number of pages completed Lines completed
(this page only) 1__ i__ i

Declaration: You, or someone on your behalf, must sign below.

................................................... (Full nameoVsgnätüryinBLOCKLETTERsi.....................

information given above and on any continuation sheets is true and complete.

. declare that the

Signature....................................................................................................................................... Date.................... 19.
A false declaration can result In prosecution

Could you please supply a

Contact Name:......................................................................................................... Telephone number:....................................
VAT 101 CDM82/N2IM«l F 6613 (JANUARY 1903) POOAA HO MwirtuMier

Figur 2.6: Prov på EC Sales List (ESL)



dandet, måste de flesta mervärdeskatteregistrerade företag i EU varje 
kvartal redovisa sin försäljning till andra mervärdeskatteregistrerade 
företag i andra EU-länder. I Storbritannien kallas redovisningen EC 
Sales List (ESL), se figur 2.6. Den kan också lämnas på elektronisk 
väg.

Denna deklaration skall inte förväxlas med den mervärdeskattedek
laration som varje sådant företag sedan långt tidigare regelbundet 
lämnar till sin skattemyndighet.

Det kan påpekas att de nya mervärdeskattereglema vid den interna 
EU-handeln vållat företag utanför EU (t ex svenska företag) vissa 
problem i de fall de varit involverade i transaktioner inom EU.

Övriga dokument

När det gäller övriga dokument som redovisats tidigare i avsnittet 
kan följande nämnas:

1. Exportförbud/exportlicens/exporttillstånd

Här får företagen följa eventuella gemensamma EU-regler eller 
de nationella svenska regler som kan finnas, när det gäller export 
till länder utanför EU.

2. Betalningsanmälan 

Påverkas ej.

3. Handelsfaktura

Eftersom ingen gränskontroll finns för varor som sänds till andra 
EU-länder, finns inga tullmyndighetskrav på fakturan i sådana 
fall. Däremot skall fakturan vid försäljning till andra EU-länder 
innehålla både den svenske exportörens och den utländske kö
parens momsregistreringsnummer för att den svenske exportö
ren inte skall tvingas debitera svensk mervärdeskatt. Detta 
gäller åtminstone t o m den 31 december 1996. Det finns förslag 
på att EU fr o m den 1 januari 1997 skall gå över till ett s k country 
of origin-system när det gäller mervärdeskatt. Om detta system 
införs skall den svenske exportören vid försäljning till andra 
EU-länder debitera svensk mervärdeskatt på fakturan på samma 
sätt som vid försäljning inom Sverige.

Vid försäljning till andra än EU-länder gäller samma krav som nu.



4. Ursprungsbevis

Här kommer svenska exportörer vid export från EU att få följa 
de bestämmelser som i dag gäller för exportörer från EU. När det 
gäller varucertifikat EUR.l eller fakturadeklaration kommer de 
att utfärdas i enlighet med de frihandelsavtal som EU ingått med 
ett stort antal länder.

5. Övriga dokument

De kommer i princip inte att påverkas.

Informationskällor____________________________________

Den redogörelse som lämnats här får endast ses som en introduktion 
i ämnet exportdokument. Varje exportör måste, som tidigare påpe
kats, i ett tidigt skede ta reda på vilka dokumentkrav mm som gäller 
för den aktuella exportaffären.

Ständigt aktuell och fördjupad information är absolut nödvändig för 
att exportdokumenten och hanteringen av dessa inte skall hindra 
godsflödet. I dag finns kunskapen om exportdokument inom företa
gen i de flesta fall inom skeppningsavdelningar eller motsvarande. I 
framtiden kommer förhoppningsvis denna kunskap att återfinnas 
även inom de flesta andra funktioner inom företagen.

Bland de tryckta källorna kan i första hand nämnas den av Exportrå
det utgivna Skeppningshandboken. Den innehåller i det länderin- 
delade avsnittet uppgifter om bl a affärsspråk, valuta, importregle
ring, tullförhållanden, handelsfakturor, tull- och konsulatfaktoror, 
ursprungscertifikat, legalisering av dokument. Vidare redogörs kort
fattat för märkningsbestämmelser och andra produktkrav samt varu- 
prover, förpackningsbestämmelser, transportmärkning, införtullning 
och lagring. Varje landavsnitt avslutas med adresser till ambassader, 
konsulat o dyl i Sverige och i landet i fråga.

I ett allmänt avsnitt redogörs för de svenska exportbestämmelserna, 
som varje exportör är skyldig att känna till. Avsnittet innehåller också 
bl a detaljerad information om hur en utförselanmälan skall fyllas i, 
handelskamrarnas ursprungscertifikat, svensk mervärdeskatt vid ex
port, ursprungsintyg i frihandeln, ISO-landkoder, ATA-carneter, 
transport- märkning och exportförpackning samt en lista över sven
ska speditörer.

Skeppningshandboken hålls ständigt aktuell genom att ändringsblad 
skickas ut till abonnenterna varje månad.



Bland övrig litteratur från Exportrådet, som kan beställas från Förlags 
AB Industrilitteratur, ett gemensamt förlag för Exportrådet, Sveriges 
Verkstadsindustrier och Industriförbundet, kan nämnas

- Frihandelshandboken

- Betalningsguide exportaffärer

- Incoterms 1990

De redogör för Sveriges frihandelssituation, frågor i samband med 
betalningar från utlandet resp frågor om leveransvillkor.

För nyexportörer finns dessutom en praktisk handledning på områ
det, ”Tullar, skatter, dokument mm”.

I cirkuläret ”Exportnytt”, som ges ut av Exportrådet varje vecka, kan 
exportören snabbt få information om förändringar på detta område.

Exportdokumentens utformning och innehåll bestäms och påverkas 
av bl a myndigheter, köpare, säljare, transportörer, försäkringsbolag, 
banker och internationella organisationer. Alla dessa parter är natur
ligtvis också mycket värdefulla informationskällor, som bör utnyttjas 
i inhämtandet av information.

På Exportrådets exporttekniska avdelning finns specialkompetens 
när det gäller regelverken inom internationell handel och tillgång till 
de resurser och det kontaktnät som finns på svenska ambassader, 
handelskontor och konsulat runt om i världen.

Dessutom bedriver avdelningen en kursverksamhet med bl a kurser 
om ifyllande och hantering av exportdokument.

Rätt dokumenthantering = problemfri leverans__________
Rätt ifyllda och rätt hanterade exportdokument är en mycket viktig 
förutsättning för ett störningsfritt godsflöde. Brister i exportdoku
mentationen förorsakar betydande kostnader och besvär för både 
exportören och importören.

De exportörer som i ett tidigt skede i sina planerade exportleveranser 
tar reda på och alltid försöker uppfylla dokumentkrav och liknande 
krav så noggrant som möjligt har de största möjligheterna att uppnå 
snabba och problemfria leveranser till sina utländska kunder.
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Avsnitt III

Söka kunder

Att fullfölja en exportaffär





Praktiska system för planering, 3 
genomförande och uppföljning
av Evert Bränd och Kent Goldmann, Exportrådet

”Första steget ut” - företagets initiala utlandssatsning - kräver vissa 
procedurer för att lyckas, dvs beprövad erfarenhet i form av ett 
systematiskt handlande. Även mer erfarna exportföretag använder 
”system” för utlandsverksamhetens förändringar.

Detta kapitel syftar till att redovisa sådana system, vilka vi utvecklat 
på basis av vår erfarenhet från linje- och stabsbefattningar i industrin 
samt som exportchefer-att-hyra på Exportrådet och använder i arbetet 
med våra medlemsföretag.

Kapitlet är indelat i tre avsnitt:

Avsnitt ett avser förberedelserna för en satsning eller en väsentlig 
förändring, ”planering”.

I avsnitt två presenteras tankar och erfarenheter kring ”genomföran
det”, vilket inkluderar det praktiska exportarbetet och hur erfarenhe
ter kan dras och direkt nyttiggöras i verksamheten.

I avsnitt tre, ”uppföljning”, presenterar vi några checklistor och 
system för ”periodisk” respektive ”tillfällig” revision.

Planering_____________________________________________
Inför en internationalisering måste företaget fråga sig vilka produkter 
och vilka marknader man bör satsa på. Man måste också ha ett svar 
på frågan hur man tänkt sig att arbeta. Misstag görs ofta som leder 
till att man aldrig får den lönsamhet man tänkt sig. När man sedan 
efter något år märker att affärerna inte utvecklar sig som planerat, 
trots kraftfull marknadssupport, kan det vara mycket kostsamt och



tidskrävande att göra en omstart. Att skaffa sig ett så bra underlag 
som möjligt innan man går in i olika partnerförhållanden betalar sig 
därför snabbt.

Vi avser i detta kapitel beskriva hur man steg för steg förbereder sig 
för en exportsatsning för att i möjligaste mån undvika att göra fel 
saker. Hur djupt man behöver gå i de olika faserna varierar förstås 
mycket beroende på vilken kunskap man redan har i företaget och 
hur snabbt den bransch man befinner sig i förändras.

Men innan man planerar för export måste man klargöra att den solida 
basen finns och att företaget är exportmoget. Viktiga komponenter i 
en sådan exportmognad är

- att produkten med framgång har sålts på den svenska marknaden

- att det finns en engagerad och motiverad chef

- att försäljningen i Sverige har skapat de kapitalresurser som krävs 
och de bankkontakter som behövs för att underlätta en exportsats
ning; export är inte den omedelbara lösningen på ett lönsamhet
sproblem

- att framgång på den svenska marknaden har byggt upp en kunskap 
om marknaden för produkterna och om kunderna som köper dem.

Vi förutsätter alltså att företaget är exportmoget och att man noga 
övervägt varför man skall exportera. Skälen kan vara

- att hemmamarknaden är mättad eller att konkurrensen gör att det 
är svårt att öka marknadsandelen

- att konkurrensen kräver lägre pris på produkten, vilket nås genom 
längre serier, som i sin tur kräver en större marknad än vad 
Sverige erbjuder.

Planeringsdelen har följande ingredienser:

- Utgå från dina förutsättningar

- Inhämta övergripande marknadsinformation

- Gör marknadsval

- Gör marknadscheck

- Genomför säljtest

- Formulera grovkalkyl för export



Utgå från dina förutsättningar
De viktiga lösenorden för de svenska företagen under de kommande 
åren blir fokusering, internationalisering och samarbete. Varje före
tag måste fokusera sig på det man kan göra bäst och bli ännu bättre 
för att möta konkurrensen i en mer öppen och internationell marknad.

Den affärsidé man har hemma behöver därför inte alls förbli densam
ma när man går ut på export. Styrkan på hemmamarknaden är kanske 
att sälja ett heltäckande sortiment, medan man på export bör koncen
trera sig på några få produkter där man är mer unik i förhållande till 
sina konkurrenter. I Sverige är kanske kundkategorin för dessa 
produkter för liten för en aktiv satsning, medan samma kundkategori 
kan vara betydande på andra marknader.

För att få överblick över alla de möjligheter ett affärskoncept är 
uppdelat på är produkt/kundgruppsmatrisen mycket användbar. På 
ett enda papper får man en överblick över hela verksamheten. Längs 
den vertikala axeln för man in hela sitt nuvarande utbud av produkter 
och tjänster, och på den horisontella alla nuvarande kundgrupper. 
Därefter lägger man till alla nya tänkbara produkter, delprodukter 
och tjänster och kundgrupper som kan ge merintäkter. En delprodukt 
kan t ex vara en patenterbar del som ingår i den totalprodukt man 
tillverkar och säljer i Sverige.

Därefter går man igenom och diskuterar varje produkt/kundgrupps- 
kombination för att slutligen välja ut de nischer som man tror kan 
vara mest intressanta för export.

Viktiga punkter att beakta vid genomgång av olika produkt/kund- 
gruppskombinationer är:

- marknadspotential

- täckningsbidrag

- marknadstillväxt

- konkurrenssituation

- lätthet att identifiera och nå kunden

- egna referenser

Vanligt är att man väljer segment utifrån kombinationen konkurrens
kraftig produkt till kundkategori i tillväxt. Så här kan det se ut:
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Figur 3.1: P/M-matris för export

Efter att ha gått igenom förutsättningarna och gjort en preliminär 
prioritering av de produkter/tjänster och kundgrupper som bör prio
riteras i en exportsatsning är nu nästa steg att skaffa sig en övergri
pande bild av sitt branschområde i Europa.

Inhämta övergripande marknadsinformation
Genom att samla in marknadsinformation från ett större antal länder 
(5-10 st) växer den övergripande bilden av marknaden/branschen



fram. En stor del av informationen kan tas fram på ett enkelt sätt och 
till relativt låg kostnad.

Redan på hemmaplan finns mycket att hämta i form av statistik, 
artiklar och rapporter, i tryckt form eller i olika databaser. Du kan 
själv komma långt genom att sammanställa uppgifter från branschor
ganisationer, Exportrådet, handelskamrar, utvecklingsfonder, myn
digheter och andra organisationer. Alternativt samarbetar du med 
Exportrådet eller något annat företag som kan erbjuda den här typen 
av undersökningar.

En generell bild av hur affärslivet fungerar på en marknad får man 
enklast genom landbeskrivningar och guider för affärsmän. De ger 
en översiktlig bild av politik, samhällsförhållanden, ekonomi, affärs- 
kultur och praktiska förhållanden i landet. Ett exempel är Exportrå
dets marknadsguider, som publiceras av Förlags AB Industrilittera
tur. Det finns också rapporter som mer renodlat behandlar ekonomis
ka och politiska förhållanden, t ex Economist Intelligence Unit’s 
Country Profiles respektive Country Reports.

Mer specifik information om den egna branschen kan man få genom 
branschrapporter och andra publicerade marknadsundersökningar 
som finns förtecknade i kalendrar -1 ex Marketsearch, som ges ut 
av Arlington Management i London. Genom att kontakta utgivarna 
kan man vanligen utan kostnad få innehållsförteckning eller ett kort 
sammandrag för att få en bättre förståelse för vad rapporten inne
håller.

Branschinformation och annan marknadsinformation går också att få 
genom att söka i databaser. Databassökning är speciellt användbart 
för att snabbt gå igenom vad som skrivits i internationell affärspress 
och andra tidskrifter om t ex ett visst ämne, en produkt eller en 
marknad. Eftersom det förekommer många olika söksystem, kan det 
vara komplicerat att själv utan vana göra detta. Ett bra sätt att förenkla 
sökningen är att vända sig till Exportrådets Marknadsdatatjänster, 
som har tillgång till de vanligaste databaserna som kan vara av 
intresse för marknadsinformation. Men det finns naturligtvis flera 
alternativ.

Den största databasen med referat från internationell press är Predi- 
cast Promt. Den innehåller sammanfattningar av artiklar i omkring 
2 000 olika tidskrifter.



60 Kap 3. System för planering 

EXEMPEL

Vi arbetade för en tid sedan med ett företag som tillverkar datautrustning 
för dagligvaruhandeln. Vi gjorde en databassökning och använde de stora 
konkurrenternas namn som sökord. På det viset fick vi genom alla artiklarna 
en bra bild över konkurrenter och trender i branschen. Vi sökte också på 
olika produkter och fick på så sätt även en bild av marknadsmognaden i 
olika länder. På basis av denna information kunde vi redan på detta stadium 
preliminärt utforma en plan för exportsatsningen.

Offentlig statistik är en annan typ av information som kan vara 
användbar för marknadsprioriteringen. Här kan det finnas uppgifter 
att hämta på såväl land- som bransch- och produktnivå. Fakta som 
t ex BNP, produktionsvärde i branschen eller i den bransch till vilken 
den egna produkten är insatsvara, importvolym/-värde och konsum- 
tionsvolym kan visa på marknadens storlek.

Statistik och annan information på branschnivå går också ofta att få 
från branschorganisationer hemma och utomlands. Ibland har just 
bristen på offentlig statistik gjort att de här organisationerna börjat 
samla in egna uppgifter från medlemsföretagen. Branschorganisatio
nerna finns förtecknade i olika register, och de svenska organisatio
nerna deltar inte sällan i någon internationell samarbetsorganisation. 
I vissa fall kan även utländska branschorganisationer ge en mycket 
god service utan nämnvärd kostnad, men vänta dig inte för mycket 
om de upplever att ditt företag är en konkurrent till medlemmarna.

Sammantaget utgör uppgifter från rapporter, statistik, litteratur och 
databaser underlaget för vår inledande ”skrivbordsundersökning” 
(desk research). Med denna information som grund skall vi nu 
jämföra de olika marknaderna.

Marknadsval
I detta steg sållas ett mindre antal länder/regioner fram där någon 
form av insats skall genomföras.

Här får man ta in faktorer som gäller

- marknadshinder

- tillgänglig potential och tillväxt

- konkurrens

- egna förutsättningar mm.



För detta arbete utgör checklistor ett utmärkt verktyg för att ”sortera 
tankarna” och tvinga fram medvetna val i prioriteringsarbetet. Ett 
arbetsblad för prioritering av exportmarknader kan se ut som på 
bilden nedan, där viktiga faktorer listas på ena sidan. De olika 
marknaderna bedöms t ex med plus (+), minus (-) och noll (0) 
beroende på positiv, negativ eller neutral bedömning, eller med ett ? 
om information saknas och måste inhämtas.

Notera att marknadsbedömningen endast är till för att göra en grov- 
sållning mellan länder. Det viktigaste är diskussionerna kring olika 
bedömningspunkter och inte en summering av plus- och minusmar
keringar.

Som underlag för detta arbete har man då bl a den information som 
insamlats i den tidigare fasen genom bl a databassökning och andra 
tillgängliga marknadsdata samt den kunskap som finns hos olika 
medarbetare på företaget. Man kan också behöva komplettera med 
några upplysningar från någon specialist i Sverige eller utnyttja något 
informationsföretag för att ta reda på enklare data i de aktuella 
länderna.

Vi börjar nu med att gå igenom de externa faktorerna.

Externa faktorer Att göra

Handelshinder (tullar, produkt
bestämmelser, normer etc)

Marknadspotential/tillväxt

Konkurrens

Prisnivå

Marknadsmognad

Politisk och ekonomisk stabilitet

Geografiskt avstånd (transporter, 
resor, service)

Kvalitetsnivå/-medvetenhet

Övrigt

Kontrollera med tullmyndighet,Export
rådet, handelskammare eller bransch
förening.

Kontrollera med bank, EKN eller andra 
exportorgan.

Kompletteras med sådant som är 
specifikt för din produkt/bransch.
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Interna faktorer Att tänka på

Behov av omedelbara merinkomster Små företag är ofta beroende av tidiga
intäkter för att kunna finansiera vidare 
åtgärder, varför man kanske väljer att 
prioritera en liten marknad med omedel
bar köpbenägenhet framför en stor mark
nad som kan ge mycket intäkter i ett 
senare skede.

Språk/egna erfarenheter och kontakter Vikten av kunskap i landets språk och 
i landet kultur ökar ju mer komplex din produkt

är, och ju närmare kunderna du kommer 
att arbeta.

Tillgång till eget nätverk på en marknad 
-1 ex kollegor i andra företag eller andra 
som kan bidra med information - kan 
vara av stort värde.

Personella resurser/tekniska resurser 
(resor och affärskontakter)
(service, garantiåtagande)

Finansiella resurser (marknads
investeringar)

Marknadscheck
Vi har nu fått fram de fyra mest intressanta marknaderna för en 
exportsatsning enligt figur 3.2 på nästa sida. Nästa steg blir att 
undersöka dessa marknader mer ingående för att kunna fastställa den 
slutgiltiga turordningen och göra en kalkyl på hur fort vi orkar gå 
fram, dvs om vi får börja med en marknad eller har resurser att starta 
på flera marknader parallellt.

För att undersöka dessa marknader mer på djupet är det lämpligt att 
först börja med en marknadscheck och sedan genomföra ett säljtest 
på marknaden.

Med ”marknadscheck” avses en mindre marknadsanalys, som skall ge 
svar på de frågor som finns kvar från den tidigare skrivbordsanalysen.

Dessa undersökningar kräver till skillnad från den tidigare informa
tionsinsamlingen att man intervjuar olika lokala branschspecialister, 
branschorgan, potentiella nyckelkunder, distributörer mm för att kunna 
göra den slutgiltiga marknadsprioriteringen.



N\l.änder
Ur- n. 
vals- n. 
faktorer

NO DK Fl NL DE GB FR ES

Externa

Handelshinder + + + 0 ? ? ? ?

Markn. pot./ 
tillväxt

0 0 0 0 + + + +

Konkurrens + 0 + 0 + + ? ?

Prisnivå + 0 + ? ? ? ? ?

Marknads-
mognad

+ 0 + 0 + + - -

Övrigt

Behov av
omedelbara
merinkomster

+ 0 + + - - - -

Språk./ 
egna erf

+ 0 0 + + ' + - -

Pers./tekn.
resurser

+ + + 0 0 0 0 0

Fin. resurser + + + 0 0 0 0 0

+ positivt, - negativt, 0 neutralt, ? vet ej

Länder för djupare studier:
Norge, Finland, Tyskland, Storbritannien

Figur 3.2: Marknadsval



Eftersom detta kostar betydligt mer än tidigare informationsinsam
ling, är det mycket viktigt att man verkligen tänker igenom vilken 
tilläggskunskap som behövs.

För upplägg av detta arbete är det inte sällan mest effektivt att anlita 
en konsult med egen lång praktisk erfarenhet, som t ex Exportrådets 
exportchefer-att-hyra och internationella företagskonsulter, i samar
bete med lokala branschkonsulter på respektive marknad.

Som vägledning för att precisera innehållet i din egen ”marknads- 
check” är följande rubriker användbara enligt vår erfarenhet:

CHECKLISTA

Marknad

Översikt över marknadspotentialen i segmentet, ungefärlig volym/ värde 
samt en bedömning av framtida marknadsutveckling och vår produkts 
avsättningsmöjligheter.

Konkurrenter

Vilka är de viktigaste konkurrenterna, och hur står sig vår produkt i 
förhållande till deras produkter? Erbjuder vår produkt någonting unikt?

Handelshinder

Importtullar och andra typer av handelshinder. Normer, testkrav, standarder 
och andra regler för produkten.

Distributionskanaler

En beskrivning av de distributionskanaler som står till buds och hur dessa 
bäst kan användas för vår produkt.

Prisbilden

Hur ser prisbilden ut, och med vilka marginaler arbetar de olika distribu
tionsleden?

Övrigt

Kontrollera patent, varumärken och företagsnamn så att här inte uppstår 
konflikter när affärerna kommer igång.

Slutbedömning och rekommendation

Sammanfattande bedömning inklusive produktens sannolika försäljnings- 
möjligheter.

Säytest
En genomgång av marknadscheckama bör sedan leda till att företaget 
tar beslut om på vilken eller vilka marknader man önskar gå vidare.



För att få en ökad säkerhet i bedömningen blir nästa steg att företagets 
egen representant besöker marknaden och gör ett ”säljtest”, dvs 
kundämnesbesök i syfte att praktiskt testa sälj argument, produkt och 
exportkoncept.

Grundfilosofin med det här arbetssättet är att de viktigaste upplys
ningarna om din kommande marknad och hur din representant skall 
se ut får du från dem som slutligen skall köpa och använda dina 
produkter, dvs slutkunden.

För att säljkontaktresan skall bli riktigt lyckad krävs en noggrann 
förberedelse.

Broschyrer och annat nödvändigt material måste översättas till lan
dets språk. Vid besöken bör du koncentrera dig på att få så mycket 
information som möjligt om följande punkter:

- Prisnivå: Försök att få en känsla för vad kunden anser är rimligt 
att betala för produkten. Denna kunskap är oerhört värdefull för 
att kunna fastställa distributionssättet för produkten på markna
den. Prisnivåinformationen är naturligtvis också mycket viktig 
inför kommande diskussioner med potentiella partner.

- Krav på service: Vilka krav på eftermarknadsvård, reservdelshåll- 
ning mm ställer kunderna. Hur långt bort får reservdelar finnas. 
För mer komplexa produkter kan kostnaderna för marknadssup- 
port bli betydligt större på geografiskt avlägsna marknader.

- Timing: Skulle kunden vilja köpa produkten i dag eller är mark
naden ännu ej mogen. Är vi för tidigt ute?

- Förslag på distributionskanaler/representanter. Fråga kunden 
om han har förslag på lämpliga representanter för din produkt. 
Från vilken leverantör skulle kunden vilja köpa produkten?

Efter genomförd besöksresa kan sedan en rimlig prognos göras om 
affärsförutsättningarna, lönsamhet och lämpligaste etableringsform 
för respektive marknad.

Till de tänkbara partnerföretagen som man fått förslag på från slut
kunderna har man nu fått helt andra möjligheter till kontakt. Du ringer 
ju en namngiven person på rekommendation av hans bästa kunder 
och har med dig kundernas uttalade intresse för din produkt. Detta 
ger också ett jämlikt utgångsläge i förhandlingarna med partnern. 
Han respekterar dina kunskaper om kunder, priser mm.

Vår erfarenhet är att sälj testet är det absolutviktigaste. Det är då man



verkligen får kunskap om marknaden, vilket visas av nedanstående 
exempel - ett säljtest som vi gjorde för ett företag i båttillbehörsbran- 
schen.

EXEMPEL

Vi gjorde först en mindre marknadscheck pä några av europamarknaderna 
och konstaterade att vår typ av produkter såldes genom båttillbehörsgros- 
sister typ Watski, Byggplast & Båtprylar m fl. Båttillverkarna besöktes 
sedan av representanter från dessa företag med jämna mellanrum. För att få 
kunskap om intresset för våra produkter och hur slutkunderna värderade 
olika båttillbehörsgrossister gjorde vi en säljkontaktresa till ett antal båttill
verkare på dessa marknader. Vid besöken hos dessa båttillverkare upptäckte 
vi att man hade mycket åsikter om dessa produkter och att det krävdes stor 
kunskap för att få kunderna att förstå fördelarna med våra produkter. Vi 
insåg då att det skulle bli mycket svårt för grossistens representant att 
argumentera för vår produkt i konkurrens med plagiat och billiga produkter 
från sydliga länder.

Som resultat av all den kunskap som vi fick genom säljkontaktresan 
beslutade vi i stället att satsa på direktförsäljning. Marginalen som grossis
ten skulle ha fick nu i stället finansiera ett anpassat, påkostat säljmaterial 
och ett intensivt besöksresande. Strategin visade sig vara mycket fram
gångsrik, och den kunskap som företaget får från båttillverkama har varit 
mycket värdefull för vidareutveckling och framtagning av nya produkter.

Grovkalkyl för export
Hemkommen från säljkontaktresan blir det slutliga steget sedan att 
göra en grovkalkyl för respektive marknad. En sådan kalkyl kan 
ställas upp på följande sätt:

Man börjar med att bedöma antalet köpbenägna slutförbrukare och 
den marknadsandel man kan tänkas få under startåret och de närmast 
följande åren.

Genom säljtestet har vi fått en indikation på slutprisets nivå, varför 
vi nu lätt kan räkna fram bruttoomsättningen hos partnern. När vi 
sedan från bruttoomsättningen dragit av tillverkningskostnaden får 
vi fram det bidrag som skall täcka marginalen till vår representant på 
marknaden, löpande egna marknadsföringskostnader samt etable- 
ringskostnaden. Slutligen jämför vi nu grovkalkylerna för respektive 
marknad.

Vi måste nu bedöma lönsamhetspotentialen i relation till satsningar
nas ianspråktagande av resurser och affärsrisker. De viktigaste fak
torerna att beakta är:



- Satsningens inverkan på likviditeten

- Affärsrisken, dvs hur stora förluster kan företaget tåla med hänsyn 
till soliditeten

- Är tidsplanen realistisk? Vad händer om lönsamhet uppnås först 
efter fyra år i stället för efter två år som planerat?

Efter denna genomgång fastställs den slutgiltiga prioriteringen, och 
marknaderna indelas i grupper baserade på aktivitetsnivå och resurs
insats.

Marknad:

År 1 År 2 År 3

Antal köpbenägna slutförbrukare st

Bedömd marknadsandel %

X slutpris exkl VAT kr

Bruttoomsättning hos partner kr

Tillverkningskostnad kr

= Marknadsbidrag 1 kr

- Lokala säljkostnader 
(importörmarginal, agent
provisioner)

kr

-Tull och frakt kr

= Marknadsbidrag 2 kr

- Egna marknadsförings
kostnader på marknaden kr

- Marknadsinvestering 
för etablering mm kr

Förväntat resultat kr

Figur 3.3: Grovkalkyl för export



Genomförande
Hur når man till exempel slutanvändaren på snabbaste och billigaste 
sätt? Detta kan vara en avgörande fråga för företagets konkurrens
kraft, men det kan också vara en fråga som måste utredas, dvs 
planeras under själva genomförandets gång. Det är i högsta grad en 
fråga om ”trial and error”, där analys och praktik ständigt äger rum 
i ett interaktivt förlopp. Det är självklart att man försöker hoppa över 
kostsamma led och att man försöker ha ordentliga prismarginaler. 
Hur många mellanled klarar produkten över huvud taget? IKEA är 
ju det svenska exempel som visar hur ett helt nytt synsätt på möbel
tillverkning och möbeldistribution inneburit avsevärt lägre priser än 
vad som är normalt för likartade produkter.

Genomförandet innebär oftast att man har valt samarbetspartner eller 
har några tänkbara alternativ.

Utvecklingsmöten bör organiseras där man tar upp gemensamma 
frågor under genomförandet. Som tillverkare, säljare och initiativta
gare till affärsförbindelsen skall man sträva efter att ta initiativet till 
ett avtal som reglerar samarbetet. Även om det innebär mycket arbete 
så är det en fördel att få formulera avtalstexten. Man behöver inte 
skapa själva avtalen utan kan utnyttja färdiga mallar. ”Orgalime-av- 
talen” är färdiga avtalsmodeller, som kan rekommenderas. De utges 
av Sveriges Verkstadsindustrier och kan köpas från AB Industrilit
teratur.

Betalningsrutiner och andra strategier för att få betalt skall också 
klaras ut under genomförandets första moment. Det gäller ofta att 
sätta upp ett konto i mottagarlandet och att ordentligt arbeta igenom 
momsfrågorna, momsretur etc. Detta är viktigt att tänka på t ex om 
man jobbar med projekt som innehåller installation hos köparen. 
Detta arbete är momspliktigt i landet.

Bankerna har både kompetens och intresse att hjälpa till och klara ut 
lämpliga rutiner.

Ett gott utgångsläge för genomförandet kan följaktligen se ut på 
följande vis:

- En god finansiell bas. Export är inte lösningen på ett lönsamhets
problem. Vår erfarenhet är att det tar längre tid än beräknat att nå 
resultat och att kostnaderna blir högre än beräknat. En stabil grund



och uthållighet är därför viktiga förutsättningar för långsiktig 
framgång.

- Hög tekniknivå, som i fallet Besam nedan.

- Väl definierad målgrupp, som man så småningom lär sig.

- Klart definierad marknad, vilket förenklas av att man klargör sina 
egna förutsättningar och följer systemen kring planering som 
redovisats ovan.

- Hög bruttovinstnivå ger bättre utrymme för handling om volymer
na dröjer.

- Köpa kunskap hänger ihop med att man inte kan göra allting själv 
utan måste ha hjälp av bankexpertis, av jurist och med frågor kring 
export.

- Patent och varumärken är tillgångsfaktorer som ingår i planen för 
etablering på marknaden. Se till att skydda och vårda dessa aktivt.

- Selektiv marknadsstrategi. Bearbeta en marknad i taget.

I vissa branscher med nationell protektionism eller med starka varu
märken, som t ex livsmedelsindustrin, kan det vara rätt att värdera 
köp av en ”marknadsposition

Vi har tidigare påtalat vikten av att göra kostnadsuppskattningar och 
att göra intäktsbedömningar. I genomförandet ingår att arbeta fram 
en budget som från början innehåller kvalitativa moment men som 
steg för steg innebär en uppskattning i kronor och ören på kostnads- 
och intäktssidan.

Praktiskt exportarbete - en sammanfattning
I det nedanstående sammanfattas det praktiska exportarbetet i elva 
punkter.

1. Vanligen börjar man med att arbeta med en agent eller distribu
tör. Det praktiska samarbetet blir sedan avgörande för framgång
en.

Välj en partner som du har förtroende för och se till att ni kan 
samarbeta med utgångspunkt från en god personkemi.

2. Det gäller också att anpassa produkterna eller koncepten efter 
den aktuella marknadens krav. Ett sätt att klara det är att få en



relation med distributören där man tillsammans kan göra kund
besök för att på så sätt få ”feedback” från slutkunderna på de 
olika marknaderna. Det är också viktigt att skapa rutiner för 
rapportering.

3. Distributören måste vara tillfredsställd med sin marginal. Tag 
med andra ord med distributören i din egen planering, i ditt eget 
budgetarbete och i företagets marknadsplanering.

”Knyt upp” distributören ordentligt med en marknadsplan och 
ett avtal. Detta är en bekräftelse på det samarbete som ni tillsam
mans formulerat och arbetat igenom. Hellre ett dåligt avtal med 
möjlighet till uppsägning, om samarbetet inte skulle fungera, än 
inget avtal alls.

Det är ofta också effektivt att stödja distributören vad beträffar 
broschyrer, mässdeltaganden och annonsering för att på så sätt 
få honom att genomföra kraftfullare marknadssatsningar.

Att satsa på mässor är nästan alltid en god regel. Inför dessa måste 
prislistor för alla aktuella marknader kunna formuleras så att 
besökarna får tydliga besked. Att under mässdagarna också 
studera konkurrenterna är en unik möjlighet som inte alltid 
utnyttjas.

4. Res runt med distributören till hans mer betydande kunder. 
Förmedla också tips och idéer mellan dina skilda distributörer. 
Lev upp till dina åtaganden beträffande priser, leveranstider och 
servicegrad. Gör inte prishöjningar ensidigt utan rådgör med 
dina kontakter på marknaden innan du går in i en dialog med din 
distributör.

5. Var medveten om att snabba resultat till låg kostnad hör till 
undantagen. Läs, fråga, lyssna och tag råd samt lär på plats, tro 
inte att du alltid vet bäst. Genom att följa dessa tips byggs steg 
för steg ett förtroligt samarbete upp, som ger styrka när svårig
heter uppstår. Alla erfarna affärsmän vet att det tar tid och kostar 
pengar men också att det borgar för ett gott utbyte för båda parter. 
Inlärningssystem och utvecklingsregler skall ses som både kost
nader och investeringar.

6. Det gäller också att ställa tydliga krav på distributörerna. Men de 
skall även kunna ställa krav på dig. Utan bra nya produkter och 
god service blir det ingen riktig fart på exporten. Aven utlandets 
kunder vill lockas med nästa generations koncept och produkter. 
Förutom detta måste ordentliga system vad avser order, fakture-



ring och speditionsfunktioner systematiskt utvecklas. Kommu- 
nikationsvillighet och språkkunskaper, inklusive snabba svar på 
brev och fax, utgör naturligtvis självklarheter.

7. Är det lönsamt att göra arbetet i egen regi eller skall man köpa 
tjänsteri Detta hänger ihop med synen på att utveckla kunskap. 
Det kan vara fördelaktigt och mindre riskabelt att köpa t ex 
informationsinsamling, sökning av distributörer, medverkan vid 
förhandlingar och projektledning.

8. En inhyrd exportchef eller konsult kan vara ett bra alternativ 
under en försöksperiod innan exportverksamheten är etablerad 
och kan ge utrymme för en fast och lönsam nyanställning eller 
omlokalisering av en lämplig person från hemmamarknaden.

9. I arbetet med export gäller samma regler som för all annan 
affärsverksamhet, nämligen: tänk långsiktigt, visa samtliga kost
nader, försök inte lura dig själv, budgetera också egen tid och 
förankra i organisationen. Det krävs engagemang och stöd från 
alla inblandade för att resultatet skall bli bra.

10. Satsa på lokal närvaro och bevakning, täta kontakter samt - 
mycket viktigt - utveckla en kommersiell bas snabbt, dvs få till 
stånd fakturering, skaffa kund. Inget är så motiverande som att 
få en order. Det är ett kvitto på att konceptet fungerar.

11. ’Think local” innebär att valutavillkoren på platsen måste behär
skas ordentligt, även betalningsvillkoren samt dokumentations- 
bestämmelser och transportvillkor, inklusive distributionsfrå
gorna. - Slutligen, ha en mycket ödmjuk inställning till produkt
anpassning.

I fallet Besam nedan kan vi se vilka av de elva punkterna från vårt
föreslagna praktiska exportarbete som beaktats.

Fallet Besam
(referat från Dagens Industri nr 248, 931127, Urban Hallén)

Dörren som öppnar för vinster

”Jag har aldrig gått in på en marknad och sedan dragit mig ur”, säger 
Bertil Samuelson, som byggt upp Besam i Landskrona till världsle
dande i sin bransch - automatiska dörröppnare. Den långsiktiga 
uthålligheten har lett till såväl tillväxt som lönsamhet utöver det



vanliga. Därför tilldelades Besam utmärkelsen ”Den Gröna Kvisten” 
av Dagens Industri och TV4.

De senaste fem åren har Besam ökat faktureringen med ungefär 100 
milj SEK om året (10-20% per år), utom det senaste året. 1993 blir 
det i stället en ökning med drygt 300 milj SEK (+37%) till 1 250 milj 
SEK. Resultatet efter finansiella poster var förra året 88 milj SEK. 
Det brukar ligga kring 10% av omsättningen.

Räntabiliteten på sysselsatt kapital ligger på 30%. Dessa fina siffror 
har uppnåtts i byggbranschen, som allmänt betraktas som en kris
bransch.

Tänk om hela Sveriges näringsliv vore på lika grön kvist som Besam ! 
Hur annorlunda vore inte allting då.

Alla har mött Besams produkter i vardagslivet. Man behöver numera 
inte ens säga ”Besam, öppna dig” vid ingången till varuhus och 
banker. Besams automatik öppnar oombedd. Bertil Samuelsson in
såg tidigare än andra att automatiska dörröppnare inte är någon lyx. 
Redan på 1960-talet började han sälja sådana till sjukhusen, där 
behovet är uppenbart. Medan konkurrenterna sov byggde han där upp 
en betydande marknad, och vårdsektorn blev språngbrädan ut i 
världen. På 1970-talet tillkom automatik för ytterdörrar.

”Vi utvecklade och slutmonterade produkterna själva men lade ut 
tillverkningen på lego”, säger Bertil Samuelsson. ”Då var vi piskade 
till det, men senare skulle det visa sig vara fullkomligt rätt. Vi arbetar 
fortfarande efter den principen. Det skulle bli alldeles för dyrt att stå 
med en illa utnyttjad maskinpark här.”

Lyckad satsning

När det gäller marknadsföring har Besam den rakt motsatta filosofin 
och arbetar så gott som uteslutande med helägda dotterbolag, som 
också har montering och service. ”Det blir alldeles för dyrt med 
agenter som i sin tur använder servicebolag. Dessutom blir servicen 
till kunden sämre. Våra serviceenheter arbetar snabbare och med 
större kunskap.” All försäljning sker genom ett separat säljbolag som 
i Sverige har fyra säljenheter och mängder med montage- och servi
ceställen. I Tyskland finns 16 säljenheter. Besam har dotterbolag i 
18 länder och 87% av försäljningen där. Det har kostat mycken möda 
att bygga upp denna multinationella koncern.



Det har kostat Bertil Samuelsson hårt arbete och en oändlig mängd 
resdagar. Tidvis har han bott utomlands. Det krävs långsiktig uthål
lighet. Och det har kostat sex till åtta olönsamma år på varje ny 
marknad. Med nästan militär strategi har dock upprättade brohuvu
den försvarats till varje pris, trots förlusterna. ”Det gäller att hålla ut. 
Därför att när volymerna sedan kom på 1980-talet så blev de desto 
mer lönsamma”, säger Bertil Samuelsson. ”Eftersom vi har hela 
servicekedjan är vi kostnadseffektiva.”

Tre grundprinciper ligger bakom framgången:

1. Legotillverkning, men egen utveckling

2. Egen montering

3. Egna dotterbolag på varje marknad.

Konkurrenterna följer inte samma principer. De flesta är små och 
agerar på lokala marknader. Bara i Frankrike finns ca 25 konkurren
ter.

Av ett tiotal huvudkonkurrenter på världsmarknaden är ett par tre 
stycken i storleksordningen halva Besam. Bertil Samuelsson sålde 
företaget på ett tidigt stadium men har hela tiden kvarstått som VD. 
En period på 1980-talet var företaget börsnoterat. I dag ägs Besam 
av Industrivärden. Besam har varit självfinansierat från början. De 
möjligheter som kronans depreciering medför kan tack vare den goda 
lönsamheten användas helt ut för att ta marknadsandelar, i stället för 
till vinstmaximering. Därav den kraftiga tillväxten under 1993. På 
sikt bör det resultera i ännu större vinster. Framgång föder framgång.

Fallet kundanpassad elektronik och ett distansstyrt Londonkontor

Vid arbete som inhyrd exportchef i ett företag som utvecklar och 
tillverkar avancerad kundanpassad elektronik för bl a entreprenad
maskiner upptäcktes vid besök hos maskintillverkare i bl a England 
att kunderna tyckte att det kändes lite osäkert att arbeta med en 
leverantör så långt borta, när det gällde så avancerade kundanpassade 
produkter. Bara det att teknikerna på kundföretagen var tvungna att 
beställa samtalen, när de skulle kontakta företaget i Sverige, upplev
des besvärligt i jämförelse med att kontakta de lokala konkurrenterna.

Problemet var att företagets produkter ej passade för försäljning via 
traditionella distributörer och agenter. Företaget skulle egentligen



sälja sina produkter genom eget dotterbolag för att bli likvärdigt med 
konkurrenterna, men en sådan investering var alldeles för stor för 
företaget.

Nyckeln till framgång blev i stället att man till en låg kostnad hyrde 
in sig på telefon, adress och vissa servicetjänster på Exportrådet i 
London. När exportchefen nu överlämnade sitt visitkort till kunder
na, kändes företaget mer förtroendeingivande - nu fanns man ju på 
marknaden. Kunderna ringde till ”Londonkontoret”, där Exportrådet 
svarade i företagets namn. Tio minuter senare hade man ett fax 
hemma i Sverige med besked om vem som sökt. Exportchefen ringde 
sedan upp kunden, och precis som företagets lokala konkurrenter 
kunde man boka in ett möte ca 1,5-2 veckor fram i tiden.

Kunderna upplevde en trygghet i att man nu fanns på marknaden, 
men i själva verket sköttes all verksamhet från Sverige.

Detta fall visar på ”lokal anpassning”, ”låga kostnader för försälj
ning” och på ”lokal närvaro” från vår elva-punktslista ovan.

Uppföljning__________________________________________
Framgångsrika företag har system för periodisk revision. Det gäller 
att underhålla och förädla marknadsanalysen eller marknadskartlägg- 
ningen. Målsättningarna som sattes vid starten utgår från marknadens 
förutsättningar vid den tidpunkten, ibland med ett antagande om hur 
utvecklingen kommer att se ut. Därför måste hela tiden de aktuella 
förutsättningarna bedömas för att man skall kunna göra rätt saker, 
vid rätt tillfälle.

Har man nått resultaten i förhållande till den plan som upprättades 
vid starten? Detta är naturligtvis den viktiga fråga som måste besva
ras.

Det tar i regel mycket längre tid än man tänkt sig. Man tror, det är 
vår erfarenhet, att ens partner, ens distributör, skall göra så mycket 
mer självständigt, vilket han sällan gör. Att få en eller flera engage
rade i ens exportsatsning är ofta ett mycket mödosamt arbete.

Dessutom måste vi arbeta med att avdramatisera vår inblandning i 
distributörens affär. Öppna och positiva relationer är avgörande. 
Samarbetspartnern måste känna att vi litar på honom och att vi stödjer 
honom; t ex med utskick till tänkbara köpare som vi identifierat. Vi



harju samma mål, nämligen att göra bra affärer och tjäna pengar. Det 
är därför viktigt att planlägga tidpunkter för att gemensamt värdera 
resultat och agerande på marknaden. Vi måste vara beredda på att i 
början arbeta med konkurrenskraftiga priser, i syfte att ha en rejäl 
chans att komma in på marknaden.

Det handlar också om en ständig utvärdering eller bedömning av den 
kontaktperson man har hos distributören, vilken typ av människa är 
han? Vår erfarenhet är att utifrån svensk horisont bör man oftast 
utnyttja en marknadsman med support från en produktchef. Distri
butören ställer ibland upp med en produktchef med teknisk bakgrund. 
De har ju sin marknad, och därför måste vi matcha med en person 
som på ett effektivt sätt kan kommunicera med distributörens kon
taktperson. Det gäller att resa tillsammans, att lära känna varandra.

Man bör som exportör inte sprida sig på alltför många marknader. 
Tag ett land eller en region i taget. Men framför allt var mycket aktiv. 
Ett aktivt handlande visar på intresse och långsiktighet i affärsrela
tionerna. Trygghet är en dominerande faktor vid val av leverantör.

Den periodiska revisionen har inte enbart till syfte att värdera volym 
och lönsamhet enligt plan. En viktig del är den löpande utvecklingen 
av produkter och även nyutveckling. Därför bör det överenskommas 
och tydliggöras att samarbetspartnern skall ha en aktiv roll i produkt
utvecklingen.

Internt i företaget är det viktigt att sätta mål på kostnadssidan. Utgå 
från vad produkten får kosta exportkunderna. Analysera i detalj den 
egna, men även konkurrenternas kostnadsbild. Det går att få fram 
mycket bra information med hjälp av bara offentliga uppgifter. 
Utnyttja en aktiv benchmarking-modell, där du har löpande jämfö
relsemöjligheter; viktigt för att bedöma konkurrenskraft och avdra
matisera konkurrenternas styrka. Det är ofta de enkla instrumenten 
som är avgörande.

Sammanfattning______________________________________
Varför lyckas vissa företag skapa en långsiktigt lönsam export? Och 
varför misslyckas andra?

För att kunna handla ”spontant” och ta affärschanserna när de kom
mer gäller det att vara väl förberedd och kunna se en bra affär när 
den dyker upp.



För detta gäller det att ha analyserat sin egen situation när det gäller 
teknik, produkt, organisation och kapital. Omvärlden skall också ha 
tagits in i beräkningen. Inte enbart den aktuella situationen utan även 
den utveckling som förväntas.

Marknads- och konkurrentanalys tillsammans med egen analys skall 
mynna ut i en handlingsplan med ett strukturerat handlande. Syftet 
är att nå målet med så få misstag som möjligt.

Den personliga, professionella och kapitalmässiga uthålligheten är 
avgörande för framgång. I marknadsarbetet är det vår erfarenhet att 
lyhördhet och ödmjukhet samt anpassning av produkt och koncept 
till marknadens krav ger resultat. Och glöm inte att affärer görs 
mellan människor, inte mellan företag. Skapa därför positiva relatio
ner med de affärspartner ni arbetar med.
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Marknadsinformation 4
genom undersökningar från 
skrivbordet och på fältet
av Mauro Gozzo och Magnus Johansson, Exportrådet

Exportföretagets informationsbehov

Information som beslutsunderlag
Var står vårt företag i dag och vart vill vi komma? Vilka är våra 
förutsättningar och vad behöver vi veta för att testa våra hypoteser 
eller för att fatta beslut om att gå från idé till handling? Det är 
frågeställningar som exportföretaget måste konfronteras med före en 
nysatsning. För att besvara frågorna behövs information som ger 
kunskap om såväl förutsättningar och förhållanden internt i företaget, 
som externt på företagets marknad; kunskap som ökar möjligheterna 
att utforma exportsatsningarna optimalt och att förutsäga utgången 
av olika handlingsalternativ.

Detta kapitel handlar om hur företaget kan undersöka sin externa 
miljö, hur man kan gå tillväga och vilka hjälpmedel som finns.

Förberedelser för marknadsundersökningen
Omvärlden är dynamisk, och bevakning av t ex konkurrenter och 
kunder är ett regelbundet inslag i många företags vardag. Men allra 
störst är behovet att kartlägga företagets marknader inför större 
nysatsningar, t ex lansering av nya produkter eller expansion till nya 
marknadsområden. Vid kartläggningen tar man fram information 
som kan fungera som ett beslutsstöd för t ex var företaget skall 
etablera sig, hur etablering/distribution skall gå till, vilken produkt
mix som skall lanseras och/eller vilka marknadsföringsstrategier som 
är tänkbara.

För att marknadsundersökningen skall ge svar på ”rätt frågor” bör 
beslutsfattare och informationssökare redan från början sätta av



tillräckligt med tid för att gemensamt gå igenom bakgrunden och 
problembilden, och för att formulera syftet med undersökningen. Det 
är viktigt att den som skall använda undersökningsresultatet själv 
medverkar i processen. I ett större företag är det kanske export- eller 
marknadschefen, i ett mindre företag förmodligen VD.

Nästa steg är att utforma mål och besluta om metodik. Frågorna i detta 
sammanhang är nära knutna till vilken information som det är realis
tiskt att få fram med olika metoder och till hur företaget värderar nyttan 
av informationen. Om företaget skall introduceras på nya marknader, 
kan man räkna med att förberedelserna kan vara ganska resurskrävan- 
de; man bör ha i minnet att det är lätt att underskatta skillnaderna mellan 
hemmamarknad och fjärrmarknad. För att hålla kostnaderna nere kan 
man försöka begränsa undersökningen till få marknader och ”kritiska 
frågeställningar” snarare än att göra omfattande men ytliga studier. Ett 
sätt att öka kostnadskontrollen är att gå fram stegvis, med kontinuerlig 
uppföljning och utvärdering av undersökningsresultaten. Det ger flexi
bilitet och möjligheter att styra undersökningens inriktning och re
sursanvändningen allteftersom nya erfarenheter görs.

Själva undersökningen kan göras på ett otal sätt. Här kommer vi att 
dela in metoderna i två huvudgrupper - skrivbordsundersökningar 
och fältundersökningar.

Skrivbordundersökningar innebär att genom informationssökning 
från hemmplan ta vara på sådana uppgifter som redan finns färdiga 
i form av exempelvis statistik, artiklar, rapporter och databaser. Detta 
är oftast relativt enkelt och billigt.

Med fältundersökningar menar vi efterforskningar direkt på mark
naden - främst i form av intervjuer och andra kontakter - vilket 
vanligen är en mer tidskrävande och kostsam undersökningsmetod. 
I praktiken innehåller ofta även relativt enkla undersökningar vissa 
inslag på fältet, t ex några telefonintervjuer, insamling av nationell 
statistik, produktbroschyrer etc.

Metodvalet beror på frågeställningar, produktslag och ambitionsnivå 
men är också en fråga om vilka marknader som skall undersökas. 
Utanför OECD-området minskar möjligheterna att ta fram uppgifter 
via skrivbordundersökningar. Såväl statistik som färdiga rapporter 
etc finns i mer sparsam omfattning och kvaliteten på befintliga 
uppgifter kan vara låg, inte minst i Östeuropa och i rena u-länder. 
Personliga intervjuer och rätt kontakter är desto viktigare, och



kostnaderna för att anlita lokala marknadsundersökare är normalt 
betydligt lägre än i västvärlden. Svårigheterna att hitta rätt samarbets
partner och att över huvud taget få fram tillräckligt med uppgifter för 
ett bra beslutsunderlag kan emellertid vara betydande.

Skilda informationstyper - olika slags kunskap 

En marknadsundersökning bygger på olika slags information.

Marknadsinformation av allmän karaktär kan röra t ex konjunktur, 
makroekonomisk situation, ekonomisk politik, affärskultur och prak
tiska förhållanden. Den innefattar egentligen allt som påverkar före
tagets affärer och affärsmän men som inte handlar om marknaden för 
företagets specifika produkter.

Den företagsspecifika marknadsinformationen knyter mer direkt an 
till avsättningen för företagets egna produkter. Vanliga frågeställ
ningar är:

- Hur stor är marknaden för företagets produkter (volym/värde)?

- Hur utvecklas marknaden?

- Vilka produktkrav, tullar och skatter drabbar vår produkt?

- Vilka alternativa distributionskanaler finns?

- Hur ser våra konkurrenter och deras produkter ut?

Företagsspecifik information brukar vara mer svårtillgänglig än all
män information. Det innebär att den vanligen är betydligt dyrare att 
ta fram. Å andra sidan är det just de företagsspecifika uppgifterna 
som brukar vara mest användbara som beslutsunderlag och därmed 
de för företaget mest värdefulla.

En alternativ indelning av information kan vara en uppdelning mellan 
hårda fakta resp tyckanden/erfarenheter. Exempel på hårda fakta 
kan vara statistiska data för exempelvis produktionsvolymen i en 
bransch eller omsättningssiffror för ett företag, medan ett tyckande 
kan var t ex att ”en viss produkt ser omodern eller oattraktiv ut” eller 
att ”en viss distributör fungerar bättre än en annan”.

Först när hårda fakta och flera olika parters tyckanden möts, kan en 
riktigt god bild av förutsättningarna på en marknad skapas. Kanske 
behöver den statistiska undersökningen (hårda fakta) kompletteras



med en undersökning av kundattityder/-beteenden (tyckanden), eller 
kanske vill man på moderbolaget ta fram uppgifter om marknaden 
(hårda fakta) för att inte stå svarslös inför det utländska dotterbolagets 
förklaringar (tyckanden) till årets vikande försäljningsresultat?

Oavsett typ av information speglar uppgifterna sällan verkligheten 
till hundra procent. Men den som försöker tränga bakom påståenden 
och siffror ökar möjligheterna att avgöra hur användbara uppgifterna 
är. Vilka är informationskällorna? Ar de tillförlitiga eller tendentiö
sa? Vilka tidsperioder avser aktuell statistik - kanske har den några 
år på nacken? När är eventuella prognoser gjorda? - äldre prognoser 
har vanligen intet eller ringa informationsvärde.

Att lära känna marknaden

Allmän marknadskunskap
Kunskap om grundläggande ekonomiska, kulturella och andra prak
tiska förhållanden är naturligtvis en förutsättning för att närma sig en 
exportmarknad. Även företag med exportvana kan behöva uppdatera 
luckor i landkunskapen eller mer löpande följa t ex konjunkturut
veckling, konsumtion och priser. Användbar information finns att 
hämta i bl a litteratur, statistik samt nyhets- och konjunkturbrev.

Guider och landbeskrivningar innehåller generell information om 
ekonomi och samhälle. De ger en ”känsla” för hur marknaden 
fungerar, beskriver politik och näringsliv samt analyserar marknads
utvecklingen. Ofta ges också en rad praktiska råd och anvisningar för 
affärsmän. Att studera landlitteratur är ett jämförelsevist billigt sätt 
att lära sig av andras erfarenheter. Alternativt kan man delta i länder- 
seminarier, eller själv ta kontakt med några personer med affärserfa- 
renhet från aktuell marknad.

Genom statistiska basfakta placeras marknaden in i ett internationellt 
sammanhang. Sifferuppgifter som beskriver levnardsstandard, kon
sumtionsmönster, marknadens storlek och utrikeshandel komplette
rar texterna från marknadsguiderna.

Aktuella ekonomiska lägesbeskrivningar och hjälp med att försöka 
förutse framtiden erbjuds i nyhets- och konjunkturbrev som publice
ras av banker, konjunkturinstitut och internationella organisationer. 
OECDs konjunkturbedömningar för medlemsländerna är de förmod



ligen mest kända och anlitade, men de nationella konjunkturinstitu
ten publicerar normalt något utförligare kommentarer och prognoser 
för de egna länderekonomierna samt ger liksom bankerna regelbun
det ut nyhetsbrev.

Marknadspotentialen
Marknadspotentialen är ett mått på storleken på marknaden för 
företagets produkter. Med kännedom om totalmarknadens storlek 
följer företagen sina marknadsandelar för att dra slutsatser om kon
kurrensförmåga och möjligheter till expansion. Inför satsningar på 
nya marknader bidrar marknadspotentialen till uppskattningen av 
tänkbara framtida försäljningsvolymer och kalkylen över exportin
vesteringens förväntade lönsamhet. För ett litet företag, som planerar 
en ny exportetablering, kanske det räcker att konstatera att markna
den är tillräckligt stor och att andra faktorer är viktigare för mark- 
nadsvalet. Men även många småföretag kan ha nischbetonade pro
dukter, för vilka totalmarknadens storlek har stor betydelse för 
exportsatsningen.

Flera olika mått på marknadsstorleken kan vara aktuella, t ex:

- Inhemsk produktion: värde/volym och tillväxt

- Import/export: värde/volym och tillväxt

- Konsumtion av ”samma”/liknande produkter som företagets egna, 
och av substitut (inkl ”trend”)

- Slutförbrukares konsumtion av produkt i vilken den egna produk
ten ingår som insatsvara

- Produktion, förädlingsvärde eller annat mått på omfattningen av 
den industri i vilken den egna produkten är insatsvara.

Första steget för att samla in den information som behövs för att 
skatta marknadspotentialen kan vara att söka uppgifter i olika statis
tiska källor. Ofta går inte den egna produkten att ”ringa in” med 
statistikens nomenklatur, men med lite fantasi kan olika alternativa 
mått relaterade till marknadens storlek ge tillräcklig information. Det 
kan också löna sig att ”dammsuga” aktuella affärs- och facktidnings
artiklar på uppgifter. De hittas enklast genom databassökning eller 
via kontakt med respektive tidskrifts redaktion.

I andra hand kan kontakter med nyckelpersoner på marknaden ge



värdefull information, t ex på branschorganisationer, bland produ
center, leverantörer och slutkunder. Viljan att lämna ut information 
kan variera, speciellt vid telefonkontakter. Det kan därför vara mo
tiverat att överväga vilka kontakter som skall tas hemma från skriv
bordet och vad som skall utföras genom undersökningar på fältet. 
För att gå systematiskt fram kan det vara lämpligt att anlita konsult
hjälp för den här delen av undersökningen.

Ett annat angreppssätt och ”en genväg” i informationssökningen är 
att försöka hitta någon standardiserad (färdig) undersökningsrap
port från något av de institut som producerar och säljer rapporter i 
”massupplaga”. Sådana rapporter kan innehålla såväl uppgifter om 
marknadens storlek som om olika aktörer, deras produkter etc. De 
går ofta att erhålla till en rimlig kostnad men tillgodoser, av naturliga 
skäl, normalt inte företagets specifika informationsbehov i samma 
utsträckning som en skräddarsydd undersökning gör.

Distributionen
Distributionskanalerna kan skilja sig avsevärt från marknad till mark
nad. Kunskap om de lokala förhållandena har stor betydelse för den 
egna exportsatsningens utsikter till framgång. I synnerhet är det av 
vikt att man kartlagt distributionsförhållandena innan man beslutar 
om val av representation på marknaden.

Att kartlägga distributionsförhållandena på en marknad kan vara 
både resurskrävande och tidsödande. En metod att hålla kostnaderna 
låga är, som tidigare nämnts, att försöka hitta någon färdig rapport 
på området. Ofta blir dock företaget tvunget att på egen hand eller i 
samarbete med något undersökningsföretag studera marknaden via 
statistisk information, artikelstudier och intervjuer med nyckelperso
ner i branschen.

Några punkter av intresse kan då vara:

- Redogörelse för gängse försäljningskanaler, hur upphandling går 
till, olika aktörers inflytande på upphandlingsprocessen, etc

- Distributionsstruktur (få, stora/många, små ...?) per försäljnings
kanal

- Detaljfakta om potentiella distributörer (finansiell styrka, övriga 
leverantörer och produkter, renommé hos slutkunderna?)

- Adresslista för reklamutskick (om direktförsäljning är aktuell?).



Överblicken över branschen går till viss del att få genom uppgifter 
från offentlig statistik, via branschorganisationer och i olika tidnings
artiklar. Det kan t ex vara information om hur mycket som produceras 
lokalt och hur mycket som importeras från olika länder, vilka som är 
de ledande producenterna och distributörerna, etc. Men för mer 
precis information är man normalt hänvisad till intervjuundersök
ningar på fältet.

Med utgångspunkt från beskrivningen av allmänna distributionsför
hållanden kan man gå vidare med att kartlägga enskilda distributörer. 
Det kan ske på flera sätt, men här är det viktigt att klargöra vad 
resultatet skall användas till. Vill vi t ex identifiera och utvärdera 
olika distributörer, eller skall vi bara göra ett brevutskick till ett stort 
antal tänkbara kunder?

Enklare företagslistor och andra uppgifter går att hämta från olika 
företagsregister - i bokform eller på databas. Fingervisningar om 
aktörerna i branschen kan också erhållas genom att studera mässka
taloger från de större internationella mässorna samt genom att gå 
igenom tidskriftsartiklar som handlar om branschen. I vissa fall går 
det att från branschorganisationer få förteckningar över medlems
företagen, och via egna kontakter med kunder eller producenter kan 
ytterligare uppgifter och kommentarer erhållas.

En kvalificerad distributörssökning kräver en djupare undersökning. 
Den kan innefatta intervjuer med personer i branschen och med ett 
urval av distributörernas kunder, följt av egna besök hos olika 
distributörsämnen. I detta fall måste huvuddelen av arbetet ske direkt 
på marknaden - i egen regi eller i samarbete med någon konsult.

Konkurrenterna
Att söka information om konkurrensförhållandena på en marknad 
kan i princip ske via samma kanaler som beskrevs i föregående 
avsnitt, dvs via bl a tidningsartiklar och intervjuer, eller genom att 
lokalisera och köpa färdiga rapporter. Fältstudier kan vara extra 
besvärliga, eftersom närgångna frågor väcker misstänksamhet hos 
motparten. Det är kanske inte heller önskvärt att närma sig konkur
renterna i eget namn, varför det kan vara en fördel att låta en konsult 
utföra vissa delar av konkurrentkartläggningen.

Mycket information finns dock att hämta i öppna källor. Speciellt 
kommer databassökning till sin fulla rätt, eftersom man tack vare



sådan snabbt och anonymt kan gå igenom stora textmassor på jakt 
efter artiklar med uppgifter om konkurrenterna.

I första hand täcker databaserna affärspressens artiklar, vilka ju har 
en tendens att fokusera på spektakulära affärshändelser och uppgifter 
med ”stort nyhetsvärde”. Men för mer omskrivna företag och pro
dukter går det ibland att hitta uppgifter om marknadsandelar, omsätt
ning per produktslag etc. För de riktigt stora företagen finns också 
rikligt med finansiell information att hämta via databaser, i vissa fall 
fullständig bokslutsinformation och mäklarrapporter, men utbudet 
varierar från land till land.

Finansiella data finner man även i kreditupplysningar. Sådana kan 
erhållas för de flesta utländska företag, exempelvis via de svenska 
kreditupplysningsföretagens internationella nätverk.

Några punkter av intresse kan vara:

- Export/import och handelspartnerland för aktuell produkt och för 
substitut

- Produktionsvolym i branschen

- Företagsstatistik, typ antal produktionsenheter och anställda etc i 
branschen

- Basfakta om tillverkare i branschen; namn, adress, omsättning, 
antal anställda, ägarstruktur, produktsortiment.

Kunderna
Om företaget säljer producentvaror kan det vara aktuellt att ta reda 
på hur kundstrukturen ser ut och att identifiera och lära sig mer om 
enskilda kundämnen. Informationskällorna är i princip återigen de
samma som beskrevs i föregående avsnitt. Innan man identifierar 
potentiella kunder bör man överväga hur många företag man kan 
bearbeta - och hur man vill närma sig dem. Därefter kan man slå fast 
hur urvalet kundämnen skall göras, vilken kvalitet på företagssupp- 
gifterna som krävs och vilken metod som skall användas för infor
mationssökningen.

På konsumentvarumarknaderna har i stället kunden som grupp eller 
i form av olika kundsegment betydelse. På detta område finns ofta 
många färdiga marknadsrapporter, som beskriver kundattityder, pre-



ferenser etc, att tillgå. Artiklar i relevant affärspress kan också 
innehålla intressant information.

Handelshinder
Produktkrav, skatter, tullar och andra handelshinder är faktorer som 
kan ha avgörande betydelse för möjligheterna att konkurrera på en 
marknad, eller för prioritering mellan olika exportmarknader. I vissa 
fall kan de till och med utgöra ett oöverkomligt hinder för den egna 
produkten - i andra fall en fördyrande kostnadspost.

Vid informationssökning på det här området bör databaser och 
sekundärinformation i princip undvikas. Korrekt och uppdaterad 
information, jämte ev upplysningar om planerade förändringar av 
rådande regler kan sökas via expertis vid handelsfrämjande-, stand
ardiserings- och branschorganisatoner som t ex:

- Exportrådet, Stockholm

- SIS-Standardiseringskommisionen i Sverige

- SMS - Svensk Mekanstandardisering

- Kommerskollegium

- Svenska Handelskamrar

- Exportrådets kontor eller svenska ambassader utomlands

Grundläggande vägledning kan erhållas i olika typer av exporttek
niska handböcker.

Verktygslådan - skrivbordsundersökningar_____________

Informationskanaler - verktygslådan 
Följande ingår i informationssökarens verktygslåda:

- Telefon: för intervjuer, kontakter med företag, branschorganisa
tioner, statistikbyråer, ambassader, informationskontor etc

- Länderlitteratur och exporttekniska handböcker

- Företags-lproduktkalendrar: med adresser till och uppgifter om 
företag och deras produkter

- Mässkataloger: med uppgifter om företag och produkter.



- Internationell inofficiell statistik (från internationella informa
tionsföretag): branschstatistik mm från specialiserade konsulter

- Internationella tidskriftskataloger: med adresser till facktidskrifts- 
redaktioner inom olika branscher och länder

- Internationella branschorganisationskataloger: med adresser till 
olika branschorganisationer i olika länder

- Offentlig internationell statistik: handels-, produktions- och annan 
statistik från internationella organisationer (FN, IMF, OECD, 
Euro-stat, Världsbanken m fl) samt från nationella statistikinstitut.

- Utrustning för databassökning: ger snabb tillgång till bl a interna
tionell press och statistik.

Valet av verktyg beror på såväl tidsbudget som penningbudget och 
på vilken informationskälla som passar de aktuella frågeställningar
na. Ofta behöver flera verktyg kombineras för att svaret skall bli 
fullödigt, men motsatsen är lika vanlig ... och undersökaren ”drunk
nar i information”. Då gäller det att på effektivast möjliga sätt sålla 
fram ”guldkornen” bland informationen och att välja de uppgifter 
som är relevanta för problemlösningen.

Alla kanske inte har tillgång till en fullständig ”verktygslåda”, men 
luckorna kan lätt täckas in genom att utnyttja olika bibliotek och/eller 
informationskonsulter. Bl a finns en större samling internationell 
statistik hos Statistiska Centralbyrån (SCB) i Stockholm.

Det går naturligtvis också att få mer fullödig hjälp med hela under
sökningen från olika typer av konsulter. Detta är ofta att föredra, 
eftersom behovet av undersökningar i ett företag sällan är jämnt över 
tiden och därför inte motiverar en uppbyggnad av egna resurser.

Länderlitteratur och exporttekniska handböcker
Det existerar guider och länderbeskrivningar med såväl allmän in
riktning som mer specifikt inriktade på ekonomisk analys eller 
praktiska råd för affärsmän. Vissa publikationer täcker många länder 
samtidigt och är snarast av uppslagskaraktär, medan andra behandlar 
situationen på en enskild marknad. Några exempel följer nedan.

Landbeskrivningar (flera länder i samma volym):

- Statesman’s Yearbook. The Macmillan Press. London; text och



siffror som beskriver historia, ekonomi, sociala förhållanden, 
kommunikationer etc för ett stort antal länder

- Europa World Yearbook. Europa Publications Ltd. London; text 
och siffror som beskriver historia, ekonomi, sociala förhållanden, 
kommunikationer etc för ett stort antal länder

Länderguider (en per land):

- Exportrådets Marknads guider. Förlags AB Industrilitteratur. 
Stockholm; text och siffror som beskriver historia, sociala förhål
landen, ekonomi, kommersiella förbindelser med Sverige, im
portförhållanden, betalningar etc för resp land

Handböcker av uppslagskaraktär förekommer också på det export
tekniska området. De ger grundläggande vägledning i frågor om t ex 
tullar och andra handelshinder. Ett par exempel är:

- Skeppningshandboken. Exportrådet. Stockholm; basinformation om 
importregleringar, tullförhållanden, produktkrav mm i ca 160 länder

- Frihandelshandboken. Exportrådet; texten till ursprungsregier/ av
tal som avgör när en vara är berättigad till tullförmån i EU/ EFTA- 
ländema m fl.

Detaljuppgifter och upplysningar om förändringar i regelverken bör 
sökas hos exportteknisk expertis, förslagsvis inom Exportrådets ex
porttekniska avdelning.

Databassökningar
Publikt tillgängliga databaser innehåller tidningstext, marknadsrap- 
porter, företagsdata eller statistik. I princip brukar materialet vara 
detsamma som återfinns i tryckt form i olika publiktioner och rap
porter, ibland i sammanfattad form och/eller översatt till ett ”nytt” 
språk. De företag som producerar databaser finns nästan uteslutande 
i västvärlden och använder i första hand informationkällor från 
OECD-området. Det innebär att databasinformation normalt har en 
stark slagsida mot Västeuropa och USA.

Fördelen med databassökning är att den möjliggör att med teknikens 
hjälp hantera stora mängder information. Marknadsundersökaren 
kan snabbt gå igenom stora textmassor, t ex många hundra dags- och 
affärstidningar, för att leta efter relevant information. Han kan också 
utnyttja databasernas flexibilitet för att exempelvis sortera företag i



en bransch i storleksordning, eller låta datom ta fram fårdigkalkylerad 
statistik, t ex över importutveckling över viss tid för en viss vara.

För att söka effektivt på databaser krävs utrustning, men framför allt 
sökvana. En tumregel skulle kunna vara, att den som behöver göra 
databassökningar mer än 2-3 gånger i månaden kanske bör fundera 
på att hålla kompetens och utrustning inom företaget. I praktiken har 
ofta de största företagen egna informatiker som sköter databassök
ningen, medan mindre företag med fördel låter en ”information 
broker” (informationskonsult) utföra sökningen.

Mer detaljerade uppgifter om databasanvändning redovisas nedan i 
avnittet ”Att söka information i databaser”.

Statistik
De flesta OECD-länder producerar statistik i stor omfattning och av 
någorlunda god kvalitet. Uppgifterna publiceras av statistikmyndig
heter och andra organisationer i resp land, av internationella organi
sationer (typ FN, IMF och OECD) samt i sammanställd form av 
privata företag. En större samling utländsk statistik finns på Statis
tiska Centralbyråns (SCB) bibliotek, men många alster går även att 
finna på bl a universitets- och högskolebiblioteken.

Att använda statistik för marknadsundersökningar kräver en viss 
kreativ förmåga. Eftersom det kan vara svårt att få fram de marknads- 
mått etc som exakt passar det egna företaget och produkterna gäller 
det att hitta olika mätvariabler, som på något sätt är relaterade till de 
data som söks. Uppgifter i statistiska publikationer kan också vara 
svåra både att läsa och tolka för den som är ovan, t ex ekonomiska 
begrepp, definitioner, nomenklaturer för indelningar i olika pro
duktgrupper etc, men den som väljer att själv ta itu med uppgiften 
kan få viss assistans genom att anlita t ex SCBs företagsservice.

Den statistik som är mest användbar i marknadsundersökningssam- 
manhang är kanske ekonomiska uppgifter på land-, bransch- och 
produktnivå. Det kan vara allt från BNP, investeringar och arbetslöshet 
till produktionsvärde i en specifik bransch eller import av en viss vara. 
Ekonomisk statistik i form av basdata för t ex enklare marknadsjäm- 
förelser hittar man i de internationella organisationernas översiktspub- 
likationer och statistiska årsböcker. Mer detaljerade uppgifter, t ex 
nationalräkenskaper, industri- och utrikeshandelsstatistik, finns i första



hand i nationella publikationer men i viss mån även i internationella 
sammanställningar.

Lättast att använda är den internationella statistiken. Risken för 
feltolkningar minskar, eftersom data för olika länder anges med 
enhetliga definitioner och rubriker och förklaringar vanligtvis anges 
på engelska. Men uppgifterna kan ibland vara besvärande gamla - 
ofta 2-3 år eller mer - varför det ändå kan vara en fördel att använda 
sig av de nationella statistikbyråernas publikationer. Alternativt kan 
man genom att söka information i statistiska databaser komma åt data 
som ännu inte publicerats i tryckt form.

Vid sidan av rent ekonomiska variabler finns också många andra 
statistiska mått som kan vara värdefulla för marknadsundersökning
en genom att de relaterar till levnadsstandard, köpkraft, kundstruktur 
etc; exempelvis folkmängden i olika städer, antalet turistbesök i 
landet, antal telefonlinjer per invånare, antalet nyregistrerade lastbi
lar under året etc, etc. Stora mängder data finns tillgängliga på 
statistikbiblioteken och hos myndigheterna till en blygsam kostnad, 
och det kan löna sig att redan i inledningsskedet av marknadsunder
sökningen inventera vilka möjligheter som står till buds.

Nedan följer en lista med exempel på informationskällor med allmän
na statistikuppgifter som kan vara användbara i en marknadsunder
sökning.

Internationell officiell statistik:

- Handelsstatistik; via svenska bibliotek eller resp lands statistik
byrå, eller via internationella statistikdatabaser. Färskaste uppgif
ter finns vanligen i nationella publikationer eller via databas

- Produktionsstatistik; som ovan

- UN National Accounts. United Nations. New York; nationalrä
kenskaper för FNs medlemsländer

- UN Industrial Statistics Yearbook. United Nations. New York; 
förädlingsvärden, antal anställda etc för olika industrisektorer i 
resp FN-land

- OECD Monthly Statistics of Foreign Trade. OECD. Paris; län
derfördelad handelsstatistik per OECD-land

- IMF International Financial Statistics. IMF. Washington; finan
siell statistik för IMF-länderna



90 Kap 4. Marknadsinformation 

Statistik från privata institut:

- T ex Euromonitor eller Economist Intelligence Unit, båda i Lon
don, har komletterande marknadsstatistik och branschbeskrivningar.

Konjunkturrapporter:

- OECD Economic Outlook. OECD. Paris; detaljerade makroekono- 
miska prognoser och kommentarer för resp OECD-land (utkommer 
2 ggr/år)

Kalendrar och kataloger
Det förekommer en mängd olika kalendrar med förteckningar över 
tidskrifter, marknadsrapporter, företag och organisationer. De är 
billiga och enkla hjälpmedel men av varierande kvalitet.

Med hjälp av tidskriftskalendrar -1 ex Ulrich’s International Perio
dicals Directory, R R Bowker (Reed Publishing), New Providence
- kan tex. branschtidningar i ett visst land lokaliseras. Tidningarna 
har annonser och artiklar som ger information om branschen, och 
redaktionen kan upplysa om tidskriftsnummer med marknadsöver
sikter eller produkttester av intresse. Redaktionerna kan ibland själva 
ge värdefulla upplysningar om branschen samt ytterligare hänvis
ningar.

I katalogverk över marknadsundersökningar - tex. Marketsearch. Ar
lington Management Publications Ltd. London - finns olika bransch- 
och marknadsrapporter förtecknade. Där kan tänkbara rapporter iden
tifieras för vilka man lämpligen beställer innehållsförteckning och ev 
sammanfattning från aktuella förlag innan något köps in. Det är inte 
alltid de standardiserade rapporterna svarar mot det egna företagets 
behov, men då de skjuter någorlunda nära målet kan de vara ett 
kostnadseffektivt sätt att få tillgång till stora mängder marknadsdata.

Förteckningar med enkla basfakta om företag i olika branscher finns 
bl a i företagsregister i bokform eller på databas. Företagsregistrens 
fördel är att de är mycket billiga och snabba att använda. Uppgifternas 
kvalitet varierar och är ibland låg, med t ex luckor i förctagsförteck- 
ningarna eller felaktiga branschbeskrivningar. För ett brevutskick till 
200 potentiella kunder kanske kvalitetsfrågan inte är ett problem, i 
andra fall bör uppgifterna kontrolleras med resp företag. Några 
exempel på företagsregister i bokform är (för databasregister, se 
avsnittet om databaser):



- Kompass (publiceras av separata förlag i resp land; i Sverige av 
Bonniers Företagsinformation, Stockholm); serie av företagsre
gister som täcker ett land per bok. Finns för ett stort antal länder 
i samtliga världsdelar. Registren består av två sektioner, en där 
företagen är indelade efter detaljerade produktkoder (sjusiffrig 
kod) och presenteras med adress och typ av verksamhet (produ
cent, agent, distributör), och en som innehåller något mer detalje
rade basdata.

- Dun & Bradstreet. Dun’s Marketing Services Inc.; separata före
tagsregister för USA, Canada, Storbritannien, Europa och Latiname
rika. Olika varianter av register finns med olika informationsinnehåll. 
Något grövre produktgruppsindelningar, t ex är registret för USA 
indelat efter fyrsiffrig SIC-kod.

Ett annat, kanske förbisett hjälpmedel i marknadsundersökningssam- 
manhang är mässkatalogerna. Genom att införskaffa kataloger för 
de ledande mässorna inom branschen kan man snabbt skaffa sig en 
känsla för vilka konkurrenter och andra aktörer som finns på mark
naden.

Organisationer

Branschorganisationer hemma och utomlands har överblick över 
företag och förhållanden i sin bransch. De kan i många fall ge 
intressanta informationer och ibland dessutom medlemsförteckning- 
ar eller statistik som bygger på uppgifter från medlemsföretagen, 
speciellt på områden där de uppfattar den offentliga statistiken som 
otillräcklig. Många nationella branschorganisationer är organiserade 
i internationella samarbetsorganisationer, som då har uppgifter om 
verksamheten i ett större länderområde.

Även om branschorganisationerna kan ha tillgång till detaljerade 
informationer är det dock inte säkert att de vill dela med sig av dessa. 
Det gäller naturligtvis i synnerhet om någon form av konkurrensför
hållande gentemot medlemsföretagens intressen misstänks. Vissa 
organisationer är tvärtemot mycket serviceinriktade och ger omfat
tande assistans till ingen eller ringa kostnad.

Svenska och utländska branschorganisationer går att identifiera via 
olika register, t ex Directory of European Industrial & Trade Asso
ciations, CBD Research LTD, London (täcker Europa).



Att söka information i databaser

Vad är en databas?

En databas består av information som är sorterad efter innehåll och 
lagrad i ett datorminne. Informationen är uppdelad i ett antal poster, 
som var och en är sökbar för den som har tillgång till databasen.

Vissa databaser kan vara tillgängliga för en enda användare eller för 
ett begränsat antal användare inom t ex ett företag, medan andra kan 
nås av ett stort antal användare runt om i världen. Den sistnämnda 
typen av databaser tillhandahålls kommersiellt av internationella 
företag, s k databasvärdar, med vilka respektive kund kommunice- 
rarar för att söka och ”ta fram” information av olika slag. De utgör 
ett effektivt verktyg för att snabbt gå igenom stora informationsvo- 
lymer på jakt efter någon enskild informationsbit, som kan vara såväl 
text som siffror.

Utrustning och uppkoppling

Följande utrustning behövs för att kommunicera online, dvs med 
direktkontakt via telelinje, med företagsexterna databaser (beskriv
ning i populära ordalag):

- persondator (PC); Via PCn sker dialogen mellan användaren och 
databasen

- modem; som ovandlar informationen från PC till en form som 
passar överföringen på tele-/datalinjen

- kommunikationsprogram; som tillhandahåller en serie möjlighe
ter för PC-operatören att ställa in parametrar för hur datakommu
nikationen skall ske, ge kommandon som ringer upp databasen, 
lagra information på diskett, styra informationen till skrivaren etc

- telefonlinje; som är databasanvändarens påfartsväg ut mot data- 
överföringslinjen till databasen

- abonnemang på linje för dataöverföring, t ex Datapak; speciell 
”lågpris-telefonlinje” för dataöverföring.

Själva datorn där databasen är lagrad finns hos databasvärden, jämte 
ett antal andra databaser på värdens ”meny”. Var datorn eller värden 
är belägen rent geografiskt har ingen betydelse för användaren.



Nyckeln till databasens information är ett personligt lösenord, som 
erhålls av databasvärden genom att teckna ett användarkontrakt. 
Användaren ”ringer” sedan upp databasen varje gång han vill söka 
information, medan värden automatisk håller reda på utnyttjandet 
och skickar faktura med regelbunden intervall. Utnyttjandet vid varje 
enskild ”seans” är vanligen interaktivt, dvs användaren får svar 
omedelbart på sina sökfrågor i dialog med databasen och kan förfina 
sin informationssökning stegvis.

Prissättningen brukar vara baserad på utnyttjandetid, i genomsnitt 
runt 1 200 SEK per timme, alternativt på mängden ”uttagen” infor
mation eller på en kombination av tid och informationsmängd. Därtill 
kommer kostnader för datakommunikationen över nätet.

Olika databastyper
Databaserna kan delas in i tre huvudgrupper:

- Referensdatabaser innehåller referenser till texter i litteratur och 
press, dvs upplysningar om att en text existerar. Själva texten får 
informationssökaren införskaffa på annat håll. Renodlade refe
rensdatabaser är mindre vanliga när det gäller affärsinformation.

- Fulltextdatabaser innehåller texter från litteratur och press (eller i 
original) där resp artikel presenteras i sin fulla längd. Allt fler data
baser tillhandahåller nu möjligheten att ”ta fram” artiklar i fulltext. 
Mycket vanligt är också att artiklar presenteras i referatform, eller att 
flera ”format” är möjliga, dvs att informationssökaren kan välja hur 
komprimerad presentation han önskar få.

- Faktadatabaser utgör den tredje typen av databaser. Dessa inne
håller statistik och ett minimum av text.

Databasvärdar

Databasvärdarna tillhandahåller ett varierat utbud av databaser. De 
ger också kurser i databasssökning, på samma sätt som enskilda 
databasproducenter håller utbildning och informerar om sina speci
fika databaser.

De största värdarna erbjuder flera hundra databaser var, och vanligt
vis blir hela utbudet av databaser automatisk tillgängligt när avtal 
tecknas med värden. Olika värdars utbud överlappar varandra, och



trenden är att de stora databasvärdama inlemmar allt fler efterfrågade 
databaser i sina sortiment. Att varje användare håller sig till ett 
begränsat antal värdar befrämjar skickligheten i informationssök
ningen, eftersom respektive värd har sina egna sökspråk, dvs ”kom
mandosystem” för hur informationen återvinns vid PCn.

Några av de större internationella och svenska databasvärdarna är:

- Dialog i Palo Alto, USA, är den största internationella databasvär
den och erbjuder över 400 databaser inom olika ämnesområden 
och med engelsk text. Databaserna har en täckning med geogra
fisk slagsida mot i första hand Nordamerika och i andra hand 
Västeuropa. Sökspråket är flexibelt och erbjuder goda möjligheter 
till effektiv informationssökning för en van användare.

- Data Star, som drivs av Radio Suisse i Bern, har ungefär hälften 
så många databaser som Dialog men en något tydligare Europa- 
inriktning, bl a ett stort utbud av företagsregister. Sökspråket är 
flexibelt och har stora likheter med Dialogs. Textmassan är på 
engelska språket. Data Star har numera fusionerats med Dialog, 
men än så länge har databasvärdarna separata system.

- Profile ingår i Financial Times-gruppen och erbjuder ett 60-tal data
baser med inriktning på Storbritannien och övriga EU-området, bl a ett 
flertal baser med kompletta marknadsrapporter för olika branscher.

- Reuters har framför allt statistiska databaser med sifferuppgifter 
om internationell ekonomi och finansmarknad.

- Affärsdata, som ägs av svenska Bonniers i Stockholm, erbjuder 
ett tjugotal databaser, varav huvuddelen med text på svenska 
språket. Tonvikten är lagd på nyhetsinformation från svensk press 
och uppgifter om svenska företag, men några internationella 
databaser står också på menyn. Sökspråket har en relativt enkel 
uppbyggnad.

Databaser med marknadsinformation - ett urval
Den som söker allmän marknadsinformation kan nå ett gott resultat 
redan med ett fåtal databaser. Likartad information, t ex referat av 
samma tidningsartiklar, återfinns parallellt i skilda databaser, varför 
sökningar i flera liknande baser har en avtagande marginalnytta.

Nedan presenteras ett urval databaser tillgängliga via de databasvär
dar som tidigare nämnts.



Artiklar från affärspress:

PredicastPromt innehåller referat och fulltext på engelska av artiklar 
från över 1200 internationella affärstidningar. Den har en tonvikt på 
information om USA och Europa och uppdateras dagligen. Allt 
material klassificeras enligt detaljerade produktkoder, geografiska 
koder och koder för vad informationen beskriver (”event codes”). 
Detta i kombination med det flexibla sökspråk som tillhandahålls av 
värdarna Dialog och Datastar gör Predicast Promt till en av de mest 
användbara kanalerna för generell marknadsinformation.

Infomat International Business innehåller referat på engelska av 
artiklar från över 500 internationella affärstidningar. Delar av infor- 
mationsmassan är mer eller mindre densamma som i den mer omfat
tande Predicast Promt, men materialet är något mer europaorientcrat, 
varför de två baserna kompletterar varandra. Nyligen har också 
Infomat försetts med koder som följer samma klassificeringssystem 
som Promt, vilket gör det enkelt att planera en sökning som innefattar 
båda databaserna. Infomat nås via värdarna Dialog och Datastar.

Reuter Textline har artiklar i fulltext på engelska språket från över 
1000 nyhetskällor. Innehållet är allmän affärsinformation, men täck
ningen är speciellt god när det gäller texter med företagsnyheter och 
finansiell företagsinformation. Textline har tillhandahållits av Reu
ters men kan nu också nås via Dialog och Datastar, som har ett 
effektivare sökspråk.

Affärsdatas Tidningsdatabas innehåller fulltext-artiklar från svensk 
affärspress, notiser från vissa nyhetsbrev och delårsrapporter för 
svenska börsbolag. Artiklarna uppdateras löpande, några dagar efter 
publicering i pressen, medan nyhetstelegrammen uppdateras dagli
gen och delårsrapporter och nyhetsbrev allteftersom värden dispone
rar dem.

Företagsregister:

Företagsregister på databas har flera fördelar framför företagsregister 
i bokform. Det går t ex normalt lätt att räkna alla företag inom en viss 
kategori (produkt etc). Utskriftsformatet väljer användaren själv, t ex 
bara företagsnamn och adress, eller full information. I många fall kan 
företagen också sorteras efter storleksordning, postnummerkod eller 
liknande.



Kompass Europe är en något modifierad databasvariant av de Kom
pass-register som finns i bokform. Den innehåller information om 
namn, adress, verksamhet och produktsortiment för företag i Frank
rike, Tyskland, Danmark, Norge, Sverige, Italien, Belgien, Spanien, 
Schweiz, Nederländerna och Luxemburg. Bl a finns möjligheter att 
söka företag per produktgrupp enligt en enhetlig (samtliga länder) 
femsiffrig kod och sortera efter antal anställda. Kompass Europe 
tillhandahålls av Dialog, och informationen är på engelska språket.

Kompass Online, som nås via svenska värden Affärsdata, finns i 
separata versioner för Sverige, Danmark, Norge, Island, Västra Tysk
land, Storbritannien och Schweiz. De motsvarar i princip de natio
nella Kompass i bokform och erbjuder sökningar med upp till sju
siffrig detaljerad produktkod och selekteringsmöjligheter på omsätt
ning, antal anställda, typ av verksamhet, region mm.

Dun & Bradstreet Marketing Information on European Companies är 
separata databaser med företagsinformation om vardera ett land i EU 
samt Österrike och Schweiz. De har produktklassifikationer enligt 
fyrsiffrig US SIC-kod och selekteringsmöjligheter på bl a produkter, 
omsättning, vinstnivå, antal anställda och postnummer. D & B finns 
hos värden Datastar.

Bl a Datastar erbjuder också ett flertal andra nationella företagsdata- 
baser, t ex finns Hoppenstedts separata register för Benelux, Öster
rike, Västra Tyskland, Östra Tyskland samt Franska Handelskam- 
rarnas databas Telefirm - Directory of French Companies, och 
databasen ICC Directory of UK Companies.

Marknadsundersökningar:

Färdiga marknadsundersökningar i fulltext finns förutom hos Data 
Star bl a hos den brittiska värden Profile. Ett exempel på detta är de 
databaser som ingår i samlingsbegreppet MARRES och som kan 
sökas en och en eller alla samtidigt (geografisk täckning inom 
parentes).

- ICC Key Note market Research (UK + Europa)

- MSI Market Survey Reports (UK + Europa)

- Datamonitor (UK, USA, Europa)

- Euromonitor Market Direction (UK, USA, Frankrike, Tyskland, 
Italien



- Euromonitor Market Reports (UK, Europa)

- Minitel Market Intelligence (UK)

- Minitel Retail Intelligence (UK)

- Minitel Leisure Intelligence (UK)

- HCF Planning Consumer Markets (UK)

- HCF Leisure Futures (UK)

Verktygslådan - fältundersökningar____________________
Information från andrahandskällor kan leda en bit på vägen men brukar 
sällan räcka som komplett beslutsunderlag. Vanligen måste vissa av 
uppgifterna från skrivbordsundersökningen fördjupas, kompletteras 
eller uppdateras genom direkta studier på fältet, dvs genom fysisk 
närvaro på marknaden. Det kan vara informationsbitar som finns på 
något lokalt bibliotek, intervjuer som kräver språk-/landkunskaper och 
personliga sammanträffanden, eller kontakter som bygger på etablera
de nätverk och relationer med nyckelpersoner i branschen.

Ju mer speciell eller nischbetonad produkten är, och ju mer u-lands- 
mässig marknaden är, desto snabbare uttöms normalt möjligheterna 
att återvinna information via skrivbordsundersökningar. Här kan 
man redan på ett tidigt stadium behöva vända sig direkt till fältet. I 
andra fall är valet av undersökningsmetod mer en fråga om ambi
tionsnivå och budget.

Vid de flesta fältundersökningar behöver företaget någon form av 
assistans av en partner för att ta fram ett fungerande beslutsunderlag. 
Här skall vi bekriva några av dem och vad de kan erbjuda. Indelning
en i olika slags undersökningsföretag är subjektiv, och de beteck
ningar som använts kan i andra sammanhang ges en något annorlunda 
betydelse. I praktiken skiljer sig varje företags tjänster åt, och grän
serna mellan olika kategorier är flytande.

Information brokers
”Information brokers” är företag som återvinner och förmedlar in
formation enligt uppdragsgivarens specifikationer. De är specialister 
på informationssökning via databaser, kalendrar och andra hjälpme
del för skrivbordsundersökningar, samt enklare telefonförfrågningar.



De större brokerföretagen har ofta egna arkiv med omfattande infor
mation.

Lokala brokers kan utnyttjas för att t ex ta fram statistik, kontrollera 
uppgifterna på en kundämneslista eller ställa några frågor till någon 
myndighet eller företag. Enklast är att låta en svensk broker med 
förgreningar i utlandet sköta kontakterna, men instruktionerna måste 
vara tydliga för att undgå att upplysningar försvinner på väg till den 
som skall utföra uppdraget.

Stegvis arbete med efterföljande utvärderingar ökar kontrollen över 
uppdragsprocessen. Kanske går inte den svenska uppfattningen om 
hur branschen eller kunderna fungerar att överföra till utlandsmark
naden? Kanske har ”fel frågor” ställts? Kraven på uppdragsgivaren 
är stora, eftersom brokers inte deltar i problemformulering eller 
analys och vanligen saknar specifika branschkunskaper. Kostnaden 
för att utnyttja brokers är å andra sidan oftast relativt låg.

Intervjuundersökningar
Vissa undersökningsföretag är specialiserade på att utforma och 
utföra undersökningar som bygger på ett stort antal intervjuer. Olika 
tekniker förekommer, som bygger på kontakt med intervjuobjekten 
via telefon eller vid personliga sammanträffanden.

Metoder som utnyttjar telefonintervjuer är normalt betydligt billigare för 
uppdragsgivaren och mindre tidskrävande. Speciellt i USA och Västeu
ropa kan man komma ganska långt med en kontakt per telefon, medan 
man i andra länder omöjligt kan få mer specifika uppgifter per telefon. 
Vissa frågeställningar och mer omfattande intervjuer kräver dock så gott 
som alltid att partema träffas och etablerar ett förtroende.

På konsumentvarumarknaden är det vanligt med kvantitativa undersök
ningar som baserar sig på systematisk insamling av data och bearbetning 
med hjälp av statistiska metoder. Den här typen av intervjuer bygger på 
samtal med ett urval av personer enligt bestämda frågeformulär och 
syftar till att beskriva en större grupp, t ex slutkonsumenterna av en viss 
vara, genom att studera ett urval av enskilda individer i gruppen. En 
annan typ av undersökning utgör de s k kvalitativa undersökningarna. 
De fokuserar på frågor som de som intervjuas inte har något medvetet 
svar på, eller inte vill svara direkt på.

Vid undersökningar av industrivarumarknader eller t ex av grossist



ledet för konsumentprodukter är antalet presumtiva intervjuobjekt 
betydligt mindre. Marknadsaktörerna är färre och skiljer sig åt. 
Kanske t ex ett tiotal distributörer kan komma i fråga för den 
leverantör som vill orientera sig om försäljningskanaler för maskin
delar? Kanske det bara existerar ett femtiotal slutkunder för produk
ten? Den här typen av frågeställningar brukar snarare hanteras av den 
typen av marknadsundersökare som beskrivs nedan.

Telemarketing

En typ av undersökningsföretag som växt lavinartat på senare år och 
som därför bör omnämnas är så kallade telemarketingforetag. Dessa 
anlitas normalt för telefonförsäljning, men den hårdnande konkur
rensen gör att telemarketingforetag börjat kasta blickarna på inter- 
vjuundersökningsmarknaden. Svagheten med telemarketingforetag 
är att personalen mest består av ungdomar med ringa företagserfa- 
renhet. Fördelen är att kostnaderna per kontakt är låg. Att använda 
telemarketingforetag för marknadsundersökningar avråder vi från, 
men däremot kan man utnyttja den typen av företag för att t ex ringa 
igenom en kundlista med några hundra företag för att exempelvis 
utröna intresset för en kontakt med det egna företaget.

Marknadsundersökare
Marknadsundersökningsföretagen har normalt kunskap om både 
marknad, branscher och enskilda aktörer och arbetar såväl via desk 
research som via olika slags intevjuer. De erbjuder tjänster med ett 
större analytiskt inslag än information brokers och mer heltäckande 
än rena intervjuföretag, t ex konkurrentstudier, kartläggning av mark
nadens distributionsstruktur eller kompletta branschbeskrivningar. 
Vissa marknadsundersökare gör även prognoser om t ex marknads
utvecklingen inom olika produktsegment.

Marknadsundersökarna arbetar på uppdragsbasis och/eller satsar i 
varierande utsträckning på att ta fram generella branschrapporter som 
säljs i större upplaga. Olika typer av rapporter har olika stor kund
krets, vilket gör att prisskillnaderna kan vara mycket stora. Skräddar
sydda undersökningar kostar av naturliga skäl mest att beställa.

Marknadskonsulter

Det finns, som visats, många sätt att kartlägga etablerade eller nya 
marknader. Men hur skall informationen användas? Här kan mark- 
nadskonsulten fungera som ett stöd i beslutsprocessen.



Konsulten tar del av företagets interna situation och viljeyttringar, 
deltar i problemformulering och i att fastställa angreppssätt för 
undersökningen. Själva undersökningen kan utföras av konsultföre
tagets personal eller av någon annan marknadsundersökare. Slutligen 
bidrar konsulten till en analys av materialet, som bör mynna i 
rekommendationer eller en bedömning av de olika handlingsalterna
tiv som står till buds.

Att använda sig av en marknadskonsult kan kanske framstå som dyrt 
för ett mindre företag, men konsultkostnaderna måste ställas mot 
kostnaderna för en eventuell felsatsning. Förarbetet inför marknads
undersökningen, liksom den efterföljande analysen, är ofta minst lika 
viktiga som genomförandet av själva undersökningen.

Exportrådet har förmodligen den mest omfattande marknadskon- 
sultverksamheten i Sverige. Genom egna kontor och ambassadernas 
handelsavdelningar täcker man dessutom in nästan alla kommersiellt 
intressanta länder. Exportrådets utlandskontor genomför marknads
undersökningar och anlitar även externa undersökningsföretag när 
man anser det vara en fördel för slutkunden.

Några goda råd_______________________________________
- Tag för vana att alltid kartlägga företagets marknad inför en större 

nysatsning eller viktigare marknadsbeslut. Kostnaden för en mark
nadsundersökning är blygsam i förhållande till kostnaden för en 
felsatsning.

- Var uppmärksam på att förhållandena ofta skiljer sig åt från land 
till land. En marknadsstrategi för Storbritannien är oftast inte 
relevant för Tyskland.

- Det är speciellt viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om 
marknaden inför ett partnerval. Att välja rätt agent utan att ha god 
kännedom om marknaden är näst intill omöjligt.

- Börja undersökningen vid ”skrivbordet”. Sådan information in
hämtas till relativt låg kostnad och gör att man dels kan undvika 
dyrbara felsatsningar, dels också förbättra problemformuleringen 
inför en eventuell fältundersökning. Gå igenom punkterna i av
snittet ”Verktygslådan - skrivbordsundersökningar”.

- Begränsa inte undersökningen till ”skrivbordet”. Tillförlitlig och 
adekvat information måste nästan alltid inhämtas ute på fältet från 
marknadens aktörer.



Sätt av en pott för att inhandla undersökningar från fältet. Det finns 
många fördelar i att göra undersökningarna själv, men det är i 
allmänhet inte alls kostnadseffektivt - och man förlorar värdefull 
tid.

Utnyttjar man extern konsulthjälp för att söka information, är det 
viktigt att beslutsfattaren i företaget själv medverkar maximalt i 
processen.

Gå gärna fram stegvis i informationsinhämtningen. Var flexibel. 
Var beredd att omformulera problemet under processens gång. Att 
upphandla en stor marknadsundersökning i processens början är 
inte det bästa sättet att använda resurserna.

Förhållanden förändras. Det räcker inte att en gång ha undersökt 
sina marknader. Det är också viktigt att ha ett system för hur man 
håller sig uppdaterad med förändringar på marknaden.



Offentlig upphandling i Europa 5
av Claes G Hugo och Per-Eric Örtengren, Exportrådet

Inledning_____________________________________________

När EES-avtalet trädde i kraft den 1 januari 1994 öppnades den 
offentliga upphandlingsmarknaden för fri konkurrens mellan leve
rantörerna i de flesta länder i Europa.

Totalmarknaden i de 17 EES-länderna för vad som omsätts inom den 
offentliga sektorn har 1993 uppskattats till 5 500 mrd SEK.

Köparna är statliga, regionala och kommunala upphandlande enhe
ter i EES-länderna. En upphandlande enhet kan vara en offentlig 
myndighet eller någon annan organisation som har offentlig status.

För att fri konkurrens skall kunna råda i samband med upphandling 
kräver reglerna att upphandlingarna offentliggörs. Alla upphand
lingar behöver inte offentliggöras, men större upphandlingar över 
vissa s k gränsvärden måste dock alltid offentliggöras. Dessa gräns
värden varierar beroende på typ av upphandling och uttrycks i ECU. 
För t ex varuupphandlingar är värdet 200 000 ECU, vilket enligt den 
svenska upphandlingslagen skall motsvara 1,5 milj SEK.

Upphandlingar som överstiger dessa gränsvärden måste offentliggö
ras på ett sätt som gör det möjligt för alla intresserade anbudsgivare 
i EES att få information och chans att lämna anbud. Annonserna skall 
därför införas i EUs offentliga tidning Official Journal, bilaga S, som 
därigenom blir det viktigaste mediet för information. Denna tidning 
kommer ut fem dagar i veckan och den kan intresserade företag 
prenumerera på.

Official Journal, bilaga S, innehåller alltså anbudsinfordringar till 
samtliga storaffärer i EES inom den offentliga sektorn och är för den 
upphandlande myndigheten det enda annonsorgan som egentligen



krävs för att uppfylla upphandlingsreglernas krav på publicering. 
Motsvarande uppgifter finns emellertid också att inhämta i EUs 
databas Tenders Electronic Daily (TED), som man kan ansluta sig 
till för att bevaka dessa affärer.

Leverantörer till den offentliga sektorn i alla EES-länder får nu se 
konkurrensen öka på hemmamarknaden men får också större möjlig
heter att själva gå ut och agera mot offentliga kunder på utlandsmark
naden. Genom att bevaka annonserna i Official Journal eller TED 
kan en leverantör få en klar bild över hur marknaden ser ut på ”hans 
område”. Egen representation på marknaden är dock en viktig förut
sättning för att nå fram till kontrakt.

En viktig faktor för att lyckas är att man både hanterar regelverket 
och marknadskraven rätt.

Vi vill här försöka belysa regelverket och de nya spelreglerna och 
samtidigt ge anvisningar om hur företag rent praktiskt kan gå tillväga 
för att få information om aktuella affärer och hur de kan hantera 
anbudsgivning.

Regelverket__________________________________________

Sveriges offentliga upphandling före EES-avtalet
För att få ett grepp om hur de nya EES-reglerna förändrar förutsätt
ningarna på upphandlingsmarknaden vill vi först ge en kort, över
siktlig bild av hur reglerna tillämpats tidigare.

Begreppet offentlig upphandling avsåg i Sverige tidigare enbart 
statlig och kommunal upphandling. Upphandlingarna skulle ske efter 
tre principer: affärsmässighet, offentlighet och rättssäkerhet.

Myndigheten skulle vid varje upphandling välja den upphandlings- 
form som bedömdes lämplig med hänsyn till kravet på affärsmässig
het.

I fråga om offentlighet gällde att handlingarna i ett upphandlings- 
ärende blev offentliga först när ett avtal slutits. Intill dess utgjorde 
handlingariiu en del av en affär och var inte föremål för offentlighet. 
Förhållandet att anbudsgivarna i efterhand kunde ta del av och 
bedöma skälen i upphandlingsbeslutet ansågs tillgodose rättssäker- 
hetsaspekten.



Den tidigare lagstiftningen tillät dessutom vissa avvikelser frän 
kravet på affärsmässighet -1 ex upphandling som sysselsättningspo- 
litiskt medel, som regionalpolitiskt medel och för främjande av 
industriell utveckling.

Den statliga upphandlingsförordningen reglerade upphandlingen av 
varor, anläggningsarbeten och tjänster och innehöll tre typer av 
upphandlingsformer:

- Sluten upphandling

- Förhandlingsupphandling

- Direktupphandling

Kommunal upphandling reglerades inte av egentliga författningsbe
stämmelser. Det stod således varje kommun och landsting i princip 
fritt att själv utforma sin upphandling så som den fann lämpligast. 
Dock gällde kommunallagens bestämmelser.

Så gott som samtliga kommuner och samtliga landsting arbetade 
emellertid i praktiken efter ett kommunalt upphandlingsreglemente 
som tillämpades i samband med upphandling av varor och tjänster 
(senaste upplagan var från 1983).

Den stora skillnaden mellan de två regelverken var att kommunala 
upphandlingsbeslut kunde överklagas genom s k kommunalbesvär, 
medan statliga upphandlingar inte kunde överklagas.

Kommunala bolag omfattades heller inte av upphandlingsbestäm- 
melserna såvida inte annat var föreskrivet.

Sverige har genom olika internationella åtaganden redan före EES- 
avtalet iklätt sig skyldighet att konkurrensutsätta vissa upphandling
ar. I förekommande fall gäller dessa regler fortfarande parallellt med 
EES-reglerna.

GATT-koden

Ett sådant åtagande är en överenskommelse inom GATT från 1980 
vari Sverige förbundit sig att konkurrensutsätta viss statlig upphand- 
lig. GATT-upphandlingar görs i Sverige av ett antal angivna s k 
GATT-myndigheter (23 st + AMU-gruppen). Reglerna gäller för 
upphandling av varor och i viss mån även tjänster, under förutsättning 
att värdet av tjänsterna inte överstiger varuvärdet.



GATT-överenskommelsen gäller inte upphandling av myndigheter 
som svarar för vissa samhällsviktiga funktioner såsom transporter, 
vattenförsörjning, energi och telekommunikationer. Upphandlingen 
till dessa sektorer har bedömts som känslig för nationens säkerhet 
och har därför uteslutits. Dessa nämnda sektorer benämns i dessa 
sammanhang de uteslutna sektorerna eller de s k försörjningssekto
rerna.

EFTA och Norden

I EFTA-konventionen finns en artikel som reglerar den offentliga 
upphandlingen inom EFTA. Reglerna omfattar endast s k ursprungs- 
varor, dvs sådana som har rätt till EFTA-tullfrihet. Detta innebär att 
jordbruksvaror, entreprenader och tjänster inte omfattas av dessa 
bestämmelser.

Inom Norden har det nordiska ministerrådet vid ett par tillfällen låtit 
utreda hur ett närmare samarbete på detta område skulle kunna 
hanteras. Allra senast avslutades 1991 en utredning om upphandling
en inom försörjningssektorerna. Något ordnat gemensamt nordiskt 
system för samarbete har dock inte arrangerats.

E U/EFTA-samarbetet

När EG/EU och EFTA 1985 började tala om EES ingick den 
offentliga upphandlingen som en naturlig del i diskussionerna. Som 
ett första steg i en ömsesidig liberalisering överenskoms därför 
1988 i Tammerfors att man skulle börja offentliggöra även EFTAs 
upphandlingar i Official Journal och databasen TED. Det skulle i 
första hand gälla alla upphandlingar enligt GATT-systemet men 
kunde komma att utvidgas till även andra typer av upphandlingar.

När EES-avtalet slöts hade man inkluderat EGs bestämmelser om 
offentlig upphandling och därmed löst många av de tidigare frågor 
som diskuterats.

Offentlig upphandling enligt EES-avtalet

Genom EES-avtalet har nu samtliga EES-länder gemensamma regler 
för hur offentlig upphandling inom området skall hanteras. Artikel 
30 i Rom-fördraget, en av grundförutsättningarna för den fria kon-



kurrensen inom EU, stadgar att ”kvantitativa importrestriktioner 
samt åtgärder med motsvarande verkan skall vara förbjudna mellan 
medlemsstaterna”. Den motsvaras helt av artikel 11 i EES-avtalet, 
och eftersom man tillämpar gällande EU-direktiv på området gäller 
samma förutsättningar i hela EES-området.

Varje EES-lands nationella lagstiftning har i sin tur anpassats till 
EU-direktiven, vilket innebär att det egentligen finns flera regelverk 
som reglerar den offentliga upphandlingen inom EES - dels EU/EES- 
reglema, dels respektive lands nationella regler. Vilka regler som skall 
tillämpas bestäms av vilka parter som blir påverkade, men eftersom 
hela regelsystemet är identiskt skall tillämpningen bli likadan oavsett 
vilka regler som används.

Inom EU övervakas efterlevnaden av regelverket av EU-kommissio- 
nen, medan EFTAs övervakningsenhet EFTA Surveillance Authori
ty, ESA, handhar denna uppgift i de EFTA-länder som biträtt EES- 
avtalet. De nationella reglerna övervakas av respektive utsedd natio
nell myndighet.

Det bästa sättet att beskriva EES-reglerna är därför att beskriva den 
svenska lagstiftningen.

I Sverige gäller (LOU) Lagen om offentlig upphandling (SFS 1992:1528) 
från 1 januari 1994, och övervakande myndighet är Nämnden för offentlig 
upphandling (NOU).

Förändringarna från tidigare lagstiftning är omfattande, och den nya 
svenska lagen innebär följande:

Lagens bestämmelser omfattar upphandling av varor, bygg- och 
anläggningsarbeten samt tjänster som upphandlas av

- staten

- kommuner

- kyrkan

- landsting

- bolag inom den offentliga förvaltningen

- offentliga företag

- bolag vars verksamhet kräver särskilt tillstånd.



Myndighet eller organisation som faller under bestämmelserna be
nämns upphandlande enhet.

Ett bolag räknas som upphandlande enhet om det anses tillhöra den 
offentliga förvaltningen. Det gör det, om det har bildats i det allmän
nas intresse och kapitalet huvudsakligen har tillskjutits av staten, 
kommun eller landsting.

Med begreppet offentliga företag menas företag verksamma inom de 
s k försörjningssektorerna, som t ex telebolag, energiföretag, järn
vägsbolag etc.

Bolag vars verksamhet kräver särskilt tillstånd är t ex privatägda 
elbolag.

Reglerna gäller inte för företag som bedriver verksamhet i helt fri 
konkurrens - t ex bussbolag som bedriver busstrafik på samma 
villkor som andra bussbolag inom samma geografiska område.

Ibland kan det uppstå osäkerhet huruvida en verksamhet skall räknas 
som upphandlande enhet. Principen är dock att den upphandlande 
organisationen själv skall avgöra om man faller inom bestämmelser
na. Vid överprövning eller skadeståndsanspråk blir det domstol som 
slutligen avgör om organisationen skall anses som en upphandlande 
enhet.

Möjligheten att som tidigare ”bolagisera” delar av verksamheten för 
att kringgå t ex upphandlingsbestämmelserna finns inte på samma 
sätt.

Huvudprincipen för de nya reglerna är att den upphandlande enhe
ten är skyldig att annonsera sina upphandlingar som överstiger vissa 
tröskelvärden.

Tröskelvärdena är angivna i ECU, men för att få en fast beräkning 
fastställs värdet i svenska kronor. Dessa värden publiceras i EUs 
officiella tidning Official Journal och gäller under två år. De olika 
tröskelvärdena har vid lagens ikraftträdande fastställts med hjälp av 
en kurs som motsvarar 7,46812 SEK.
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De tröskelvärden som gäller är följande:

Normalupphandling

Varor 200 000 ECU ca 1,5 milj SEK

Entreprenader 5 milj ECU ca 37,5 milj SEK

Tjänster 200 000 ECU ca 1,5 milj SEK

Upphandling inom försörjningssektorerna

Varor (tele) 600 000 ECU ca 4,5 milj SEK

Varor (övr) 400 000 ECU ca 3 milj SEK

Entreprenader 5 milj ECU ca 37,5 milj SEK

Annonserings-lpubliceringsregler

Publicering av upphandlingarna skall ske genom annons i Official 
Journal (OJ), bilaga S. Genom att annonsen förs in i OJ förs den ockå 
automatiskt in i databasen Tenders Electronic Daily (TED), som man 
som leverantör kan ansluta sig till.

Publiceringskraven omfattar som regel:

- budgeterade upphandlingar av:

varor över 750 000 ECU (gäller endast GATT-myndighct) 
vissa tjänster över 750 000 ECU 
entreprenader över 5 milj ECU

- anbudsinfordringar över tröskelvärdena

- resultatet av upphandlingen (vem fick uppdraget?)

Uppdelning av anbud

Upphandlingen får inte delas upp i syfte att kringgå bestämmelserna 
om tröskelvärde. Det finns därför olika regler för hur man skall räkna 
upphandlingsvärdet vid hyra och leasing, liksom hur man vid upp
handling av entreprenader kan göra vissa uppdelningar.

Annonsens utformning

Annonsen skall utformas efter fastställd modell och vara avfattad på 
ett officiellt EU-språk. Blanketter för annonsering av svenska upp
handlande enheter är framtagna på engelska och säljs av Kommun



förbundets förlag - Kommentus Förlags AB, tel 08/749 47 60, fax 
08/86 32 60. Till blanketterna finns ett häfte med översättning till 
svenska och kommentarer för ifyllande.

Upphandlingsformer

Lagen innehåller följande upphandlingsformer:

- Öppen upphandling
- Selektiv upphandling
- Förhandlad upphandling
- Förenklad upphandling
- Direktupphandling

De två sistnämnda formerna tillämpas vid upphandling under tröskel
värdena. Normal upphandlingsform är i övriga fall den öppna upp
handlingen, men det finns möjligheter att frångå denna form under 
särskilda villkor, vilka man skall kunna motivera.

Tidsfrister

För att inte diskriminera utländska leverantörer föreskrivs särskilda 
minimitider för inlämnande av anbud.

Följande tidsfrister gäller:

- Öppen upphandling: minst 52 dagar från avsändandet av annon
sen. Kan förkortas till 37 dagar vid annonsering i förväg.

- Selektiv upphandling: minst 37 dagar för intresseanmälan (5 
veckor inom de undantagna sektorerna). Därefter skall anbudsgi
vare som väljs ha minst 40 dagar (3 veckor inom sektorerna) på 
sig att lämna anbud - räknat från den dag inbjudan avsändes. Vid 
brådska får dessa tider förkortas till 15 dagar (10 dagar inom 
sektorerna) resp 10 dagar - s k påskyndat förfarande.

- Förhandlad upphandling: samma regler för intresseanmälan som 
vid selektiv upphandling. Därefter sker förhandlingar med den 
eller dem som väljs ut.

Tekniska specifikationer

Tekniska beskrivningar skall göras med utgångspunkt från europe
iska tekniska standarder. Avvikelser från europeisk standard får 
göras i följande fall:



- om det ur teknisk synpunkt inte är möjligt med europeisk standard

- om det är oförenligt med befintlig utrustning

- vid nyskapande karaktär där inte gällande standarder är lämpliga.

Om det inte finns gemensam europeisk standard gäller följande 
rangordning:

1. svensk ”internationell” standard

2. annan svensk standard

3. annan standard

Den upphandlande enheten får inte i sitt anbudsunderlag beskriva 
produkten eller tjänsten på ett sådant sätt att endast en produkt eller 
tjänst kan komma i fråga. Man får hänvisa till visst märke, men denna 
hänvisning måste vara sådan att likvärdiga produkter och tjänster kan 
konkurrera.

Anbudspr övning

Anbudsprövning kan ske utifrån två alternativa kriterier:

- lägsta pris - enbart

- det förmånligaste anbudet - med hänsyn taget till

pris

driftkostnader

funktion

kvalitet

service

leveransdatum

Det skall av anbudsinfordran klart framgå vilket kriterium som 
gäller.

Upphandling av tjänster

I stort överensstämmer dessa regler med övrig upphandling. I den 
svenska lagen avhandlas Upphandling av tjänster i 5 kap. Tjänsterna 
uppdelas dock i två grupper (avdelning A resp B i bilaga till lagen)
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för vilka gäller olika procedurregler. Vid upphandling av tjänster som 
är upptagna under avdelning B föreligger inget annonseringstvång. 
Upphandlingen skall dock göras i enlighet med vad som sägs i 6 kap. 
om konkurrens på lika villkor.

Upphandling som understiger tröskelvärdena

Vid studium av de olika nationella upphandlingslagar som tillämpas 
i EES kan man konstatera att man i olika länder tillämpar olika 
bestämmelser för upphandlingar som understiger tröskelvärdena.

I den svenska lagen, som utformats helt i direktivens anda, regleras 
upphandlingar under tröskelvärdena av 6 kap. och säkerställer där
med konkurrens på lika villkor, även om inget annonseringstvång 
finns.

I vissa andra EES-länders lagstiftning finns inte dessa bestämmelser 
över huvud taget med, vilket innebär att upphandlingar ”under trös
kelvärdena” i många fall inte blir konkurrensutsatta. Denna avvikelse 
har diskuterats i EU-kommissionen och angivits som ett problem när 
det gäller att underlätta möjligheterna för små och medelstora företag 
att delta i offentlig upphandling.

Överprövning, skadestånd mm

Efterlevnaden inom EU av upphandlingsreglerna har kritiserats, varför 
man för att förbättra den tillskapade två s k rättsmedelsdirektiv - ett för 
upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten (89/665/EEC) 
och ett för upphandling inom ”sektorerna” (92/13/EEQ.

Härmed har de övervakande myndigheterna fått möjlighet att ingripa 
under upphandlingens gång, om reglerna inte åtföljs.

Dessa direktiv tillämpas både i EES-lagstiftningen och i den svenska 
lagstiftningen. Enligt den svenska lagen skall Länsrätten efter begä
ran om överprövning kunna vidta åtgärder under upphandlingens 
gång, om den upphandlande enheten inte gör rätt.

De åtgärder som kommer i fråga är följande:

- Beslut om rättelse. Det kan t ex gälla diskriminerande tekniska, 
ekonomiska eller finansiella specifikationer i anbudshandingarna.

- Beslut att upphandlingen skall göras om.



- Förbud vid vite att fortsätta upphandlingen utan att vidta rättelse 
- gäller endast inom ”sektorerna”.

Rätt att påkalla överprövning har endast leverantör som anser sig ha 
lidit eller riskerar att lida skada pga att den upphandlande enheten 
under upphandlingens gång åsidosatt upphandlingsbestämmelserna.

Framställning om överprövning skall ske till Länsrätten före den 
tidpunkt då upphandlingen avslutats.

Beslut som fattats enligt Upphandlingslagen skall inte kunna ändras, 
eftersom det då skulle påverka en redan ingången affärsöverenskom
melse. Därför får redan fattade beslut inte heller överklagas med stöd 
av annat lagrum, som t ex Kommunallagen eller Kyrkolagen. Har 
någon felaktighet begåtts av den upphandlande enheten skall detta 
inte påverka leverantörens affärsmöjligheter.

Den som anser sig felaktigt förbigången och upphandlingen är 
avslutad kan i stället väcka talan om skadestånd. Talan om skade
stånd skall väckas vid allmän domstol senast inom ett år från den 
tidpunkt då beslut om leverantör fattades.

Med skadestånd avses även ersättning för kostnader att förbereda 
anbud och i övrigt delta i upphandlingen. I förarbetena till lagen 
diskuterades t o m att skadestånd skulle kunna utkrävas även för 
uteblivna vinster.

Praktisk hantering av affärerna________________________
Vi övergår nu till att, med hänvisning till regelverket, försöka beskri
va hur man som leverantör bäst hanterar reglerna på ett praktiskt sätt.

Hur får man information om aktuella upphandlingar?
Bästa sättet att bevaka aktuella upphandlingar är att ha en så god 
kontakt med den upphandlande enheten att man får förhandsinfor
mation om eventuella inköpsbehov. Vid sidan av detta kan en svensk 
leverantör hålla sig informerad genom att prenumerera på den pub
likation som upphandlingarna annonseras i. Som tidigare nämnts så 
annonseras EES-upphandlingarna, dvs även de svenska upphand
lingarna, i bilaga S till Official Journal och i databasen Tenders 
Electronic Daily (TED). Official Journal (OJ) utkommer varje dag 
utom söndag och måndag och kan beställas bl a från Bibliotekstjänst



AB i Lund (en årsprenumeration på bilaga S kostar i dag (våren -94) 
ca 4 500 SEK). Abonnemang för sökning i TED tillhandahålls på 
olika sätt, bl a av Dialog/ADB-Link (f d Kommundata) i Stockholm. 
Man kan också ta kontakt med EUs databasvärd ECHO för att få 
gratis password till TED. Sökning kostar f n ca 60 ECU per timme 
plus telekostnader. TED uppdateras varje dag, 22 tim om dygnet. 
Fördelen är snabb åtkomst - man vinner 2-4 dygn jämfört med en 
prenumeration på OJ.

En nackdel är att sökning i TED - liksom i alla databaser - måste ske 
enligt bestämda rubriker och sökord. Ibland rubriceras en upphand
ling på ett sätt som gör det svårt att hitta den. (I ett fall angavs ”Tractor 
Units”, vilket skulle tyda på att det rörde sig om en upphandling av 
traktorer. Upphandlingen rörde i själva verket dragfordon eller i det 
aktuella fallet tunga lastbilschassin, vilket var betydligt mer intres
sant för en svensk lastbilstillverkare.)

Databasen TED är en exakt avspegling av texten i bilaga S, vilket 
innebär att där finns varken mer eller mindre information.

Vad innehåller OJ och TED?

OJs bilaga S och TED innehåller enbart notiser om aktuella offentliga 
upphandlingar-Public Contracts. Dessa är uppdelade på två huvudav
delningar - Works Contracts (entreprenader), Supply Contracts (va- 
ruupphandlingar) och Services (tjänster). För flertalet svenska företag 
är det varuupphandlingarna som är de mest intressanta.

Varuupphandlingarna är uppdelade i dels öppen upphandling (open 
procedure), dels selektiv upphandling (restricted procedure), där s k 
prekvalificering krävs och anbudsgivare först måste sända viss kva
lificerande företagsinformation till köparen för att komma åt anbuds
handlingarna.

I undantagsfall förekommer också s k förhandlad upphandling (ne
gotiated procedure), t ex om tidigare försök med öppen eller selektiv 
upphandling inte lett till anbud.

En ytterligare variant av selektiv upphandling kallas påskyndat för
farande (accelerated restricted procedure) och kan användas om 
köparen kan ge godtagbara skäl för att påskynda upphandlingen.



Statliga upphandlingar enligt GATT-överenskommelsen

I TED liksom i slutet av varje nummer av OJs bilaga S förekommer 
notiser angående sådana statliga upphandlingar som omfattas av 
GATT-avtalet.

De länder utanför EES som omfattas av GATT-bestämmelserna är:

Canada Schweiz

Hongkong Singapore

Israel USA

Japan

Det är sällan man ser några notiser från Canada, Israel, Singapore 
och Hongkong, men de övriga utnyttjar OJ relativt flitigt.

Tröskelvärdet för statliga GATT-upphandlingar är i dag lägre än för 
de övriga offentliga upphandlingar som måste annonseras. Tröskel
värdet för varuupphandlingar enligt GATT-koden är 130 000 ECU, 
mot 200 000 ECU för EES-upphandlingar.

Upphandlingarnas storlek

Inget hindrar en upphandlande myndighet att annonsera upphand
lingar understigande tröskelvärdena, men få torde göra det. Detta 
innebär att varje affär som annonseras är värd minst 1,2 milj SEK 
och i flertalet fall minst 1,5 milj SEK. Ofta är den enskilda affären 
betydligt större.

Totalmarknaden enbart inom EU har uppskattats till motsvarande 
15% av BNP eller inemot 4 500 mrd SEK. Därtill kan nu läggas 
marknaden i övriga EES-länder. Sammanlagt alltså 5 500 mrd SEK.

Hur tolka upphandlingsnotiserna?

Notiserna följer en bestämd mall. För att kunna utröna vad som står 
i notisen krävs att man lär sig under vilka punkter respektive uppgift 
anges. Mallen för öppen anbudsgivning (Model Notice of Supply 
Contracts) omfattar 16 punkter och återges på vidstående sida. Samt
liga punkter är viktiga för den tilltänkte anbudsgivaren, men för att 
kunna avgöra om en upphandling gäller det man kan erbjuda, bör



MODEL NOTICE OF SUPPLY CONTRACTS

Open procedures

1. Name, address and telephone, telegraphic, telex and facsimile numbers of the 
contracting authority:

2. (a) Award procedure chosen:

(b) Form of contract for which offers are invited:

3. (a) Place of delivery:

(b) Nature and quantity of the goods to be supplied:

(c) Indication of whether the suppliers can tender for some and/or all of the goods 
required:

(d) Derogation from the use of standards in accordance with Article 7:

4. Time limit for delivery, if any:

5. (a) Name and address of the service from which the relevant documents may be
requested:

(b) Final date for making such requests:

(c) Where applicable, the amount and terms of payment of any sum payable for such 
documents:

6. (a) Final date for receipt of tenders:

(b) Address to which they must be sent:

(c) Language(s) in which they must be drawn up:

7. (a) Persons authorized to be present at the opening of tenders:

(b) Date, time and place of this opening:

8. Where applicable, any deposits and guarantees required:

9. The main terms concerning Financing and payment and/or references to the relevant 
provisions:

10. Where applicable, the legal form to be taken by the grouping of suppliers winning the 
contraa:

11. The information and formalities necessary for an appraisal of the minimum economic 
and technical standards required of the supplier:

12. Period during which the tenderer is bound to keep open his tender:

13. Criteria for the award of the contract. Criteria other than that of the lowest price shall 
be mentioned if they do not appear in the contraa documents:

14. Other information:

13. Date of dispatch of the notice:

16. Date of receipt of the notice by the Office for Official Publications of the European 
Communities:



man först gå till punkt 3 (b) ”goods”: Där specificeras något utför
ligare det som anges i rubriken. Ibland anges också här det beräknade 
värdet på upphandlingen. Ofta räcker dock inte den kortfattade 
informationen i notisen för att man skall kunna avgöra vad behovet 
egentligen gäller. Vid punkt 14 anges därför varifrån mer information 
kan hämtas. Som regel är det hos köparen, vars namn, adress, telefon- 
och faxnummer anges i punkt 1.

30. 9. 92 Supplement to the Official Journal of the European Communities No S 190/27

UK-Exeter: exercise books and papers

(92/S 190-39401/EN)
1. Awarding authority: Devon County Council, Devon Pur

chasing, Trusham Read, UK-Exeter EX2 8RB, Devon.
Tel. (03 92) 38 46 63. Facsimile (03 92) 38 46 36.

2. (a) Award procedure: Open procedure.
(b) Contract type: Purchase.

3. (a) Delivery to: The county of Devon.
(b) Goods; Reference Si 122 (quote in all communications). 

Exercise books and papers.
Overall estimated value, excluding VAT : £ 250 000.

(c) Division into lots: Suppliers can tender for 1 or more 
parts of the supplies required.

(d) Derogation from Art 7(2): No.
4. Delivery deadline: See tender documents.
5. (a) Documents from: As in 1.

(b) Requests not later than: 17. 11. 1992.

6. (a) Deadline for receipt of tenders: 1. 12. 1992.
(b) Address: As in 1.
(c) Language(s): English.

Open procedures (continued)

7. (a) Opening of tenders (persons admitted): Authorised offi
cers of Devon County Council.

(b) Date, time and place: 2. 12. 1992 (09.00).
As in 1.

8.

9. Financing and payment: On delivery.
Fixed-price contract.

10. Legal form in case of group bidders: Limited company.
11. Qualifications: Certificate of enrolment on the professional 

or trade register under the conditions laid down by the laws 
of the Member State in which he is established, for instance 
on the Register of Companies in the United Kingdom and 
Ireland, or declaration on oath or solemn declaration.

12. Tenders may lapse after: 1. 3. 1993.
13. Award criteria (other than price): Economically most ad

vantageous tender in terms of price, delivery date, quality 
and after-sales service.
See contract documents for criteria.

14. Other information: Administrative and technical informa
tion from the address in 1.

15. Notice postmarked: 23. 9. 1992.
16. Notice received on: 23.9. 1992.

Figur 5.2: Utdrag ur Official Journal

Exemplet ovan är hämtat ur OJs bilaga S av den 30/91992, avsnittet 
Supply contracts (varuupphandlingar under Open procedure/Oppen 
anbudsgivning), och kunde varit intressant för en skolboksprodu- 
cent; värdet är i storleksordningen 3 milj SEK.

Genom att ringa direkttelefonnumret till Devon County Council kan 
man få reda på vad slags ”exercise books and papers” de behöver. 
Givetvis behöver en anbudsgivare också få tag i anbudshandlingen;



den måste han begära före den 17 november. Om inte anbudet är inne 
senast den 1 december kommer det inte att beaktas. Anbudsöppning 
kommer att ske den 2 december kl 09.00.

Köparen har i värderingskriteriet här lagt in ”after sales service” 
utöver pris, leveranstid och kvalitet. Detta krav gör det nästan omöj
ligt för en säljare utanför Storbritannien att göra sig gällande. Kravet 
på servicegrad kommer, när det ställs tillräckligt högt, att medföra 
att man måste vara representerad på marknaden. I nästan samtliga 
fall, där en leverantör utanför det land där upphandlingen görs har 
fått kontrakt, har det varit leverantörens eget dotterbolag eller åter
försäljare i landet som gjort affären.

Köparen har i ovanstående fall tänkt sig betalning vid leverans och 
att betala ett fast pris för en viss kvantitet. Upphandlingen verkar 
innehålla flera poster, och anbudsgivarna får ge bud på en eller flera 
av posterna. Om flera anbudsgivare vill slå sig ihop, måste det ske i 
form av ett ”Limited Company”.

Myndigheterna är också skyldiga att publicera resultatet av sina 
upphandlingar. Detta gör de under rubriken ”Contract Awards”. 
Nedanstående notis talar om att Kinnarps fått en order från brittiska 
hälsovårdsministeriet på 1 500 kontorsarbetsplatser men att stolarna 
gick till Business Furniture Holdings. Priset anges inte.

3. 10. 92 Supplement to the Official Journal of the European Communities No S 193/53

Contract awards (continued)

UK-London: office furniture 

(92/S 193-40144/EN)

6. Supplicr(s): 1: Kinnarps (UK) Limited, Kimpton Road, 
UK-Sutton SM3 9PF Surrey.
Business Furniture Holdings pic, 100 Queensbury Road, 
UK-Wembley HAO 1WP, Middlesex.1. Awarding authority: The Secretary of State for the Depart

ment of Health, c/o Room 842, St Catherines House, 10 
Kingsway, UK-London WC2B. 7. Goods supplied: 1: supply, delivery and installation of ap

proximately 1 500 sets of office furniture with cable man
agement, and all associated furniture and meeting ubles.
2: supply and delivery of approximately 1 500 chairs.

2. (a) Award procedure: Restricted invitation to tender.
(b)

5. Tenders received: 7.

4. Award criteria: The most economically advantageous tender 
having regard to quality, delivery, technical specification 
and price.

3. Date of award: 25. 9. 1992. 8. Price(s): Confidential.

9.

10. Notice published on: 16. 1. 1992.

11. This notice postmarked: 28. 9. 1992.

12. This notice received on: 28.9. 1992.



Däremot anges priset i nedanstående notis; nämligen att Mölnlycke 
fått sälja för nästan 3,3 milj BEF.

B-Bmssels: dressings and related products 
(Only the original text it authentic)

(92/S 189-39200/FR)

1. Awarding authority: Centre public d’aide sociale de 
Bruxelles, centrale d’achat, direction, rue Haute 298 a, 
B* 1000 Bruxelles.

2. (a) Award procedure: Open procedure.
(b)

3. Date of award: 11. 8. 1992.

4. Award criteria: Economically most advantageous offer as
sessed on the basis of price, quality and other criteria.

5. Tenders received: 23.

6. Supplicr(s): 1: Ontex, B-9255 Buggenhout;
2: Hartmann, B-1440 Wauthier-Braine;
4: Ghyselen, B-7700 Mouscron;
6: Beiersdorf, B-1070 Bruxelles;
8: Nootens, B-1030 Bruxelles;
10: Utermöhlen, B-2800 Mechelen;
11: Sanicalor, B-1070, Bruxelles;
13: Hospithera, B-1060 Bruxelles;
16: Mölnlycke, B-1160 Bruxelles;

17: 3M, B-1920 Machelen;
18: Smith et Nephew, B-1140 Bruxelles;
19: Stella, B-4600 Liège.

7. Goods supplied: Dressings and related products.

8. Price(s): All values in Belgian francs, including VAT. 
1: 4 974 418;
2: 1 044 204;
4: 57 802;
6: 661 513;
8: 184 817;
10: 77 509;
11: 1 605 887;
13: 3 493 602;
16: 3 280 626;
17: 505 891;
18: 2 060 481;
19: 2 922 817.

10. Nonce published on: 4. 3. 1992.

11. This notice postmarked: 21. 9. 1992.

12. This notice received on: 23. 9. 1992.

Figur 5.4: Utdrag ur Official Journal/Mölnlyeke

Nästa exempel tas med här för att ingjuta mod i svenska företag, då det 
visar att det faktiskt förekommer kontrakt direkt mellan svensk säljare 
och köpare i EU. Att det gäller Danmark underlättar givetvis, och i bägge 
fallen har säljarna sannolikt haft hjälp av eget folk på marknaden.

2. 10. 92 Supplement to the Official Journal of the European Communities No S 192/63

Contract awards (continued)

DK-Roskilde: electron microscope 
(Only the original text is authentic)

(92/S 192-40150/DA)
1. Awarding authority: Forskningscenter Risø, Indkøbskonto

ret, Postboks 49, Frederiksborgvej 399, DK-4000 Roskilde.

2. (a) Award procedure: Open procedure.
(b)

3. Date of award: 26. 8. 1992.

4.

5. Tenders received: I: 1;
II: 2.

6. Supplier (s): I: Kebo Lab. AB, Analytical Instruments, 
S-16394 Spinga;
II: Ftsons Instruments Nordic AB, Dalvägen 14, S-17123 
Solna.

7. Goods supplied: I: 1 environmental scanning elec^on 
microscope;
II: 1 Kevex x-ray spectrometer.

8. Price(s): I: Dkr 2 288 000;
II: Dkr652 700.

9.
10. Notice published on: 13. 6. 1992.
11. This notice postmarked: 28. 9. 1992.
12. This nodee received on: 28. 9. 1992.



Möjligheter att överklaga felaktig upphandling

Få företag som redan varit och är inne på den offentliga upphand- 
lingsmarknaden i Europa tror att EES-avtalets ikraftträdande kom
mer att öka deras affärsvolym dramatiskt. De flesta gör dock allmänt 
positiva bedömningar av marknaden. En viktig nyhetbMi möjligheten 
att överklaga, om man som säljare anser sig ha belägg för att en 
upphandling inte har gått riktigt till. Ett överklagande skall ske hos 
domstol i det land där upphandlingen gjorts. För upphandlingar i 
Sverige skall överprövning ske i länsrätten, och skadeståndstalan 
skall ske i tingsrätten.

Om domstolen finner att upphandlaren brutit mot reglerna kan den 
kräva att upphandlingen görs om och/eller att den förfördelade 
anbudsgivaren får skadestånd. Svenska företag är i allmänhet åter
hållsamma när det gäller att klaga; och det är förvisso klokt att noga 
väga fördelar mot nackdelar. Men om utländska köpare får klart för 
sig att svenska säljare sällan eller aldrig bråkar, så kommer tyvärr de 
svenska säljarna också att få allt fler anledningar att göra det. Det kan 
alltså vara riktigt att hålla på sin rätt och överklaga i de fall man vet 
att något gått felaktigt till.

Hur bearbeta de offentliga kunderna?

Ingenting kan ersätta täta och bra personliga kontakter. EES-avtalet 
kommer inte att kunna rubba detta faktum. Men genom publicerings- 
tvånget blir det möjligt för säljaren att systematiskt samla på sig 
uppgifter om vilka upphandlare och vilka konkurrenter som uppträ
der på arenan - i ett visst land och inom ett visst produktområde. Har 
man lyckats sälja en gång, kommer man sannolikt att lyckas igen. 
Köparen kommer troligtvis att vända sig till den tidigare leverantören 
även nästa gång. Behovet kanske inte är så stort att det behöver 
annonseras. Då är det lätt att gå tillbaka och ta kontakt med den som 
sålde förra gången.

Ett råd: Lägg upp ett register över de upphandlare som annonserar 
inköp inom ditt eget produktområde; håll registret ”levande” och 
förvara det ”hemma”; delge agenten eller säljbolaget på marknaden, 
så att man där kan komplettera det egna registret. Använd detta 
register för att skicka produktinformation etc - och givetvis inför 
säljbesök på marknaden.

Många företag som på hemmaplan har en viktig del av försäljningen



till offentliga kunder har på utlandssidan inte fäst lika stor vikt vid 
denna målgrupp. Representanten har kanske haft andra prioritering
ar, eller har man där ansett de offentliga köparna vara trögbearbetade 
- säkert inte utan fog. Konkurrensen från lokala leverantörer har 
kanske också setts som alltför svår.

Vill man emellertid slåss på denna marknad är det viktigt att organi
sera sig därefter. Försäljningen till vissa större offentliga köpare 
kanske kan skötas hemifrån av personal som är van att hantera 
offentliga inköpare. Det kan fungera i vissa fall, men med tanke på 
hur viktigt det även här är med nära relationer till köparen är det 
sannolikt bättre att styra över affärerna till säljorganisationen på den 
aktuella marknaden. Anser man att säljorganisationen där är för 
”tunn” när det gäller kontakter med myndigheter, kan den ju när det 
behövs förstärkas med ”expertis” hemifrån. Inom EES behöver man 
ju numera inget särskilt arbetstillstånd för att arbeta i ett annat 
EES-land.

Anbudet

En grundregel är att följa anbudsreglerna till punkt och pricka, vilket 
innebär att erbjudandet enbart skall omfatta exakt vad kunden vill ha 
och enligt den specifikation som kan finnas i anbudshandlingen. I vissa 
fall har den upphandlande myndigheten angivit i sin anbudsannons att 
”det mest ekonomiska anbudet” skall antas. Då kan köparen också 
pröva alternativa anbud, om de uppfyller de minimikrav som anges i 
annonsen. I det läget får köparen inte förkasta ett alternativt anbud så 
länge det är utformat enligt europeiska tekniska standarder.

Om ett anbud är skrivet på ett annat språk än det köparen har angivit 
i anbudsannonsen - punkt 6 C i mallen (se figur 5.2) - får han förkasta 
det.

Ett generellt råd är följaktligen: Gå igenom förutsättningarna för den 
specifika anbudsgivningen mycket noga. Speciellt större företag, 
som har standardofferter liggande i sina PC-program, löper risk att 
hamna utanför anbudstävlan av formella skäl. Vid anbud som avser 
affärer i försörjningssektorerna finns vissa specialbestämmelser, som 
måste följas. Kontrollera också att det s k tredjelandsinnehållet 
(värdet av det som kommer från icke EES-land) i det som erbjuds 
inte är mer än 50%. Är det högre, kan köparen ge preferens åt ett i 
övrigt likvärdigt anbud med större EES-innehåll, även om det har ett 
högre pris.



Anbudsöppning

Om köparen angivit att anbudsgivama eller deras representant kan 
vara närvarande vid anbudsöppningen, bör man utnyttja den möjlig
heten. Under denna procedur ges mycket intressant information. Man 
får t ex information om vilka konkurrenter man har att göra med - 
vilket är värdefullt. Normalt tillkännages vid anbudsöppningen ock
så slutsumman i vaije anbud, och härvid får man en uppfattning om 
hur man ligger till prismässigt.

Har man ingen egen representation i landet kan det vara värdefullt 
att anlita en representant från t ex Exportrådets handelskontor som 
ombud. Detta visar för köparen att man som säljare är angelägen om 
att bevaka affären.

Därmed är inte affären avgjord - det sker först efter teknisk och annan 
utvärdering enligt de kriterier som angivits i anbudshandlingen.

När man lämnar anbud måste man acceptera att man inte alltid vinner; 
men viktigt är att man känner till sina rättigheter och är beredd att 
bevaka dem.

Några avslutande råd__________________________________

- Om du redan är leverantör till den svenska offentliga sektorn - 
håll reda på när det är dags att lämna anbud. Den upphandlande 
enhetens enda skyldighet är att annonsera i Official Journal. Se till 
att du bevakar dessa annonser på något sätt!

- Om du vill leverera till den offentliga sektorn i något annat 
EES-land - se till att du har en affärsförbindelse i detta land. 
Erfarenheterna visar att myndigheterna sällan köper direkt från ett 
annat land.

- Innan du går ut på marknaden och lämnar anbud - studera mark
naden och gör en utvärdering av vilken marknad som skulle kunna 
vara enklast att lyckas på. Dra nytta av kontakter på plats, t ex 
Exportrådets handelskontor på marknaden.

- För att lyckas i offentlig upphandling krävs att man är solvent - 
betalningstiderna är ofta långa. Finansiering genom att använda 
upphandlingskontrakt som säkerhet är vanlig. Välj riktig finansie
ringsform!

- Regelverket gör det möjligt att ”överklaga” felaktiga beslut. Är



affären inte avslutad begär man ”överprövning”. Är affären av
slutad, kan man stämma den upphandlande myndigheten för 
felaktigt hanterande av upphandlingsreglema och begära ”skade
stånd”.

Var inte rädd att utnyttja dessa möjligheter - dina konkurrenter 
kommer att utnyttja dem mot dig!
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Avsnitt IV

Anpassa erbjudandet

Att fullfölja en exportaffär





Produktutveckling - anpassning 6 
till marknadens krav
av Börje Hedman, Exportrådet

Inledning_____________________________________________
En viktig förutsättning för ett företags framgång är att man har 
konkurrenskraftiga produkter eller tjänster. Att avkorta ledtiderna för 
produktutveckling och produktion, liksom att erbjuda snabba och 
pålitliga leveranstider, blir allt väsentligare för att möta konkurrensen 
på hemmaplan eller i det internationella perspektivet. Den allt högre 
teknologiska utvecklingstakten kräver ökad effektivitet i utveckling
en av nya produkter eller vid förbättringar i befintliga sortiment. 
90-talet kan bli en renässans för produktutvecklingens betydelse.

Konstruktionsavdelningama blir allt mer integrerade i företagens pro
duktions- och marknadsstrategi (man bmkar använda begreppet simul
taneous engineering eller concurrent engineering för detta sam- spel). 
Även kvalitetssäkring blir en del av företagets konkurrensmedel.

Produkterna skall anpassas till kundernas önskemål, uppfylla tekni
ska regler av olika slag, vara produktionssnåla, vara ergonomiska, 
miljövänliga, återvinningsbara osv. Det är således många aspekter 
som skall vägas samman. Att samla in all relevant information om 
detta samt att göra en lämplig mix av krav, funktion och kvalitet är 
en viktig men ibland betungande uppgift innan produktutformningen 
på allvar kan sättas igång. Till detta kan läggas frågor som att 
patentskydda produkter respektive undersöka om risk föreligger för 
intrång i annans patent.

Detta kapitel inleds med ett avsnitt om de tekniska reglernas betydel
se för produkternas utformning. Sedan följer några kommentarer 
kring utvecklingsarbetet och snabbhetens betydelse för konkurrens
förmågan. Med tanke på att ca 3/4 av den svenska exporten går till 
EU/EFTA, ligger tyngdpunkten i framställningen på förhållanden i



EES-området, som får karaktären av ”hemmamarknad”, med allt vad 
detta innebär av möjligheter respektive svårigheter; bl a i form av 
ökad konkurrens pga att tillverkande företag bara behöver ha en eller 
endast några få produktvarianter för att uppfylla kraven i olika länder 
- de långa seriernas skalfördelar.

mm nings-
konstruktion

konstruktion

Genomför-

Produkttypa- Primär-
produkt-

Produktions-

Källa: Snabbast vinner, Mekanförbundets förlag, 1991

Figur 6.1: Integrerad modell för produktutveckling

Tekniska regler_______________________________________

Vaije land har sina traditioner vad gäller omfattning av regleringar 
av teknisk art, krav på provningar, godkännanden etc. Tekniska 
regler är ett samlingsbegrepp för lagar, föreskrifter, standarder o dyl. 
Reglerna kan ha bindande status eller vara mer eller mindre frivilliga. 
Olikheter mellan länder uppfattas ofta som s k tekniska handelshin
der. Med tekniska handelshinder brukar man således avse de problem 
som uppstår genom att länder i sina bindande regler ställer upp olika 
krav på varors beskaffenhet i fråga om tekniska lösningar, utform
ning eller godkännanderutiner, provning etc.

Vid export till olika länder kan tillverkare behöva ha produktionsut
rustning för olika produktvarianter, eller tvingas göra avbrott i pro-



duktionen för att ställa om för respektive utformning. En annan effekt 
kan vara fördyringar och förseningar i och med eventuellt behov av att 
upprepa provningar och godkännandeförfarande för olika marknader. 
Åven lagerhållning av olika produktvarianter medför extra besvär och 
ger möjlighet till förväxlingar. Instruktionsböcker o dyl måste även 
följas upp, så att de motsvarar sin respektive produktvariant.

Bindande regler utarbetas av myndigheter för att i första hand skydda 
liv, hälsa och miljö. Frivilliga regler tillkommer i stor utsträckning 
för att rationalisera och förbilliga produktion, lager, distribution, 
handhavande, service, reparation osv. Standarder är exempel på 
frivilliga regler som ibland når en stor tillämpning. Även olika former 
av branschpraxis tjänar samma syfte. Ibland upphöjs dessa frivilliga 
regler till obligatoriska genom att en myndighet i sina föreskrifter 
hänvisar till en viss standard o dyl.

I Sverige finns en publikation som exemplifierar samspelet mellan 
olika regler inom byggbranschen. Publikationen i fråga heter SökSak 
och ges årligen ut av Svensk Byggtjänst och tar upp hänvisningar till 
såväl bindande regler inom byggområdet, som till branschrekommen
dationer och standarder. Totalt ingår hänvisningar till ett tiotal olika 
regelsamlingar. Publikationen poängterar vikten av att dokumentan
vändaren informerar sig om referensdokumentens olika juridiska ställ
ning. Till och med skilda textavsnitt i ett och samma dokument kan ha 
olika status (lagtext, allmänna råd, kommentarer osv).

En produkt som i ett land är föremål för reglering via en myndighet 
kan i ett annat land sakna sådan formell lagstiftning, och i stället falla 
inom den ”frivilliga” tillämpningen. Ibland beror detta på att myn
dighetsstrukturen är olika uppbyggd och med andra avgränsningar 
mellan fackmyndigheter och ministerier än vad vi kanske är vana vid 
på hemmaplan. Detta påverkar hos vilka instanser man kan skaffa 
information i ett konkret fall. I detta sammanhang kan det uppstå 
oklarhet, eftersom begreppen benämns på olika sätt i olika språk 
enligt nedanstående tabell.

Svenska_____________Engelska____________ Tyska_______________ Franska________

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

Figur 6.2: Liten ordlista



Av betydelse för företagen är hur stora skillnaderna är mellan regel
verken i olika länder och i vilken utsträckning dessa skillnader på
verkar produktutformningen och, indirekt, även handelsutbytet. Ett 
försök att kvantifiera detta inom Europa har gjorts i bl a Cecchini- 
rapporten. Denna rapport angav att investeringsvaror drabbas mer 
än konsumtionsvaror av olikheter i tekniska regler. I rapporten anges 
att miljardbelopp, något beroende på produktområde, står att tjäna på 
enhetliga regler. Även om byggsektorn inte omnämns i tabellen 
nedan, så beräknas det finnas en stor potential för rationaliseringar 
även där, när enhetliga regler slagit igenom.

1. Bilar

2. Elektrisk utrustning

3. Verkstadsindustri

4. Läkemedel (och vissa kemikalier)

5. Icke-metalliska mineraler

6. Andra transportmedel

7. Livsmedel och tobak

8. Läder

9. Precisionverktyg och medicinska 
instrument

10. Metallvaror

Källa: EG-kommissionen

Figur 6.3: Betydelsen av tekniska hinder för handeln i de tio viktigaste branscher
na, mätt i avtagande storleksordning

Konkreta exempel på vad olikheter i tekniska regler kan förorsaka är 
olika utförande på elkontakter i olika länder. Även utbyggnaden av 
höghastighetstågförbindelser mellan olika länder i Europa exempli
fierar vad olika regler innebär; tågen måste dubbelutrustas för att 
klara olika elsystem; signalsystemen är olika; perronghöjderna va
rierar; tunnelmåtten är olika; tillåtna axeltryck är olika, etc. Andra 
exempel på varugrupper som lidit eller lider av olikheter är t ex 
tryckkärl, vågar och mätutrustning samt skyddsutrustning av diverse 
slag.

För att undanröja tekniska handelshinder pågår stora ansträngningar 
att ”harmonisera” de tekniska regelverken. Detta arbete sker på olika 
nivåer bl a inom GATT och regionalt i olika delar av världen, t ex 
inom Gulfstaterna, Europa osv.



Lagstiftning__________________________________________

Europa
När det gäller obligatoriska regler, är projektet Europeiska Unio
nens Inre Marknad ett viktigt exempel. För att öka konkurrens
kraften gentemot omvärlden, samt att försöka undvika de nack
delar som olikheter i regelverk medför, har ett stort harmonise
ringsprojekt genomförts. Ett av stegen i denna process var den s 
k Vitboken med sina knappt 300 nya områden som skulle få 
enhetliga regler.

Processen att harmonisera kraven är inte avslutad men har nått ett 
viktigt skede i och med att den Inre Marknaden etablerats under 
1993, varvid antalet gällande direktiv uppgick till drygt 1 000. En 
stor del av dessa direktiv gäller i Sverige i och med EES-avtalets 
ikraftträdande. Nytillkommandedirektiv införs successivt i Sverige 
enligt en speciell procedur. (Totalt finns dock ca 20 000 rättsakter 
inom Europeiska Unionen, och flertalet avser jordbrukssektorn och 
andra regleringar av icke teknisk art, vilka aktualiseras för svenskt 
vidkommande vid ett medlemskap.)

Den fria varucirkulationen inom EES-området förutsätter att enhet
liga regler tillämpas. För en del varugrupper saknas dock ännu så 
länge harmoniserade regler.

Harmoniseringen sker genom utarbetande av direktiv, som innehål
ler överenskomna kravnivåer, vilka skall införas i nationell lagstift
ning. Införlivandet i nationell lagstiftning kan ske antingen genom 
att man ordagrant tar in en översättning av direktivet, s k inkorpore
ring. En annan metod, genom s k transformering, är att man skriver 
om direktivet till sådan lagtext som är vanlig i landet i fråga, men att 
direktivets krav finns om inte ordagrant så ändå med.

Direktiv utarbetade under senare tid är mindre detaljerade, och 
fastlägger endast grundläggande säkerhetskrav. För mer preciserade 
egenskaper hänvisas till harmoniserade standarder.

Vissa områden kommer inte att totalharmoniseras. I dessa fall skall 
en vara ändå få tillträde till de övriga länderna om varan lagligen 
marknadsförts i någon del av området. Detta förfarande brukar kallas 
Cassis de Dijon-principen, efter ett avkunnat rättsfall mellan Frank
rike och Tyskland:



En tillverkare av en likör i Frankrike ville förutom på hemmamarknaden 
även sälja till Tyskland, men hindrades med hänvisning till att varan inte 
nådde upp till de tyska minibestämmelserna för alkoholstyrka. EG-domsto- 
len ogiltigförklarade den tyska invändningen. Länder får bara vidta handels- 
hindrande åtgärder om man kan visa att detta är nödvändigt för att tillgodose 
vissa viktiga skyddsändamål, t ex skydd för människors eller djurs liv och 
hälsa. Även skydd av yttre miljö kan åberopas. Åtgärden skall stå i propor
tion till syftet, som det heter, och i sista hand avgörs detta av nämnda 
domstol.

Ett inslag i harmoniseringen är att enhetliga regler utformats beträf
fande hur provning och kontroll skall gå till för att fastställa att 
produkter stämmer överens med uppställda krav. I flertalet fall får 
tillverkaren själv intyga att kraven uppfylls, s k Declaration of 
Conformity. För vissa produkter gäller dock att tillverkaren måste 
inhämta ett intyg eller kontrollbevis från en utomstående tredje part, 
s k anmält organ. Tillverkaren kan därvid välja bland organ som 
uppfyller vissa uppställda kompetenskriterier oavsett land. Dylika 
organ anmäls regelbundet i EUs officiella tidning. Förfarandet behö
ver inte upprepas land för land. Några produktgrupper skall dessutom 
ha ett märke, CE-märke, innan försäljning får påbörjas. När detta 
märke blir aktuellt för respektive produktgrupp framgår av tablån på 
nästa sida (vissa detaljer utelämnade av platsskäl).

Rollfördelning mellan tillverkare och s k anmälda organ finns angi
ven i ett särskilt direktiv. De valmöjligheter som erbjuds framgår av 
illustrationen på sid 122.1 tre av alternativen förutsätts att tillverkaren 
har ett certifierat system för kvalitetssäkring enligt ISO 9000 (inom 
EU används beteckningen EN 29000 för samma dokument). Vilka 
alternativ man kan använda framgår i regel av det direktiv som gäller 
för produkten.

EES-länderna har skyldighet att utse instanser som via stickprov mm 
övervakar att de produkter som förekommer på marknaden uppfyller 
de krav som gäller. För produkter som inte uppfyller kraven finns 
under uppbyggnad ett informationssystem som via EU-kommissio- 
nen når alla EES-länder, med risk således för säljförbud eller krav 
på återtagande från hela EES-området.

Övriga länder

När det gäller att harmonisera obligatoriska regler inom andra regio
ner i världen är exemplen inte så tydliga som inom Europa. Inom 
Gulfstaterna finns dock ett regionalt samarbete - se även avsnitt som



DIRECTIVE
TITLE

EC Ref. Entry into force1)
Earliest Latest

Simple pressure- 
vessels

87/404/EEC
90/488/EEC

1.9.1990
1.7.1992

Toys 88/378/EEC 1.1.1990
Construction
products

89/106/EEC 27.6.1991 ?

Electromagnetic
compatibility

89/336/EEC
92/31/EEC

1.1.1992
1.1.1996

Machines 89/392/EEC
91/368/EEC
93/44/EEC

1.1.1993
(1.1.1993)
(1.7.1994)

1.1.1995
(1.1.1996)
(1.1.1997)

Personal protective 
equipment

89/686/EEC
93/95/EEC

1.7.1992
1.7.1995

Non-automatic 
weighing machines

90/384/EEC 1.1.1993 1.1.2003

Active implantable 
medical devices

90/385/EEC
93/42/EEC

1.1.1993
1.1.1995

1.1.1995
14.6.1998

Gas appliances 90/396/EEC 1.1.1992 1.1.1996
T elecommunications 
terminal equipment

91/263/EEC
93/97/EEC

6.11.1992
1.5.1995

Hot water boiler, 
certain fuels

92/42/EEC 1.1.1994 1.1.1998

Explosives for civil use 93/15/EEC (1.10.1993) 1.1.2003
Medical devices 93/42/EEC 1.1.1995 (14.6.1998)
Low-voltage electrical 
products

73/23/EEC
93/68/EEC

19.8.1974
1.1.1995 1.1.1997

Lifts for persons draft
Recreational crafts draft
Pressure equipment draft
Precious metal draft
Equipment in explosive 
atmospheres

draft

Datumangivelser inom parentes innebär att specialregler finns.

1) Angivna tider avser inom EG/EU. Under perioden 1.1.1995 —1.1.1997 
kan alternativt tillämpas vad som framgår i EGs dokument 93/68/EEC 
beträffande CE-märkning.

Figur 6.4: Tabell över exempel på EU-direktiv med krav på CE-märkning 
fastställda fram till årsskiftet 1993/94
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omfattar tekniska regler i viss utsträckning. NAFTA-avtalet, North 
American Free Trade Agreement, innebär på kort sikt troligtvis ingen 
större inverkan på de tekniska regelverken, men på lite längre sikt 
kan t ex miljösidan beröras.

Inom GATT, General Agreement on Tariffs and Trade, finns aktivi
teter för att minska handelshinder som beror på olikheter i tekniska 
regelverk länder emellan.

Det finns dessutom informationsskyldighet enligt såväl EFTA-, EES- 
och GATT-regler som enligt EU-direktiv att informera andra länder när 
man tänker införa nya tekniska regler, som kan inverka på handeln över 
nationsgränser. Detta informationssystem administreras för svenskt vid
kommande av Kommerskollegium och är en värdefull källa dels som 
förhandsinformation, dels för att via remissynpunkter kunna påverka.

Beroende på vilken marknad det gäller måste man kontrollera vilken 
lagstiftning som tillämpas vare sig den är harmoniserad eller inte. 
Viss typ av harmoniserad lagstiftning inom t ex arbetsmiljö kan avse 
minimikrav, och då måste man vara observant på om tilläggskrav 
finns. Faktainsamling på denna punkt är således viktig redan i den 
inledande marknadsanalysen.

Standarder___________________________________________
Begreppet standard för tanken till det frivilliga tillämpningsområdet. 
Men detta är en sanning med modifikation, eftersom myndigheter 
kan hänvisa till standarder, varvid dessa blir upphöjda till obligato
riska. Å andra sidan kan upphandling eller köpeavtal föreskriva att 
en viss standard skall uppfyllas. Det är kanske på sin plats att närmare 
beskriva vad som menas med en standard. Följande typer av stand
arder kan förekomma:

- Grundstandard med bl a nomenklatur, terminologi, definitioner, 
mät- regler, ordlista

- Projekteringsstandarder med bl a beräkningsregler

- Provningsstandarder i form av prøvningsmetoder

- Materialstandarder

- Produktstandarder, som allt oftare blir funktionsinriktade bero
ende på avsedd användning

- Produktionsstandarder med bl a krav på tillverkningsprocesser.



När det gäller utarbetande av internationell standard så finns det lång 
tradition bakom detta, främst när det gäller elsäkerhetsstandarder, 
vilka publiceras som IEC-standarder (International Electrotechnical 
Commission). Övrigt arbete på global nivå sker genom publicering 
av ISO-standarder (International Standard Organization). Successivt 
sker en anpassning inom många länder till de kriterier som framgår 
i dessa internationella standarder, men någon obligatorisk skyldighet 
för länder att anta dessa standarder finns för närvarande inte. En 
exportör måste således närmare undersöka vilka standarder som 
förekommer för en viss produkt i ett visst land.

När det gäller standardiseringsarbetet inom Europa förekommer sedan 
några år en ny och ökad betydelse för sådana standarder som utarbetas 
i anslutning till produktdirektiv. Direktiven ger allmänna säkerhetsfö
reskrifter för liv, hälsa och miljö. För mer vägledande text hänvisas till 
s k Europastandarder, av vilka en del har utarbetas på beställning och 
som komplettering till direktiven. En produktutveckling kan därvid 
utgå ifrån kraven i ett eller flera tillämpliga produktdirektiv och/eller i 
Europastandarder, som godkänts för respektive produktdirektiv. Såda
na Europastandarder skall ha publicerats i EUs tidning Official Jour
nal, och brukar därmed kallas för harmoniserade Europastandarder. 
Till ett produktdirektiv kan höra flera tiotal harmoniserade Europas
tandarder. Man kan alltså åberopa en sådan standard, när man vill 
CE-märka sin produkt inom Europa.

En förenkling i detta sammanhang är att varje berört land inom 
Europa måste anta dylika Europastandarder, varför risken för olik
heter endast finns när standarden i fråga innehåller valmöjligheter 
med hänsyn till klimat o dyl. Både av detta skäl samt genom EES- 
avtalet blir harmoniserade Europastander viktiga för svenska företag 
att känna till.

Det förekommer naturligtvis ansträngningar att harmonisera även stand
arder på andra områden utan koppling till EU-direktiven. Organ för 
Europastandardisering är CEN (Comité Européen de Normalisation), 
CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) samt 
ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

CENs standardiseringsarbete resulterar i Europastandarder. När det 
gäller säkerhetsstandarder ser man ofta följande indelning med allt 
mer precicerande innehåll:

- A-standarder, som avser grundläggande principer och säkerhets-



begrepp för alla produkter inom en viss familj, t ex maskiner. Det 
kan gälla allmänna konstruktionsprinciper, terminologi mm.

- Bl -standarder, som avser säkerhetsaspekter som kan tillämpas på 
ett stort antal typer av produkter inom samma familj. Exempel här 
är skyddsavstånd.

- B2-standarder, som avser säkerhetsrelatcrade anordningar appli- 
cerbara på vissa produkter.

- C-standarder, som är säkerhetsstandarder för en viss produkt eller 
grupp av liknande produkter.

Exempel på standarder och deras karaktär av A, B, eller C framgår
av nedanstående tabell, hämtad från maskinområdet.

Viktiga standarder - Maskinsäkerhet
EN 292-1 och 2 september 1991 Grundläggande begrepp, allmänna kon
struktionsprinciper -

Del 1 Grundläggande terminologi och metoder 
Del 2 Tekniska principer och specifikationer 
Denna grundläggande standard är en utgångspunkt för standardisering

en inom maskinområdet. Vid diskussioner i huvudkommittén av förslaget 
till standard föreslog Sverige att dokumentet skulle omarbetas i väsentli
ga punkter med ledning av de kommentarer som kommit in. Man har 
gjort detta och tagit stor hänsyn till svenska synpunkter i sakfrågor. Inga 
väsentliga invändningar kvarstår. (A-standard. Utgiven som svensk stan
dard SS-EN 292-1 och SS-EN 292-2 med engelsk och svensk text.)

EN 294 januari 1992
Maskinsäkerhet - Skyddsavstånd som hindrar att man når riskområden 
med händer och armar.

Standarden anger värden på skyddsavstånd som skall förhindra att man 
når riskområden med händerna. Observera att avstånd enbart ger inte 
tillräckligt skydd mot vissa risker t.ex. strålning eller utslungade delar. 
Den är utgiven som svensk standard SS-EN 294 i svensk-engelsk utgåva.

(B-standard. Utgiven som svensk standard SS-EN 294 med svensk och 
engelsk text)

EN 349 november 1992
Maskinsäkerhet - Minimiavstånd för undvikande av att man krossar de
lar av kroppen.

Standarden skall reducera riskerna från punkter där man kan krossa 
eller klämma en kroppsdel så att skador uppstår. Den behandlar inte ska- 
derisker som står i samband med slag, att man skär sig eller fastnar.

(B-standard. Fastställd som svensk standard SS-EN 349, ges ut med 
svensk och engelsk text.)

EN 414 februari 1992
Regler för utformning och presentation av säkerhetsstandarder.

I EN 414 ges värdefulla regler för hur en säkerhetsstandard skall skri-



vas. Det är viktigt att gemensamma grundläggande standarder kan utnytt
jas effektivt för att undvika dubbelarbete och olika kravnivåer. Det är 
också viktigt att slutprodukten (standarden) får det innehåll och den krav
nivå som behövs för att få beteckningen "harmoniserad standard".(A- 
standard. Utgiven som svensk standard SS-EN 414, utan översättning)

EN 418 oktober 1992
Maskinsäkerhet - Nödstoppsutrustning, funktionella aspekter - Kon
struktionsprinciper.

Standarden behandlar funktionella aspekter vad avser nödstoppsutrust- 
ningar. Den behandlar dock inte i detalj hur komponenter eller styrsys
tem skall vara utförda. Den är utgiven som svensk standard SS-EN 418 i 
svensk-engelsk utgåva.(B-standard. Utgiven som svensk standard SS-EN 
418 med svensk och engelsk text)

EN 457
Maskinsäkerhet - Akustiska signaler för fåra - Allmänna krav, 
signaluppbyggnad och provning.

(B-standard. Ikraftsatt 1993 som svensk standard, SS-EN 457, utan 
återgivande av tekniskt innehåll. Motsvarar modifierad ISO 7731:1986 
Safety of machinery - Auditory danger signals - General requirements, 
design and testing.)

EN 775
Industrirobotar - Maskinsäkerhet.

Standarden behandlar säkerheten vid konstruktion, tillverkning, pro
grammering, användning, underhåll och reparation av industrirobotar 
och robotsystem.

(C-standard. Utgiven som svensk standard, SS-EN 775, i engelsk ver
sion. Motsvarar modifierad ISO 10218:1992 Manipulating industrial ro
bots - Safety)

EN 60 2041992
Maskinsäkerhet - Elutrustning för maskiner - Del 1: Allmänna ford
ringar

Denna standard har tagits fram av CENELEC-kommittén 
CLC/TC44X Safety of machinery - electrotechnical aspects. Den be
handlar elektrisk utrustning hos maskiner och anger allmänna fordringar 
på elektrisk utrustning för en enskild maskin eller en grupp maskiner.

Den nya utgåvan är inte begränsad till industrimaskiner utan inkluderar 
sådana maskiner som omfattas av maskindirektivet.

(B-standard. Fastställd som svensk standard med engelsk text. Den ti
digare utgåvan SS-EN 60 204 utgåva 2,1989, gäller inte från och med 
1993-12-01.)

ENV1070
Maskinsäkerhet - Terminologi.
Standarden ger definitioner och ofta använda termer som är viktiga för 
att kunna förstå maskinsäkerhetens grundläggande filosofi. Definitioner
na ges på engelska, tyska och franska, termerna ges på en rad språk 
bland annat svenska.
(A-standard. Fastställd som svensk standard 30 september 1993)

Figur 6.6: Exempel på säkerhetsstandarder inom maskinområdet



Det blir allt vanligare att innehållet i olika länders standarder blir 
likartat, vilket underlättar förståelsen av vad en referens till en viss 
standard innebär, oavsett vilket land det kan gälla. Det dokument man 
refererar till behöver därför inte alltid översättas; i de fall harmoni
sering föreligger räcker det med att ta del av den svenska versionen. 
Det brukar framgå av inledningen till standarden i vilken utsträck
ning den överensstämmer med någon internationell eller europeisk 
motsvarighet.

Sverige deltar, med hjälp av industrin, i standardiseringsarbetet både 
på europeisk och internationell (global) nivå. Industrin kan genom 
aktiv medverkan påverka resultatet av en standard - det finns flera 
exempel på detta.

Kvalitetssäkring______________________________________

Alla företag har någon form av egenkontrollåtgärder. Även på detta 
område har det under en längre tid pågått ansträngningar att harmo
nisera rutiner och dokumentation. Resultatet är den internationella 
standarden ISO 9000, som utkom 1987 i en första utgåva. Under 1993 
publicerades ett förslag till vissa modifieringar. En större överarbet- 
ning pågår.

Kvalitetssäkring enligt ISO 9000 är således ett administrativt system 
för att i olika faser av en process hålla sig inom givna förutsättningar, 
så att slutresultatet blir det avsedda. Med andra ord - att man 
levererar produkter eller tjänster i enlighet med överenskomna 
kriterier, varken högre eller lägre. Denna kontroll avser såväl egna 
komponenter som införskaffade delar som ingår i leverans till nästa 
led. Detta innebär att motsvarande krav behöver ställas på underle
verantörer, för att inte äventyra slutresultatet i det egna åtagandet. 
Huvudrubrikerna i ISO 9001 framgår av figur 6.7 på nästa sida.

En viktig aktivitet i kvalitetssäkringsarbetet blir bl a att ordentligt 
granska de krav som ställts upp för en given leverans och att bedöma 
den egna förmågan att åstadkomma detta. Ett systematiskt kvalitets- 
säkringsarbete minskar risken för reklamationer eller följdskador. 
Systemet betalar sig således på flera sätt; dels att kvalitetsbristkost- 
naderna minskar, dels kan fler offertsituationer öppna sig därför att 
köparna i ökad utsträckning ställer som krav att tilltänkta leverantörer 
skall ha ett kvalitetssäkringsystem.



Avsnitt i
SS-ISO 9001

Rubrik

4.1 Företagsledningens ansvar
4.2 Kvalitetssystem
4.3 Kontraktsgenomgång
4.4 Konstruktionsstyrning
4.5 Dokumentstyrning
4.6 Inköp
4.7 Produkter tillhandahållna av

köparen
4.8 Produktidentifikation och

spårbarhet
4.9 Processtyrning
4.10 Kontroll och provning
4.11 Kontroll-, mät- och prov-

ningsutrustning
4.12 Kontroll och provningsstatus
4.13 Behandling av avvikande

produkter
4.14 Korrigerande åtgärder
4.15 Hantering, förvaring, packning

och leverans
4.16 Kvalitetsdokument
4.17 Interna kvalitetsrevisioner
4.18 Upplärning
4.19 Service
4.20 Statistiska metoder
- Ekonomi
- Produktsäkerhet och produktansvar

Källa: Svensk Standard

Figur 6.7: Huvudrubriker i ISO 9001

När man väl infört ett dylik system kan nästa frågeställning aktuali
seras, nämligen huruvida man behöver få systemet granskat (certi
fierai) av någon utomstående part. Den extra kostnaden härför får 
därvid ställas mot nyttan. För att kunna välja vissa av alternativen 
beträffande den sk CE-märkningen inom EES-området, är en certi- 
fiering erforderlig.



I en nyligen publicerad studie redovisas bl a att kvalitetssäkringsar- 
betet upplevs som betydelsefullt för den egna personalens trivsel, 
förutom en del övriga fördelar enligt nedanstående sammanställning.

Positiva faktorer av ISO 9000
Antal svar (max tre per företag)

Produktivitet

Trivsel & 
samarbete

Fler kunder

ökad vinst

Färre rekla
mationer

Annat

Inget

Källa: INVA Kvalitetsutveckling AB

Figur 6.8: ISO 9000 - effekter hos 140 undersökta företag

Miljöaspekter_________________________________________

Liksom när det gäller kvalitetssäkring är Storbritannien tidigt ute med 
en standard för miljösäkring, BS 7750. På internationell nivå pågår 
aktiviteter med Environmental Management Standardization, där Sve
rige spelar en aktiv roll inte minst för arbetet med Life Cycle Impact 
Analysis. Detta visar att miljöfrågornas betydelse är viktig och att 
produktutvecklingen är en väsentlig del för att produktens hela krets
lopp skall bli miljövänligt. Produktens miljöpåverkan under tillverk
ning liksom under användning, och möjligheter till återvinning, blir 
beroende av konstruktörens materialval, tekniska lösningar etc. Olika 
metoder är under utveckling för att få fram miljöindex, Environmental 
Load Unit (ELU), så att man kan jämföra t ex alternativa materialval.



Tabellen nedan visar exempel på återvinningsbara delar i en dator.

Elektronisk återvinning
En dator består av en mängd olika sorters material. De största 
materialgrupperna är metall, plast och glas. Till det kommer miljöfarliga 
ämnen. Mycket av materialet är möjligt att återvinna redan.

1. Komponenter
En del elektroniska komponenter är fullt brukbara och kan återanvän
das för enklare elektronik, till exempel i fjärrstyrda leksaksbilar.

2. Kretskort och kablage
Kretskort innehåller guld och silver, kablar är ofta gjorda av koppar. 
Dessutom ingår aluminium. Metallkomponenter kan smältas och 
återvinnas.

3. Höljen, bottenplattor etc
Plast kan man hitta både i höljen och i olika komponenter. Stål och 
aluminium används för till exempel bottenplattor och andra anord
ningar för att fästa utrustning. Plasten har oftast deponerats på tippar 
men en del sorter kan återanvändas. Både stålplåt ochj aluminium 
kan smältas och bli nya datordelar eller något helt annat, till exempel 
bilplåt eller ölburkar

4. Bildrör
Än finns ingen miljöriktig metod för att återvinna bildrör (innehåller 
bly). I dag lagras de eller kastas på soptippen.

5. Miljöfarligt avfall
En dator innehåller flera olika sorters miljöfarligt avfall. Bromerade 
flamskyddsmedel som finns i till exempel kabelisolering och bakstycken 
kan vid förbränning bilda dioxiner. Kadmium finns i uppladdningsbara 
batterier, kvicksilver kan förekomma i elektriska brytare och bly hittar 
man i lödningar och kretskort. En del av detta avfall kan särskiljas vid 
skrotningen och lämnas vidare för destruktion eller återvinning.

Fig 6.9: Återvinningsbara delar i en dator

I olika länder finns diverse frivilliga symboler för att visa miljövän
liga egenskaper hos produkter. I Sverige finns Svanen, Bra Miljöval 
etc. I Tyskland den s k Blå Ängeln. I USA bl a Green Seal och 
Environmental Report Card. När det t ex gäller kriterierna i Sverige



för att få använda miljömärket Svanen för oljepannor, står bland 
annat följande att läsa:

Förbränning av olja bidrar till förorenade utsläpp till luft av bl a kväveoxider 
och organiska föreningar. Reducering av utsläppen kan bidra till att förbättra 
luftkvaliteten, samtidigt som energin utnyttjas mer effektivt. Riktig instal
lation, tillsyn och underhåll är en nödvändig förutsättning för att utsläppen 
från brännare inte skall öka med tiden. För brännare/pannkombinationer 
ställs hårdare krav på utsläpp och energieffektivitet än för enbart brännare, 
då man vid konstruktion av dessa kombinationer har möjlighet att anpassa 
brännare och panna till varandra. Krav på monteringsanvisningar till instal
latör, underhållsanvisningar till servicepersonal samt bruksanvisningar till 
hushåll är nödvändiga. Utbildning av montörer, försäljare och service
personal erfordras. Kemiska ämnen som klassificerats som miljöfarliga får 
inte ingå i pannorna eller komponenter. Isolering får ej ske med material 
som producerats med hjälp av CFC eller haloner.

Inom Europa försöker man hitta gemensamma kriterier som underlag 
för ett enhetligt märke (i form av en blomma). En grov tablå över 
viktiga parametrar framgår av tabellen nedan.

INDICATIVE ASSESSMENT MATRIX

Environmental fields

Product life-cycle

Pre-production Production
Distribution
(including

packaging)
Utilization Disposal

Waste relevance

Soil pollution and degradation

Water contamination

Air contamination

Noise

Consumption of energy

Consumption of natural resources

Effects on eco-systems

Källa: Official Journal, No L 99/1992

Figur 6.10: Indicative Assessment Matrix. Faktorer som skall beaktas för EUs miljömärke



Låg Medium Hög

Produktutveck
lingshastighet

Innovationshöjd

Känsla för 
marknaden

Tid från order 
till leverans

Kvalitet 

Lyhörd för kund

Kundkännedom

Underleverantör-
styrning

Källa: Ny Teknik - Teknisk Tidskrift 1993:23

Figur 6.11: Framgångsrik produktutveckling

En särskild aspekt som kan aktualiseras är att även emballaget kring en 
produkt skall återvinnas och eventuellt märkas. Här ligger Tyskland 
långt framme med sin förpackningsförordning. Liknande system finns 
f n i Frankrike och Österrike. För att minska handelshinder beträffande 
emballageåtervinningskrav arbetar man inom EU på ett direktiv.

Produktutveckling - från idé till färdig produkt__________

Av det tidigare framgår att produktutvecklingsprocessen omfattar 
många aspekter. Till de obligatoriska kraven skall läggas andra 
egenskaper som skall uppfyllas. I och med internationaliseringens 
betydelse är det viktigt att den inledande analysen omfattar regelver
ken i omvärlden, så att ändringar kan undvikas i senare skede när 
produktionen är igångsatt. Man kan förbereda utformningen så att:

- man får bättre underlag för att ta ställning till nya exportaffärer, 
eftersom man i marknadsanalysen har utvärderat konsekvenser av 
att tillgodose ett antal marknaders krav. I vissa fall kan det visa 
sig lönsammare att avstå från en marknad med hänsyn till behovet 
av modifieringar;



- introduktionen på nya marknader kan ske snabbare, eftersom 
produkten är förberedd för marknadens krav inklusive ev godkän
nanden. Snabbheten kan generera mer exportintäkter under pro
duktens ekonomiska livslängd eller under den tid man har ett 
försprång framför konkurrenter.

För underleverantörer kan situation ibland upplevas så, att vissa 
beställarföretag lägger större ansvar för produktutveckling hos en 
snävare krets av utvalda leverantörer. Med andra ord, en förskjutning 
av utvecklingsinitiativet i tillverkningskedjan.

Vidstående diagram (figur 6.11) visar hur olika faktorer påverkar 
ökningen av marknadsandelar. Uppgifterna baseras på en undersök
ning bland 600 amerikanska, europeiska och japanska tillverkare om 
faktorer som utmärker ledande företag.

Produktutvecklingsprocessen hos underleverantörer i stort kan illust
reras enligt figur 6.12 på nästa sida.

Hur håller man sig à jour med nya tekniska krav?________

Tekniska regler ändras ständigt. Ju avlägsnare marknad, desto svå
rare att hålla sig informerad. För att vara säker på att man har senaste 
gällande version av ett dokument rekommenderas att kontakta myn
digheten i fråga i respektive land.

Varje departement eller fackmyndighet i Sverige följer naturligtvis 
utvecklingen i främst Europa inom sitt respektive ansvarsområde.

En viss bevakning av ändringar kan man erhålla genom att studera 
de notifikationer som publiceras inom GATT, EU respektive EFTA 
och som i Sverige sprids genom Kommerskollegiums försorg - men 
detta är långt ifrån heltäckande.

När det gäller standarder kan kontakt tas med SlS-Standardiserings- 
kommissionen i Sverige, som har aktuella kataloger över utländska 
standarder. Via SIS kan man beställa andra länders standarder och 
man erhåller naturligtvis senaste publicerade version. SIS har i viss 
utsträckning även tillgång till förslagstexter till nya eller revideringar 
av standarder, åtminstone beträffande internationell och europeisk 
standard.



Arbetsgång vid produfctframtagning

Aktiviteter: Huvudmoment: Resultat:

Skapa och 
bedöm produktide'.

Specificera och 
värdera huvud
funktioner.

Finn funklions- 
lösningar.
Gestalta produkten.

Skapa tillverknings
underlag.

}

}

Produkt-
analys

Koncept-
konstruktion

Produkuypidcér
Ekonomisk potential

Kravspcc.
Tidsramar
Kalkyl

Principiell geometri 
Materialtyp
Tillverknings metod 
Punktionsdokumcntation

\och beredning

Produktdokumentation
Tillverkningsunderlag
Validering

Källa: Sveriges Verkstadsindustrier, Faktarapport nr 5

Figur 6.12: Produktutveckling hos underleverantörer

Aktuella uppgifter finns ofta tillgängliga hos branschorganisatio
ner, provningsorgan etc. Man bör således utnyttja det stora kon
taktnät av svenska experter som deltar i olika internationella 
kommittéer. Svårigheten är dock att veta vilka experter som sitter 
i vilken kommitté. En viss bevakning av det senare har Exportrå
dets särskilda informationsverksamhet för utländska produkt
krav, Teknisk Exportservice.

Vissa uppgifter finns också tillgängliga via olika databaser. För



information om bl a databaser, se kapitel 4 ”Marknadsinformation 
genom undersökningar från skrivbordet och på fältet”.

Att hålla sig uppdaterad medför ofta stora ansträngningar, och gen
vägar finns inte. Den som har behov av kontinuerlig information kan 
dock få viss hjälp genom att abonnera på något eller några av de 
olika nyhetsbrev, som också finns på marknaden. En tidig informa
tion ger naturligtvis bättre framförhållning, och ibland en konkur
rensfördel. Det finns dessutom möjlighet att påverka reglernas ut
formning, om man agerar!

Sammanfattning - en checklista________________________
Vid utveckling av nya produkter eller uppgradering av befintliga kan
följande checklista vara en vägledning;

- Vilka tvingande regler är tillämpliga i Sverige respektive på några 
aktuella marknader?

- Finns det harmoniserade regler för aktuell produkt, eller pågår det 
något harmoniseringsarbete?

- Finns det andra övergripande regler, t ex konsumentskydd, arbe
tarskydd, miljöaspekter?

- Vilka standarder är relevanta? Är de baserade på någon interna
tionell motsvarighet eller regional sådan, t ex europeisk?

- Finns det branschpraxis? Eventuella krav på märkning? Återvin- 
ningskrav?

- Vilka regler om produktansvar och produktsäkerhet gäller? Vad 
täcker försäkringen i dag?

- Vilka krav ställs på instruktioner och ev varningstexter?

- Har vi tillgång till senaste version av regeldokumenten? Behövs 
översättning?
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Exportförpackning
av Lars Erlöv och Carl Olsmats, Packforsk

Mot nya marknader___________________________________

Europa befinner sig sedan några år under kraftig omvälvning. De 
europeiska ländernas ekonomier integreras i allt högre grad till följd 
av EES-avtalet och EUs inre marknad. Den internationella konkurren
sen hårdnar och priserna sjunker. Förpackningen måste i det nya 
marknadsklimatet vara kostnadseffektiv i sig samt stödja en kostnads- 
effektiv distribution. Förpackningen kan också vara ett viktigt konkur
rensmedel i kampen om kunderna. Inte minst måste miljökrav av
seende rationell återvinning/kvittblivning av förpackningen tillgodo
ses. Svenska företag kommer i allt högre grad att betrakta EU och 
EES-ländema som sin hemmamarknad, vilket ställer nya och högre 
krav på förpackningen.

De politiska omvälvningarna i Östeuropa öppnar också nya möjlig
heter för svenska företag, speciellt på längre sikt. Man bör hålla i 
minnet att risknivån vid affärssatsningar i dessa länder i dag är 
avsevärd. Infrastrukturen är oftast gravt eftersatt och korruptionen är 
utbredd i dessa länder. Distributionsvägarna till marknaden innebär 
betydligt större påkänningar på godset än vad som gäller i övriga 
Europa, vilket i sin tur ställer nya och högre krav på förpackningen. 
Även tillväxtländerna i Asien innebär nya potentiella exportmarkna
der för de svenska företagen.

Kunden i centrum_____________________________________
När produkter och marknader eller marknadssegment med exportpo
tential har identifierats gäller att klarlägga i vilken grad de nya 
marknaderna kräver nya förpackningar. Förpackningarna måste an
passas till internationella och nationella standarder, lagar och förord
ningar, inte minst på miljöområdet. Dessutom måste speciell hänsyn 
tas till särpräglade kundkrav som är en återspegling av t ex kulturella



skillnader och lokala traditioner. Att skickligt hantera dessa mjuka 
parametrar betyder ofta skillnaden mellan en lyckad respektive miss
lyckad exportsatsning.

Ytterst viktigt är att välja förpackning och distributionskanal/trans
portvägar som en integrerad enhet. Det uppstår alltid en avvägning 
mellan t ex en skonsammare transport och en förpackning med ökat 
skydd. Motsvarande balansgång sker i produktutvecklingen, där en 
avvägning måste ske mellan produktens tålighet och förpackningens 
skydd. Det sistnämnda accentuerar betydelsen av att ha med förpack
ningen från början i produktutvecklingsprojekt. Härigenom finns 
även möjligheter att anpassa produkten så att enheten produktför
packning och lastbärare blir rationell ur hanteringssynpunkt samt 
vikt- och volymeffektiv i distributionen till kund.

Att förstå kundens situation, krav och önskemål är grunden för att 
effektivt utnyttja förpackning och logistik som konkurrensmedel:

- Just in time-leveranser och små eller inga lager hos kunden ställer 
höga krav på produktkvalitet och tillförlitlighet i distributionen, 
då konsekvenserna av en försenad eller ej komplett leverans kan 
leda till mycket höga indirekta kostnader; t ex produktionsstopp 
och förlorad försäljning. Samma konsekvenser kan orsakas av en 
transportskada som hade kunnat förhindras med en bättre förpack
ning.

- Leverans direkt in i kundens produktion kan möjliggöras genom 
anpassning av förpackningen.

- Kvalitetscertifiering (enligt t ex ISO 9000) även av distributionen 
blir ett allt vanligare kundkrav.

- Enkel och billig kvittblivning kan möjliggöras genom anpassning 
av förpackningen.

Slagfältet bra förebild_________________________________
Rationella logistiksystem utgör en av hörnstenarna i det moderna 
västerländska samhället. Den moderna logistiken har sina rötter i 
andra världskriget, där logistikens nyckelroll för framgångarna på 
slagfältet klargjordes. Förpackningens nyckelroll i logistiken blev 
också tydlig här. Militär materiel, såsom ammunition, vapen, elek
tronisk utrustning, mat och bränsle, måste förpackas på ett riktigt sätt 
för att skydda produkten under en ofta lång och strapatsrik transport
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till krigszonen. Förpackningar för mat och andra förnödenheter hade 
även krav på sig att skydda innehållet under långa lagringsperioder 
i klimat skiftande alltifrån arktiskt till tropiskt.

Kraven på en militär förpackning sammanfattades i Australian Pack
aging, utgåva juni 1991, med följande ord:

”The ultimate military packaging must afford overall protection 
while having no tare weight, no more cube than the item being 
protected, cost nothing and be made from material that can be fed 
to the troops, fired at the enemy, or completely vanishes upon 
unpacking. ”

Citatet illustrerar de många och ofta motstridiga roller, funktioner 
och krav en optimal förpackning skall leva upp till. En förpackning 
skall dock alltid leva upp till den gamla devisen:

”En förpackning skall spara mer än den kostar. ”

Helhetssyn - exportförpackningens roller och funktioner

Kraven på en förpackning ställs i hela kedjan från råvaruleverantör 
via förpackningstillverkare, inpackare, distribution till kund. En 
helhetssyn blir därför ett måste. Kundkraven liksom distributionsför- 
utsättningarna kan skilja sig väsentligt mellan olika marknader. 
Dessutom måste hänsyn tas till miljökrav på återvinning eller återan- 
vändning, som ofta är nationella. De olika intressenterna i kedjan 
visas översiktligt i figuren på föregående sida.

Nedanstående tabell sammanfattar de viktigaste kraven som ställs på 
en förpackning av intressenterna i förpackningskedjan:

FÖRPACKNINGSTILLVERKNING

TRANSPORT AV 
TOM FÖRPACKNING

PRODUCENT/FYLLARE

rationell tillverkning

högt volymutnyttjande 
låg vikt

flexibel storlek, flera produkter i samma 
förpackning 

rationell resning 
rationell fyllning 
rationell förslutning 
rationell packning



TRANSPORT, HANTERING OCH 
LAGRING AV FYLLD 
FÖRPACKNING

BUTIK

SLUTANVÄNDARE

RESURSÂTERVINNIN G/DEPONI

OMVÄRLD

högt volymutnyttjande 
viktanpassning (speciellt vid manuell 

hantering)
få ompackningar, enhetslaster 
volymanpassning vid ev returtransport 
anpassning till hanteringsutrustning 
flexibilitet i val av distributionskanal/ 

marknad (t ex flerspråkig) 
skydd mot transportskador 
information

skydd mot svinn
storleksanpassning, för snabb lagerom

sättning
anpassning till butiksinredning 
rationell hantering i butik

informativ/självsäljande förpackning 
storleksanpassning till förbrukningstakt 
hanterbarhet
användarvänlig/rationell förpackning
information
garantiförslutning

materialbesparing 
energibesparing 
återanvändbarhet 
återvinningsbarhet 
liten mängd avfall 
tillverkas av returmaterial

risk, t ex hygienkrav 
nationella och internationella standarder, 

lagar och förordningar

Figur 7.2: Kraven i förpackningskedjan

När det gäller val av förpackningsleverantör och anpassning till de 
egna förutsättningarna i produktion och inpackning gäller i princip 
samma kriterier som vid val av förpackningar för hemmamarknaden. 
Det gäller sålunda att välja förpackningen så att kostnadseffektivitet 
uppnås i kedjan från förpackningsråvara till inpackning. Av yttersta 
vikt är att inte suboptimera i det egna ledet, utan att ha en helhetssyn 
på förpackningen och dess påverkan på logistiken.

Skydda, bära information och integrera_________________
Förpackningens basfunktioner är att underlätta distribution genom 
att skydda innehållet och göra det rationellt hanterbart samt fungera



som informationsbärare. I förpackningens utvidgade roll skall den 
även fungera som en integrerare mellan olika led i kedjan. Integre
ringen kan ses i två steg och åskådliggöras i figur 7.3 nedan. En 
funktion (t ex marknadsförare) integreras i förpackningen i syfte att 
integrera förpackningen i omgivningen (t ex på butikshyllan).

Omvärld

Förpackning

Funktion

Figur 7.3: Integreringen i två steg

Förpackningen i distributionen - stapla, återvinna och 
återanvända__________________________________________
Vid export ökar distributionens andel av och betydelse för totalkost
naden. Förpackningens vikt- och volymeffektivitet blir centralare än 
vad som är fallet på hemmamarknaden. Högt volymutnyttjande är 
viktigt för god ekonomi genom hela distributionen. Lagring och 
transport av tom volym kostar industri och konsumenter mångmil- 
jonbelopp varje år. Förpackningens volymutnyttjande skall beaktas 
på två nivåer:

1. Inre fyllnadsgrad, dvs produktens fyllnadsgrad i förpackningen. 
Inre fyllnadsgrad är främst beroende av form och konstruktion 
på produkt och inredning. Även marknadsaspekter kan påverka 
storleken på förpackningen och därmed den inre fyllnadsgraden.

2. Yttre fyllnadsgrad, dvs förpackningens fyllnadsgrad i tillängligt 
utrymme. Yttre fyllnadsgrad är främst beroende av att förpack
ningen är anpassad till den modulstandard som används i bran
schen, till exempel butiksstandard, EUR-pall och container.



Bästa fyllnadsgrad erhålls då produkten kan anpassas till modulstan
darden. För flytande och pulverformiga produkter, som mjölk och 
kaffe, görs detta lätt. Hårda produkter måste anpassas redan vid 
konstruktionsstadiet. Viktigt att ha i minnet är att dämpningsegen- 
skaper hos inredning i förpackningen varierar beroende på material. 
Dyra, volymsnåla dämparmaterial måste lönsamhetskalkyleras och 
jämföras med ökat volymbehov hos billigare material.

Förpackningen måste modulanpassas till lastbärare och fordon i den 
aktuella logistikkedjan. Olika steg i distributionen kan ha olika 
modulsystem, t ex transport-, lagrings-, exponeringsmoduler. På 
detta område finns även datorbaserade verktyg (t ex CAPE) för att 
snabbt utvärdera volymeffektiviteten för olika förpackningslösning- 
ar. Ett exempel på det grafiska resultatet av en sådan analys visas 
nedan (analysresultatet innehåller även förpackningsmått, nyckeltal 
för area- och volymutnyttjande mm):

Figur 7.4: Exempel på modulsystem

Staplingsbarhet hos förpackningen är en annan faktor som kan vara 
speciellt betydelsefull vid export. Möjlighet att stapla gods är viktigt 
för att erhålla högt volymutnyttjande i lastbärare. Förpackningen



skall ha så kraftig konstruktion att den tål den vikt som är tänkt att 
staplas på den. Ovanytan skall vara jämn och ren. Stapling av blandat 
gods förenklas om förpackningarna är anpassade till någon gemen
sam modul. För att stabilisera kan förpackningen förses med flänsar/ 
klackar som låser fast i varandra vid stapling. Detta underlättar också 
lastsäkringen.

Låg egenvikt för förpackningen är en annan aspekt som är viktig för 
ekonomisk distribution. Förpackningen skall i minsta mån öka på 
produktens vikt. Overdimensionering eller tunga material i förpack
ning och inredning kan ge onödigt tung förpackning. Tänk på att 
material som trä och papper tar upp fukt, och vikten kan därför öka 
i ett fuktigt klimat.

En integrerad transport- och säljförpackning är fördelaktig. För att 
undvika extra hantering vid ompaketering av gods bör förpackningen 
redan från början vara anpassad för dess slutanvändare. Krav kan 
även finnas på att leverera förpackningen obruten direkt in i kundens 
produktion. Förpackningen skall vara anpassad för hela distribu
tionskedjan från producent till användning.

Volymen på den tömda förpackningen vid returtransport för att 
återvinnas eller återanvändas kan vara en avgörande faktor. För
packningarna skall gå att komprimera på något sätt när de tran- 
porteras tomma. De skall kunna fällas ihop eller staplas i var
andra.

Avsnittet har koncentrerats på förpackningens roller, funktioner och 
egenskaper ur logistik- och distributionshänseende, som blir speciellt 
accentuerat vid export med längre transportavstånd. Men man skall 
självfallet ta hänsyn till och balansera samtliga intressenters krav mot 
varandra.

Förpackningsdirektivet och andra omvärldskrav_________

Förpackningsvalet i företagen har historiskt sett utgått från resursför
brukning (såsom material, personal, kapital, köpta tjänster, energi) i 
produktions- och distributionsledet. Vid försäljning har ansvaret för 
produkt och förpackning övergått på kunden. Vad kunden skall göra 
med den använda förpackningen har ej varit någon fråga för produ
centen. Producentens beslutssituation, som är helt inriktad på re
sursåtgången, förenklas och visas i figuren på nästa sida.
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Figur 7.5: Bakgrund - linjär logistik

Med införande av producentansvar för förpackningar ändras förutsätt
ningarna för beslutet om förpackningsval väsentligt. Producenten blir 
här ansvarig fysiskt och ekonomiskt för att den använda förpackningen 
tas tillbaka och omhändertas på ett miljömässigt godtagbart sätt. Detta 
ger producenten ett incitament att ta tillvara värdet i den använda 
förpackningen genom återanvändning, energi- eller materialåtervin
ning. De nya beslutsförutsättningarna visas i figuren nedan.

Figur 7.6: Nya förutsättningar

Förpackningarna hör till de produkter som kommit att stå i centrum 
för miljöintresset. Anledningen till detta är att konsumenten ofta



uppfattar förpackningen som onödig och inte förstår förpackningens 
funktion att skydda sitt innehåll och att förenkla och förbilliga 
distribution och försäljning av varor.

Miljöargument är ofta en viktig faktor vid val av förpackningssystem. 
Kunders vilja att värna om miljön kan vara avgörande. Problemet är 
att det ofta inte är utrett vilket system som är mest skonsamt mot 
miljön. Det finns inga miljövänliga förpackningar, eftersom samtliga 
förpackningar belastar miljön mer eller mindre. Men det går att välja 
förpackningar som belastar miljön så lite som möjligt.

Vad kännetecknar en miljöanpassad förpackning?
Den skall vara resurssnål. Dvs åtgången av råvaror och energi skall 
vara så liten som möjligt. Emissioner till luft och vatten skall mini- 
meras, och endast ett minimum av avfall får genereras. Dessutom 
måste effekter på miljön av råvaruuttag, emissioner och avfall utvär
deras och bedömas harmlösa. Exempel på olika miljöeffekter är 
minskning av ej förnyelsebara resurser, försurning, ozonförtunning, 
övergödning, toxicitet på människan, växthuseffekten.

Det är givetvis viktigt att kunna identifiera de strategiska faktorer som 
möjliggör en minskning av en produkts miljöpåverkan. Det enda 
hjälpmedlet som står till buds, med vilket miljöproblemen kan angripas 
på ett systematiskt sätt, är livscykelanalyser. En livscykelanalys får inte 
begränsas till att omfatta endast ett material eller en förpackning. Hela 
distributionssystemet måste beaktas. T ex kan en ömtålig konsument
förpackning kräva en betydligt tyngre och kraftigare transportförpack
ning. Fyllnadsgraden är en annan parameter av stor betydelse, som 
särskilt gör sig gällande vid stora transportavstånd.

Utöver resurssnålhet kännetecknas en miljöanpassad förpackning av 
flergångsanvändning, att den är materialåtervinningsbar eller att den 
skall kunna förbrännas med energiutvinning.

Det är stora skillnader mellan olika länders synsätt på förpackning
en, vilket avspeglas i nationella förpackningslagar, som kan leda till 
handelshinder. För att motverka detta är gemensamma regler under 
utarbetande i EU i form av ett förpackningsdirektiv som anger 
riktlinjer för återtagande av förpackningar (mars 1994). Direktivet 
syftar till att förebygga avfall och minska förpackningsmängden. 
Tyskland, som varit föregångsland, godtar inte förbränning som 
återvinningsmetod, vilket vållat stora problem med insamlat plast-



material. Tyskland tillämpar principen att det är förorenaren som 
skall ta ansvar för förpackningen, betala för omhändertagandet och 
se till att materialet återvinns.

Denna princip om producentens ansvar förväntas få tillämpning i 
åtskilliga andra europeiska länder. I Sverige infördes 1993 produ
centansvar med obligatoriska krav för återvinning och återanvänd- 
ning på 65-90% beroende på materialslag. Industrin har tagit till sig 
ett kretsloppstänkande, och olika materialbolag för insamling och 
upparbetning av använda förpackningar har bildats.

Det är av vital betydelse för en exportör att innan ett avtal sluts fastslå 
att förpackningen är i överensstämmelse med mottagarlandets regler 
och lagar. I Tyskland gäller för konsumentförpackningen att avtal 
träffats med Duales System Deutschland (ett system för insamling 
från hushållen) och att förpackningen märkts med den gröna punkten. 
För transportförpackningen gäller att avtal tecknats med ett företag 
som tar hand om densamma efter användning och ombesörjer mate
rialåtervinning.

Även Nordamerika omfattas av denna trend med krav på material
återvinning och flergångsanvändning. Skatter, avgifter, panter och 
förbud används som styrmedel. Mycket viktigt att känna till för 
exportören är även den ökade användningen av miljömärkning. 
Ingen välrenommerad importör är i dag beredd att ta emot gods som 
är packat på ett sätt som inte är förenligt med landets gällande 
miljöregler.

Exempel på förpackningsmaterial som inte är önskvärda i vissa 
länder är vaxad well eller kartong, expanderad polystyrenplast, om 
den skummats med freon, och PVC-plast (polyvinylklorid). För mer 
detaljerade upplysningar kontakta Packforsk.

Det ses som en fördel om förpackningen är tillverkad av returmate
rial, och en ökad användning kan förutses. Förpackningar som är 
tillverkade av material av förnyelsebara råvaror såsom trä, papper, 
kartong och jute föredras, trots att de oftast blir tyngre än om 
plastmaterial använts.

Det är således helt nödvändigt att ta reda på vilka krav som finns i 
olika länder vad gäller omhändertagande, återvinning samt återan- 
vändning av olika förpackningsmaterial.



Påkänningarna - vad råkar dina exportprodukter ut för?

Man kan välja olika transportsätt, såsom flyg, bil, järnväg eller båt, 
vilket medför olika påkänningar under såväl transport som hantering. 
Godset kommer att utsättas för mekaniska, klimatologiska och andra 
påkänningar.

Vi skall nu se närmare på olika påkänningar och vanliga orsaker till 
dessa.

Mekaniska påkänningar

- En förpackning utsätts för stötar under lastning, lossning och 
under transport.

- Vibrationer förorsakas av motorer i lastbilar, båtar och flygplan 
och av järnvägsräls i tåg.

- Kompression uppstår vid statisk belastning i lager, vid dynamisk 
belastning under transport och vid lastning och lossning beroende 
på metod, griparmar, sling etc.

- Stickskada och upphakning sker vid felaktig användning av han- 
teringsutrustning.

Klimatologiska påkänningar

- Hög temperatur erhålls vid direkt solexponering och under lagring 
och transport i oventilerade utrymmen som utsätts för solbestrål
ning.

- Låg temperatur erhålls vid kallt klimat i ouppvärmda lagerlokaler 
och transportfordon samt under samtliga årstider i flygplan.

- Lågt tryck erhålls i ej tryckreglerade delar av flygplan.

- Stark ljuspåverkan sker vid exponering i direkt solljus eller arti
ficiellt ljus och UV-ljus.

- Vattenpåverkan sker under regn vid utomhuslagring, lastning och 
lossning, vid saltvattenspray på däckslast och genom kondens.

- Luftens innehåll av vattenånga kan medföra såväl uttorkning som 
fuktskada.

- Partiklar av sand och damm kan vid hård vind förorena den 
packade produkten.



Biologiska påkänningar

- Mikrooganismer är beroende av fukthalt och temperatur för att 
tillväxa.

- De flesta insekter kräver en temperatur över 15° C och en relativ 
luftfuktighet mellan 50 och 70% för att utvecklas.

- Råttor och möss kan ta sig igenom de flesta förpackningsmaterial.

Påverkan från annat gods

- Trasiga eller dåliga förpackningar i omgivningen kan läcka eller 
avge främmande lukt som kan kontaminera den packade produkten.

Hur undviks skador på grund av de påkänningar som 
godset kommer att utsättas för?________________________
Det är förpackningens uppgift att reducera påkänningarna till en för 
produkten godtagbar nivå. Vid design av förpackningen måste man 
därför matcha produktens natur, styrka och svagheter mot de i 
distributionen existerande påkänningarna. Hur kan produkten skadas 
eller försämras? Vad kommer förpackningen att utsättas för under 
transport från inpackning till uppackning hos kunden?

Produkter är givetvis olika känsliga för olika påkänningar. Det finns 
i marknaden många stötupptagande och vibrationsdämpande mate
rial av plast, gummi och pappersfibrer. De plastbaserade materialen 
är de mest använda på grund av att dessa kunnat beräknas och 
”skräddarsys” för varje applikation. Plasterna är dessutom okänsliga 
för fukt. Av miljöskäl har de pappers- och träbaserade materialen 
ökat i popularitet, men en viss försiktighet rekommenderas, då den 
stötdämpande effekten lätt avtar med tiden.

För att förpackningen skall klara höjdstapling eller dynamiska påkän
ningar kan en individuell hömförstärkning krävas. Fukt- och korro- 
sionsskador undviks med hjälp av lämpliga barriärmaterial, såsom 
polyetenplast och aluminiumfolie. På grund av kondensrisk krävs 
ofta även en fuktabsorbent. I en ventilerad förpackning kan korrosion 
undvikas genom att rostskyddsmedel anbringas direkt på produkten 
eller genom att ett pappers- eller plastmaterial som avger en korro
sionsskyddande gas omsluter produkten. För att undvika insektsan
grepp måste förpackningen vara tät och impregneras med lämpliga 
kemiska preparat.



Transportavståndet och tiden spelar stor roll vid valet av transport
förpackning. I regel ökar påkänningama med avståndet genom att 
godset måste omlastas, och vid transport till länder utanför Skandi
navien, EU-ländema, USA och Japan kan man inte alltid räkna med 
att hanteringshjälpmedel finns att tillgå. Vid varje omlastning sker 
påkänningar på godset. Förpackningen ”mjukas upp” under resans 
gång. Ett visst åldrande av förpackningsmaterialet kan dessutom äga 
rum, speciellt om godset blir liggande någon längre tid utomhus i en 
hamn. Det är viktigt att även märkningen är ljusbeständig.

Lastbärare - förpackning______________________________
Det är viktigt att skilja på begreppen lastbärare och förpackning. En 
lastbärare är i grunden anpassad till transporten och en exportför
packning är anpassad till produkten. Det finns stora möjligheter att 
finna värdefulla kombinationslösningar.

Lastbärare är det hjälpmedel som utnyttjas för att lättare enhetsbe- 
reda och därigenom underlätta hantering och stapling av gods. Ge
nom användning av lastbärare undvikes erfarenhetsmässigt många 
skador som normalt uppstår under hantering. Lastbärare finns i 
många olika utföranden, utformade för att passa ett transportsätt, 
exempelvis flygcontainern, eller för de flesta transportmedel, som 
den standardiserade 20-fotscontainern, lastpallen eller slipsheet.

Exportförpackningen omsluter produkten och har kämfunktionen att 
skydda. Den finns genom sin produktrelation i ett stort antal typer, 
såsom låda, fat, säck etc, och i olika material. Lådan tillverkas i 
trävirke, olika skivmaterial, wellpapp och papp, medan det för fat 
ofta handlar om stål, plast eller fibermaterial.

Vid granskning av kombinationsmaterial mellan lastbärare och ex
portförpackning samt val därav bör beaktas

- att tillstånd och bestämmelser inte lägger hinder i vägen för 
utnyttjande av enheten hela vägen eller i sin helhet

- att hanteringsmöjligheter finns och inte blir kostsamma eller 
omöjliga i vissa av leden från fabrik till mottagare

- att transportprofiler inte överskrids utan att konsekvenser beaktas; 
speciellt viktigt om en kombination av olika transportmedel utnyttjas

- att välja en lastbärare eller kombination av lastbärare som system-, 
et medger att skeppa godset enhetsberett avsedd sträcka



- att nya material och förbättrade konstruktioner kan ge väsentliga 
fördelar även i ett redan inarbetat förpackningssystem.

Information och kunskapstillskott i verksamheten________
Trial and error-metoden är oftast den bakomliggande kunskapen vid 
val av exportförpackning, en metod som kan kosta företaget mycket 
pengar i form av badwill eller överförpackning. Hur mycket infor
mation och kunnande som behövs varierar från företag till företag 
beroende på produkt, omfattning och svårighetsgrad samt företagets 
syn på förpackningen som konkurrensmedel.

Packforsk, Nordens kompetenscentrum inom förpackningsområdet, 
har genom en mångårig forsknings- och uvecklingsverksamhet byggt 
upp ett stort kunnande vad gäller förpackningar och distribution. Man 
utför bl a produkt- och förpackningsprovning, transporttester i olika 
extrema miljöer genom en omfattande laboratorieverksamhet. Ge
nom samarbete med internationella forskningsinstitut och deltagande 
i EUs forskningsverksamhet garanteras tillgång till de senaste kun
skaperna inom området.

Ett företag som långsiktigt vill bygga upp sin förpackningskompc- 
tens rekommenderas att deltaga i den årligen återkommande För- 
packningsskolan, som under ett antal veckor över ett år uppgraderar 
deltagarens kunskap i ämnet.

Vid export av gods som klassas som farligt skall hänsyn tas till 
internationella regelverk för transport av farligt gods. Reglerna går 
främst ut på krav på provade och certifierade förpackningar, krav på 
märkning, regler för samlastning samt krav på transporthandlingar 
som skall följa godset. Packforsk kan även här vara behjälplig med 
provning och certifiering.

Erfarna förpackningstillverkare är en annan källa till kunskap och 
information. Redan etablerade exportföretag på den lokala markna
den kan i vissa fall ge värdefull information om distributionsförhål
landen och förväntade problem i olika avseenden.

Tio viktiga råd kring exportförpackningar_______________
1. Tänk på utformning av exportförpackning redan vid produktkon

struktion, så undviks onödiga kostnader i senare led.



2. Känslighetsprova produkten.

3. Analysera hela distributionsfor loppet med tanke på påkänningar.

4. Tag reda på eventuella lastbegränsningar och tillstånd att använ
da vissa typer av lastbärare.

5. Sök information om mottagarlandets regler och lagar på miljö
området, så att förpackningen kan väljas med hänsyn till dessa.

6. Undvik att ge löften om förpackningsutformning i affären innan 
leveransförutsättningar undersökts och kostnadskonsekvenser 
för produktion och distribution klarlagts.

7. Undersök om specialtariffer finns i transporten om vissa förpack
ningar utnyttjas.

8. Inhämta lokal marknadserfarenhet genom egen personal eller 
genom andra exportörer.

9. Anpassa förpackningen till användarens krav för ett maximalt 
utbyte i affären.

10. Planera exportförpackningsarbetet i god tid. Tidsbrist försämrar 
och fördyrar som regel förpackningen.

Litteratur____________________________________________

Beyer, G: Träförpackningar. Träteknikcentrum, 1990

Lox, F: Packaging and Ecology. Pira International, 1992

Paine, F A: Packaging User’s Handbook. Blackie, 1991

Paine, F A / Paine, H Y: Handbook of Food Packaging. Blackie, 
1992

Pewe, U / Berglind, G / Paulsson, C: Lönsam logistik- lönsam fysisk 
distribution och dess förutsättningar. Industrilitteratur, 1993

Förpackning och transport av kompletta industrianläggningar. 
Packforsk, 1992

Leverantörshandbok -93. Packforsk, 1993

Transportförpackning och varuhantering. Förlags AB T Fahlskog, 
1985



Avsnitt V.

Förhandla

Att fullfölja en exportaffär





Internationella affärer och 8 
juridik - kapitel om ansvar, 
tvister och förhandlingar
av Hans Stenberg, Advokatfirman Lindahl

Åtminstone två rättsordningar_________________________

Även om många, kanske den övervägande delen av alla affärer, 
nationella likaväl som internationella, förhandlas, genomförs och 
lyckligen avvecklas utan att parterna skänker juridiska aspekter 
någon speciell tanke, finns den juridiska verkligheten med sina 
lagregler och andra regler 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 internatio
nell affär berör utgångsvis åtminstone två rättsordningar, säljarens 
och köparens, licensgivarens och licenstagarens etc.

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, 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 tonlä
ge. ”Alltså mer etik än juridik” sammanfattade jag läget så långt.



”Det må vara vanligt bland affärsmän”, fortsatte jag, ”att se etiskt/prak
tiskt 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 avtalsförhållande juridiskt 
sett. Vi bör utgå från att det finns ett avtal, muntligt eller uppkommet 
genom 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 kan åberopa tvingande skyddsregler i sam
band med uppsägning - eller en återförsäljare? (ii) Har han varit/är 
han verksam på exklusiv basis? (iii) Var, när, hur kom ni och agenten 
överens om att han skulle sälja för er? (iv) Finns det någon korres
pondens om affärsförhållandet? (v) Har några särskilda uppgörelser 
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 distribu
tionskanal? (viii) Har ni någon ny kontakt på gång?” Etc. Etc.



Bilden klarnade så småningom något. Det var fråga om ett återförsäl- 
jarförhållande och det var osäkert hur kontakten egentligen hade 
knutits. Det nederländska företaget uppfattade sig säkerligen som 
exklusivt på den nederländska marknaden och behandlades i praktiken 
så av det svenska. Nederländsk rätt kunde vara tillämplig på avtalsför
hållandet men möjligen också svensk, och det vore därför bäst att 
uppfylla krav i båda rättsordningarna på uppsägning av avtalsförhål
landet. 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. Jag 
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 affärs
förhållandet 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 - ansvarsfördelning 
mellan jurister och affärsmän. Mera härom under avsnitt 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 pri
vaträtt - och var och hur eventuella tvister skall tas upp till 
prövning - internationell processrätt - samt om det finns tvingan
de offentligrättsliga och/eller privaträttsliga regler i den på avtalet 
tillämpliga lagen, som inskränker parternas avtalsfrihet. Om allt 
detta mera i avsnitt II.

- Förhandlingar och slutande av avtal kräver förberedelser, mål



sättning, kunskap om affärsförhållandena och motparten samt 
flexibilitet och uthållighet, andra aspekter att förtiga. Ett problem 
som ibland ställer till svårigheter är att parterna inte alltid har 
sammanfallande syn på om och när ett affärsavtal har kommit till 
stånd. ”Letter of intent” är t ex en vanlig affärsmannaföretcelse 
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. Avtalstex
ten bör spegla affärens innehåll. Är det svårt att formulera sig kan 
det bero på att affären inte är tillräckligt genomtänkt eller färdig- 
förhandlad. Mera härom i avsnittIV, 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 också 
är placerat i nästa kapitel.

Ansvaret för de juridiska aspekterna på internationella
affärsavtal - avsnitt I

Affärsmännens ansvar
Det är angeläget att någon person har det yttersta ansvaret för en 
affär, och denna funktion innefattar då också ansvar för de juridiska 
aspekterna 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 
försäljare etc) är likgiltigt från just dessa utgångspunkter. Jag använ
der om vederbörande i fortsättningen uttrycket ”affärsman” (vilket 
inkluderar 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 t ex om 
ett visst handlande är lagligt



- 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; juristen kan t ex, utan 
att vara branschkunnig, bidra till att en affärsidé blir bättre analy
serad genom att ställa frågor rörande aspekter på det som han av 
praktisk erfarenhet vet bör behandlas i avtalet (”är produkten 
farlig på något sätt? vem har ansvaret för garantiservice? behöver 
licenstagaren få teknisk hjälp?”)

- i avtalstext formalisera den affär som parterna avser att genomfö
ra, vilket förutsätter att parterna vet vad de vill

- identifiera och påpeka fördelningen i en förelagd avtalstext av 
affärsrisker mellan parterna.

Kostnaderna för en bra affärsjurist kan visserligen bli betydande, men 
ser man dessa kostnader mera som investeringskostnader för att 
åstadkomma bästa förutsättningar för en allmänt sett så resurskrävan- 
de verksamhet som seriös och långsiktig export av varor eller tjänster, 
bör perspektivet bli ett annat.

Samarbete affarsman/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 lagregler, 
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.

Frågan om tillämplig lag är skild från frågan om behörig domstol. 
Stockholms tingsrätt kan sålunda lägga överenskommelsen eller, i 
brist på överenskommelse, av svenska internationellt privaträttsliga 
regler utpekad utländsk köprätt till grund för avgörande av en köp
rättslig tvist. Domstolen tillämpar dock de svenska processreglerna.

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 in
ternationella 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 försälj
ning från ett svenskt företag till ett japanskt. Genom att skilda länder 
antar likalydande eller innehållsmässigt lika lagar på skilda rättsom
råden, minskas betydelsen av frågan vilket lands lag som är tillämplig 
på avtalet.

Förenta Nationernas kommission för internationell handelsrätt (UN- 
CITRAL) har en ledande ställning i arbetet på uniformering av 
handelsrätten internationellt. Den står exempelvis bakom framtagan
det av FNs 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 intemordiska köp, om parterna 
inte har avtalat att så skall vara fallet.

På den privata sidan bör särskilt nämnas de insatser som Internatio
nella Handelskammaren (ICC) har gjort för att till det internationella 
näringslivets förfogande ställa olika affärsregier, t ex definition av 
olika handelstermer, ”leveransvillkor” (Incoterms) eller regler för 
bankens handhavande av remburser mm (”Uniform customs and 
practice for documentary credits”). För att ICCs regler skall bli 
tillämpliga i avtalssammanhang krävs dock att parterna är överens 
härom, och i allmänhet att de i sitt avtal uttyckligen har hänvisat till 
dem, t ex FOB Göteborg (Incoterms).

Offentlig- och privaträttsliga regler
Offentligrättsliga regler avser bl a statens verksamhet som stat och 
innefattar i exportörslandet t ex regler om exportlicenser och valu
tahemtagning och i importörslandet så skilda företeelser som import
licenser, valutalicenser, tullar och andra avgifter, iakttagande av 
tekniska standarder eller av hälsokrav, märkning av varor, använd
ning av importlandets språk i avtalet, i fakturor och i andra handling
ar, registrering av avtal. Uppräkningen kan göras längre.

Inom handelsblock av typen Europeiska Gemenskapen, som existe
rar inom den Europeiska Unionen, och Europeiska Ekonomiska 
Samarbetsområdet har de nationella reglerna i stor utsträckning 
ersatts av handelsblockets regler.

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 affärsrätt 
är avtal, köp, agentur och återförsäljning, patent och varumärke, licens
upplåtelse, bolag, joint venture, bank-, försäkrings-, speditions-, kon
sult- 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 relgerna är i huvudsak icke



tvingande (”dispositiva ”), dvs man kan avtala annat än vad de in
nehåller. Man talar också om ”avtalsfrihet”.

En del privaträttsliga regler, olika i olika länder, har gjorts tvingande 
för att skydda en svagare ansedd avtalspart, ofta t ex enskilda 
konsumenter, handelsagenter eller småföretagare. Tvingande bety
der i just detta sammanhang att avtalet inte får ge sämre - men väl 
bättre - skydd än de ifrågavarande reglerna.

En annan typ av tvingande privaträttsliga regler är sådana som 
generellt tillåter en domstol att jämka avtal med som oskäliga ansed
da avtalsvillkor. I svensk rätt kan pekas på 36 § avtalslagen.

Tvingande privaträttsliga regler kan också ha införts för att tillgodose 
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 att hans (huvud
mannens) 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 partema inte avtalat något om tillämplig lag får denna bestämmas 
med hjälp av de särskilda rättsreglerna om lagval i den stat där den 
handläggande domstolen finns (domstolsstatcn). Dessa lagvalsreglcr 
kallas ofta för internationellt privaträttsliga regler (IP-rcgler). Det finns 
alltså svenska IP-regler, tyska IP-regler etc. Sådana regler finns ibland i 
lag och ibland som rättsprinciper som domstolama i landet har utvecklat 
i sin praxis. I Sverige finns på köprättens område lag 1964:528 om 
tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker.

Allmänt om konfliktlösning i internationella avtalsförhållanden
Kan parter inte genom förhandlingar bilägga meningsskilj aktigheter 
i anledning av det ingågna 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. I en del 
länder, kanske främst i Asien, anses det dock att affärsetiken bjuder 
att man fortsätter att förhandla till dess att en uppgörelse har nåtts. 
Utomstående krafter har i princip inte med parternas affärsförhållan
de att göra.

Part, som är beredd att låta sin sak prövas i rättsligt förfarande, 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 g od 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 muntli
ga 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 
förvissa 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 denna har sitt hemvist (fysisk person) eller sitt säte 
(juridisk person). Exakt vilken domsol som är behörig avgörs av 
processreglerna i vederbörande stat.

Skiljeförfarande
Parterna kan också vilja på det sättet dérogera från de allmänna 
domstolarna att de föredrar att tvist skall slitas genom skiljeförfaran
de. De måste vara överens om skiljeförfarande som konfliktlösnings
metod. 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 skilje- 
domssammanhang torde allmänt kunna sägas att attityden till denna 
privata form för tvistelösning mellan affärsmän är positiv hos stater
na. 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 
eller Internationella Handelskammaren (ICC). ICCs kansli har sitt 
säte i Paris, men förfarandet behöver inte äga rum där. Andra och 
ingalunda uttömmande exempel på fasta skiljedomsinstitut är Lon
don 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 (”exekvatur”) av 
behörig nationell myndighet, vanligen en allmän domstol. Civildom 
syftar här på dom i affärsangelägenheter. Stat kan emellertid genom 
konvention ha förbundit sig att erkänna och verkställa dom från viss 
stat (bilateral konvention) eller från flera stater (multilateral konven
tion). Saknas konventionsförpliktelse brukar som krav för exekvatur 
vanligen uppställas åtminstone att domen givits av en behörig domstol, 
att part beretts tillräckliga möjligheter att effektivt utföra sin talan, att 
domen har vunnit laga kraft, att den inte strider mot verkställighetslan- 
dets grundläggande rättsprinciper, ”ordrepublic”, och, ofta, att dom 
från verkställighetslandet verkställs i det land varifrån domen kommer.

Sverige har, när det gäller åtagande att verkställa utländsk civildom, 
för närvarande (1993/94), en multilateral konvention (med de nordiska 
staterna) och två bilaterala konventioner (med Schweiz och Österrike). 
Sverige har också tillträtt 1988 års Lugano-konvention (se nedan), som 
i praktiken tar över de tidigare nämnda konventionerna. Multilaterala 
konventioner med svenskt åtagande att verkställa utländska civildomar 
gäller också på en del sakområden såsom godstransporter på väg och 
järnväg, atomansvarighet, oljeskador och patent.

Genom att många stater i världen har anslutit sig till internationella 
avtal i Genève 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.

I alla de nämnda konventionerna finns en bestämmelse att verkstäl
lighetslandet kan vägra verkställighet av utländsk civildom eller 
skiljedom om dess innehåll strider mot verkställighetslandets ”ordre 
public”, dvs landets helt grundläggande rättsprinciper.

1988 års Lugano-konvention om domsrätt och 
domsverkställighet
Sverige och andra EFTA-stater, dvs Finland, Norge, Island, Schweiz 
och Österrike, kom under 1988 överens med EU-staterna Tyskland, 
Frankrike, Italien, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Storbritan
nien, Irland, Danmark, Grekland, Spanien och Portugal, om en



multilateral konvention om domstols behörighet - domsrätt, jurisdik
tion - beträffande privaträttsliga förhållanden som berör mer än en 
konventionsstat och om verkställighet av domar på detta område från 
domstol i konventionsstat. 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 kon
kurs. Skiljeförfarandefrågor faller också utanför konventionens till- 
lämpningsområde.

EU-staterna har sinsemellan en domsrätts- och verkställighetskon- 
vention (1968 års Bryssel-konvention), som har praktiskt taget sam
ma sakliga tillämpningsområde och samma behörighets- och verk- 
ställighetsregler som Lugano-konventionen. Är endast EU-stater 
berörda tillämpas Bryssel-konventionen; är EU-stat och EFTA-stat 
eller bara EFTA-stater berörda tillämpas Lugano-konventionen.

Följande stater hade ratificerat Lugano-konventionen per den 1 de
cember 1993: Finland, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländer
na, Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien och Sverige.

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 säkerli
gen. 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 första hand satsa på att få till 
stånd genomarbetade avtal och i andra hand i sitt sinne inrymma ett 
avsevärt 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 inhämta 
uttalande av en expert eller att tillsätta en medlare. Deras utlåtande



eller förslag är, om annat inte överenskommits, inte juridiskt bindan
de 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 rekommendera 
fortsatta diskussioner, eventuellt på en högre beslutsnivå hos respek
tive parter.

Som ovan nämnts skall man också komma ihåg att i en del kulturer, 
och därmed affärskretsar, anses det nedsättande att kalla in en utom
stående person 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 löner 
och lokal går normalt på landets skattebetalares bekostnad), dels 
möjlighet att överklaga (oftast till en, ibland till en ytterligare instans).

- 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 enligt 
fördelning som bestäms av skiljemännen enligt skiljereglema.

Beroende på de tillämpliga skiljereglema 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 bestämma 
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. När det gäller Västeu
ropa och verkställighet av civildom bör dock numera beaktas 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 arbi
trator). 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 ECE188 (General Conditions for the Supply 
of Plant and Machinery for Export, framtagna av FNs ekonomiska 
kommission för Europa) har följande lydelse:

”Any disputes arising out of the Contract shall be finally settled, in accord
ance 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 skrivande 
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- 
in tresse.

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 
redovisar marknadsförhållandena på ett seriöst sätt.

Affärsmannen minskar avsevärt på tidsåtgången och därmed kostna
derna 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 affårsupplägg, 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 
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 avtalsparten? 
Det kanske visar sig att det är det lilla kapitalsvaga dotterbolaget 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 försälj- 
ningsnät, 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 forhandlingsmål, särskilt vilka 
element som absolut måste tillgodoses för att det skall vara 
intressant att göra affären (oeftergivliga positioner) och vilka som 
är förhandlingsbara. Bestäm, eventuellt i rangordning, alternativ
lösningar (”fall back positions”) vilket inte skall ses som reträtter, 
särskilt inte om andra fördelar kan vinnas. Flexibilitet är nyckel
ordet. Har man ingenting att ge är det inte mycket till förhandling
ar 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 
lämpligt 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 
affärsrelation 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 liccnsta- 
gare skulle 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. 
Bara 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 
förekommer i den muntliga argumentationen på ett papper eller 
förbered att, om så är lämpligt, visa kalkyler på overheadapparat 
eller annat sätt - det är inte alltid lätt att hänga med när procent
satserna 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 samman
faller 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 för
handlingarna efter segdraget harvande 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 början 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 förhandlingsledare? 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 var 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 början av en förhandling; och skall cn 
juridisk bisittare vara med, bör han kanske kamoufleras med 
någon neutral titel).

- Skänk uppmärksamhet åt det egna fysiska och mentala välbefin
nandet. 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 afiärsmannasynpunkter

Det är inte alltid lätt att veta om eller när ett avtal har kommit till stånd. 
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.



182 Kap 8. Ansvar, tvister, förhandlingar 

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 
tillfogar sina egna inköpsvillkor, som föreskriver att domstolen på 
plats där köparen har sitt säte skall pröva eventuella tvister. Säljaren 
skriver 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. Partema kan inte komma överens om storleken 
på ett föreslaget prisavdrag.

Vems villkor om tvisteslitning gäller om prisfrågan skulle gå till 
process?

Situationen är ett exempel på s k ”battle of forms”. Jag är osäker på 
svaret på den ställda frågan. Den kan utfalla olika beroende på vilket 
lands lag som skall tillämpas. Att ett köpeavtal har kommit till stånd 
synes klart, men fråga är om parterna till slut skall anses över huvud 
taget ha träffat något avtal om formen för tvistelösning. Har så inte 
skett gäller allmänna internationella processrättsliga regler - se ovan 
under Allmän domstol. Ingenting hindrar att parterna träffar avtal om 
formen för tvisteslitning efter det att tvisten uppkommit.

Avtals tillkomst enligt svensk rätt
Som den svenska avtalslagen ser saken kommer avtal i allmänhet till 
stånd när den ena - senast offererande - parten har fått reda på att 
den andra parten har svarat oreserverat ”ja” på hans offert.

Det är därför anledning att låta Ursprungsofferten innehålla alla de 
villkor som en part vill göra affär på. Att låta diverse allmänna 
leveransvillkor 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 eller lagen 
i något annat land 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 förhand
lar 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 som sålunda uppnåtts går det förmodligen inte att påstå 
att ett helt avtal i juridisk mening har kommit till stånd, men den part 
som förhandlar på ett otillbörligt sätt och förorsakar den andra parten 
onödiga kostnader kan i vissa, särskilt grövre, fall ådra sig ska
deståndsansvar 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” av typen: ”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.” Det juridiska värdet av en sådan förklaring är osäkert.

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 affär
sidé och affärsstrategi, skaffa kunskap om marknadsförhållande
na 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 avsnitt 11).



- En internationell affär berör åtminstone två rättsordningar: expor- 
törslandets och importörslandets. Har parterna inte valt det lands 
lag som skall tillämpas på avtalet, vilket de i allmähet 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 
tillämplig på avtalet.



Internationella affärer och 
juridik- kapitel om avtalsinnehåll 
och om skilda avtalstyper
av Hans Stenberg, Advokatfirman Lindahl

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 dess
utom kan 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 
färdigförhandlad.

I avsnitt V presenteras några olika avtalstyper, väsentligen genom 
redogörelse för de typiskt sett väsentligaste avtalsklausulerna.

JÅTtEBEA / DÅ'k 
V/ÖVERENS/

MEN KONEEAKIE1?
VAD ÄR N/ÖkEffl/S 

OM ESBMtéBf? J



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 början av föregående kapitel visar, 
kan det vid muntliga avtal ofta vara svårt att fastställa vad som 
egentligen överenskommits. Någon av parterna tar en onödig risk, 
kanske båda. Det skrivna avtalet utgör bevis om vad parterna har 
avtalat.

I en del rättsordningar fordras att internationella t ex köpeavtal skall 
vara skriftliga. I andra blir det nödvändigt att avfatta ett avtal skrift
ligt, eftersom det måste registreras hos offentlig myndighet. För att 
skiljeavtal skall vara giltigt krävs i allmänhet att det är skriftligt (telex 
kan ofta godtas).

Det skriftliga avtalet bör spegla affärens innehåll. Det är all anledning 
att ägna uppmärksamhet åt formulering av avtalstext.

Flera avtal
Finns flera intressenter i ett projekt (t ex konsulter, tillverkare, 
underleverantörer, finansiärer) kan det underlätta att skriva flera 
avtal, nämligen ett mellan varje 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 obero
ende 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 
management”. Detta avtalsskrivande sker dock mot bakgrund av den 
juridiska 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 höll 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. Tegnérs 
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: I 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, seeds, 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 notwithstanding, 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 käma av sanning.

Det är likväl nödvändigt att ta itu med textmassor av sådana slag, ty 
har partema 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 
Europe och vanligen betecknade ECE 188, är ett exempel på stan
dardavtalsvillkor. Men det finns också branschvis upprättade allmän
na leveransvillkor, och det är vanligt att köpare eller säljare, som 
träffar många likartade avtal, har sina egna köp- eller försäljnings
villkor, 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 innehåller 
ofta alternativa klausuler och/eller beskrivande text. Exempel härpå 
är texter till avtal, utarbetade av Orgalime, de europeiska Mekanför- 
bundens samarbetsorganisation, eller ICCs 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 avtalssi
tuationen. 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 avtalstyper (avtal om köp, motköp, licens, återförsäljning samt 
agentur).

Produktansvar
Genom rättssutveckling (främst USA) och lagstiftning (bl a väst
europeiska stater på grundval av eller med ledning av ett EEC-di- 
rektiv 1985) har kraven ökats på tillverkare och distributörer att 
de varor som tillhandahålls på marknaden skall vara säkra, dvs de 
skall inte opåräknat eller typiskt sett medföra skada på person 
eller egendom. Den som drabbas medges att föra talan om skade
stånd mot tillverkare, importör eller ibland andra led i distribu
tionskedjan - och detta oberoende av om berörda 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 produktansvar 
gentemot en utomstående skadelidande (strikt ansvar), men han 
kan i sitt avtal med återförsäljare, licenstagare etc överenskomma 
om delning av kostnader (t ex för försäkring) eller av ersättnings
skyldighet.

Force majeure-klausuler
Force majeure-klausuler innebär egentligen en fördelning mellan 
parterna av den ekonomiska 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 ansvar 
för att prestation inte utförs enligt avtalet. I den nya svenska interna
tionella köplagen (FNs köplagskonvention) heter det: ”En part är inte 
ansvarig för underlåtenhet 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 avtalsslutet eller ha undvikit eller övervunnit hindret eller 
dess följder.” (art. 79).

Lagregeln griper in främst när det av fysiska, outförsebara skäl inte 
är möjligt för någon att leverera eller eljest prestera. Att det blir dyrare 
att prestera är vanligen inte force majeure.

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 tas in i och uttryckligen nämnas i 
klausulen: ”Som force majeure skall anses icke endast tillfällig brist 
på råvaror, utan även ...”. Man kan i dessa fall snarare tala om 
”ansvarsbefrielseklausuler”.

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. En modell är att vardera parten får säga 
upp avtalet.

Sekretessklausuler
I olika sammanhang, t ex i samband med förhandlingar, vid utbild
ning av återförsäljares personal eller vid fullgörande av licensavtal, 
kan ena parten behöva avslöja tekniska eller kommersiella affärs
hemligheter 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 (unge
fär: ”Part skall inte för utomstående obehörigen yppa affärshemlighet 
som erfarits 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 viktigt att välja en pålitlig mottagare för 
informationen. 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. Sträck
er sig avtalet över lång tid bör parterna vara uppmärksamma på och 
i avtalet skriva i 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 
föregående kapitel.

Det är viktigt att precisera vad köpet avser, både till mängd och 
kvalitet. Detta är av intresse för både 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 
fastställande 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 (senaste ut
gåva 1990) definierar i dessa och andra hänseenden ett antal vanliga 
leveransvillkor (egentligen transportklausuler) som Ex Works, CIF, 
FOB etc. Vill man att dessa definitioner 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 tekniska standarder, bl a i säkerhetshän- 
seende, 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 begräns
ningar i detta ansvar. Genom s k force majeure-klausuler (se ovan) 
kan säljaren vältra över risken för inträffandet av vissa prestations-



hindrande händelser på köparen, och det är även möjligt att göra 
inskränkningar i det skadeståndsbelopp som eljest skulle utgå, t ex 
genom att i avtalet föreskriva att indirekta skador inte ersätts.

Under avsnitt II i föregående kapitel har belysts frågor om slitande 
av internationella tvister och om tillämplig lag. När det gäller lagval 
på köprättens område har Sverige en lag (1964:528) om tillämplig 
lag beträffande internationella köp av lösa saker. Från den 1 januari 
1989 gäller i Sverige lag (1987:822) om internationella köp, dock 
inte i internordiska köp, om parterna inte har avtalat att så skall vara 
fallet. Om svensk rätt är tillämplig på ett internordiskt köp tillämpas 
den svenska köplagen.

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. Det vore 
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 är 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:

- Vara mot vara (s k ”barter ”-arrangemang). Det är i dessa fall 
fråga om byteshandel.

- Avtalsvärde mot avtalsvärde (motköpsarrangemang, ”counter- 
purchase”). Det är i dessa fall fråga om att säljaren, ofta inom en 
överenskommen tidrymd, som kan vara kort eller sträcka sig över 
flera år, skall av köparen eller från köparlandet ha förvärvat varor 
eller tjänster som till sitt värde helt eller delvis motsvarar värdet 
av säljarens prestation (i varor eller tjänster).



- Återköp (s k ”buy back”-arrangemang). Det är i dessa fall fråga 
om vanligen större och än mer komplicerade affärer, som typiskt 
sett består i köp från säljaren av hel anläggning eller av teknologi 
för produktion 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 un
derstiga 100% av det egna säljpriset.

Motprestationsarrangemang kan självfallet genomföras med fler del
tagande intressenter än säljaren och köparen; det finns företag 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 
betalning 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 
rättighet av immateriell eller intellektuell natur, såsom patent, varu
märke eller upphovsrätt, eller att nyttja know-how. Nära licensavtalet 
ligger franchiseavtalet, dvs en rätt för franchisetagaren att nyttja 
franchisegivarens affärskoncept, varumärke etc.

Genom främst patent- och ”know-how”-licenser överförs teknologi 
till licenstagaren. I många länder, särskilt utvecklingsländer, kontrol
lerar man denna import genom att granska royaltyavgiftemas storlek 
och licensvillkoren i övrigt. Man är ofta angelägen om att licensta-



garen inte skall hindras att helt fritt, även på export, förfoga över den 
förvärvade teknologin.

Det är alltså anledning för en licensgivaren att i förväg undersöka 
vad som gäller i licenstagarens land. Aven 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 
föregående kapitel.

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 licence”). 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 bådadera 
kan licenstagaren vilja ha tekniskt och kommersiellt stöd från licens
givaren. Det tekniska stödet kan bestå i igångsättningshjälp, fortlöpan
de teknisk service, eventuellt genom besök på platsen, utbildning och 
träning av personal etc. Det kommersiella stödet kan bestå i tillhanda
hållande av marknadsföringserfarenheter, utbildning etc.

I alla dessa fall är det viktigt att precisera vari parternas ömesidiga 
skyldigheter och rättigheter består, inte minst vilken part som skall 
stå för vilka kostnader. Licensgivaren bör vara uppmärksam på att 
han har tillräckliga personella resurser för sina åtaganden. Licens
givaren kan ha anledning att förbehålla sig att få kontrollera kvalite
ten på de varor som produceras med licensierad teknologi, särskilt 
om licenstagaren 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 bestäm



ma 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 
payment”) och därefter en royalty. Royaltyn kan beräknas på olika 
underlag: pris per styck, procentsats på försäljningsvärde etc. Bland
former kan förekomma. Ofta föreskrivs att en viss minsta royalty 
skall utgå under alla omständigheter, minimiavgift.

Licenstagaren begär ibland att licensgivaren skall garantera använd
barheten 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 
giltigheten av licensierad immaterialrätt, som ålägger licenstagaren 
att köpa material eller varor från licensgivaren om detta inte är 
absolut nödvändigt för licensföremålet, förbud att sälja licenstillver- 
kade produkter utanför landet (utvecklingsländer anlägger ofta denna 
aspekt, men i viss mån också EES vad gäller försäljningen inom 
EES-området) etc. Ibland yppas också betänkligheter mot förbud i 
avtalet att använda konkurrerande teknologi och licensavtal som 
sträcker sig i tiden längre än den upplåtna t ex patenträtten.

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 
tillstånd 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 avsnittet II i föregående kapitel har belysts frågor om slitande 
av internationella tvister och om tillämplig lag.
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Återförsäljar- 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. 
Handelsagenten får sin huvudsakliga ersättning genom provision på 
ingångna avtal. Han är i många länder (häribiand EES-länderna) 
skyddad vid uppsägning genom tvingande lagregler om ”avgångsve
derlag”.

En återförsäljare är en självständig näringsidkare som för egen 
räkning 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 
föregående kapitel.

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 utgångs
punkter (observera bl a reglerna i EES-samarbetet som i en särskild 
gruppundantagsförordning reglerar konkurrensbegränsande klausu
ler som är tillåtna, bl a viss exklusivitet, och som ändock i stor 
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 omfattning
en av sådant stöd. Frågor om mässdeltagande (inklusive eventuell 
kostnadsfördelning) bör göras upp.



Överlämnande av affärshemligheter till återförsäljaren (både tekni
ska och kommersiella) bör inte ske om det inte finns en sekretess
klausul, som dessutom bör gälla även efter återförsäljaravtalets upp
hörande i övrigt.

Huvudmannen vill å sin sida att återförsäljaren skall aktivt marknads
föra avtalsvarorna. 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 vidar eförsäljningspri- 
ser.

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 Göteborg INCOTERMS”), kan de komma att tolkas enligt 
den på avtalet tillämpliga lagen. Vidare bör regleras återförsäljarens 
betalningsvillkor. Skall garantier för avtalsvarorna lämnas bör arten



och 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 reservdels- 
lager.

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 
uppsägning, etc). Det kan vara anledning att i avtalet ta in en 
möjlighet att säga upp avtalet med omedelbar verkan (och således i 
förtid) om särskilt uppräknade, i avtalsförhållandet ingripande hän
delser 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, 
återlämnande av ritningar etc).

Under avsnitt II i föregående kapitel har belysts frågor om slitande 
av internationella 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 
föregående kapitel.



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 om huvudmannen ändock skall i avtalet förbehålla sig rätten att 
göra vissa direktaffärer. EES-avtalets regler mot konkurrensbegräns
ningar tillämpas i princip inte på handelsagenturavtal.

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 omfattning
en av sådant stöd. Frågor om mässdeltagande (inklusive eventuell 
kostnadsfördelning) bör göras upp.

Överlämnande av affärshemligheter till handelsagenten (både tekni
ska och kommersiella) bör inte ske om det inte finns en sekretess
klausul, som dessutom bör gälla även efter handelsagentavtalets upp
hörande i övrigt.

Huvudmannen vill å sin sida att handelsagenten skall aktivt mark
nadsföra avtalsvaroma. 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 avtalsvaroma uppfyller krav på nationell 
standard, särskilt vad gäller säkerhet.

Huvudmannnen 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 uttryckta 
i den valuta - avtalsvaluta - vilken affärerna skall göras upp i. Det 
är vanligt med skyldighet för huvudmannen att informera handels-
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agenten i god tid om eventuella ändringar. I en del fall föreskrivs att 
ändringar inte får göras utan föregående överläggning med handels
agenten.

Agenten har, om han inte har avslutsfullmakt och förhandlingsbefo
genhet, 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 re
gleras i avtalet liksom eventuella skyldigheter att hålla reservdelsla- 
ger.

Ställs krav på lagerhållning och har handelsagenten en svag finansiell 
position kan det vara anledning för säljaren att överväga att lägga upp 
ett eget lager - konsignationslager - och avtala om vård och uttagan
de 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 even
tuella 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 
uppsägning, etc). Det kan vara anledning att i avtalet ta in en 
möjlighet att säga upp avtalet med omedelbar verkan (och således i 
förtid) om särskilt uppräknade händelser ingriper i avtalsförhållan



det, t ex att handelsagenten blir uppköpt eller råkar i betalningssvå- 
righeter.

I allt flera länder i världen finns tvingande regler om minsta uppsäg
ningstid och uppsägningsersättning, ”avgångsvederlag”, om han
delsagenten sägs upp. I en del länder utgår inte avgångsvederlag om 
handelsagenten genom, vanligen grov, försummelse brutit mot avta
let. I en del länder räknas avgångsvederlaget på det mervärde i form 
av nya kunder (anteckna i avtalet de gamla!) som handelsagenten 
varaktigt tillfört huvudmannen, i andra på den skada agenten anses 
lida genom att avtalet sägs upp utan hans förskyllan.

Avtalet bör också innehålla regler om förhållandena efter avtalets 
upphörande, t ex återköp av lager och återlämnande av ritningar.

Under avsnitt II i föregående kapitel har belysts frågor om slitande 
av internationella 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 kö
peavtal, motköpsavtal, återförsälj aravtal, handelsagentavtal och 
licensavtal.



EES-avtalets konkurrensregler 10
av Per-Eric Örtengren, Exportrådet

Konkurrens på lika villkor_____________________________
EES-avtalet innebär att svenska företag får möjlighet att konkurrera 
på lika villkor med företagen i de övriga EES-länderna.

Den 1 januari 1994 började man i alla de 17 EES-länderna tillämpa 
ett gemensamt konkurrensregelsystem, anpassat till de regler som 
EU tillämpat sedan 1958 för hur man får skriva avtal som påverkar 
samhandeln inom Gemenskapen. Tidigare har EU mot utanförståen
de länder tillämpat s k anti-dumpingregler baserade antingen på 
GATT-koden eller de överenskommelser som funnits i frihandelsav
talen mellan EU och EFTA-länderna. Anti-dumpingreglerna har 
inneburit att det varit svårt för icke EU-länder att ”priskonkurrera” 
sig in på EU-marknaden.

Svenska företag har nu med det nya systemet fått nya spelregler att 
rätta sig efter. De nya reglerna skiljer sig avsevärt från tidigare, och 
den fria konkurrensen innebär att prisinstrumentet blivit ett viktigare 
vapen än tidigare. Därför är det nödvändigt för svenska exportföretag 
att noga sätta sig in i förutsättningarna.

För att uppnå lika villkor på en marknad i konkurrenshänseende 
förutsätts att man inom hela området tillämpar lika regler vid bedöm
ningen av olika situationer, som påverkar handeln inom området. 
Därför har avtalsparterna genom EES-avtalet harmoniserat nationel
la och gemensamma regler på de flesta områden så att de överens
stämmer med varandra. Riktmärke har varit och är under det fortsatta 
EES-samarbetet en anpassning till EUs regelverk.

EES-avtalets konkurrensregler har anpassats till EUs konkurrensreg
ler och kan därför sägas vara identiska med EUs regler. Motsvarande 
nationella regler skall också tillämpas för handel inom ett enskilt



EES-lands område då inte den s k samhandeln påverkas. Fr o m den 
1 juli 1993 har den svenska konkurrenslagen ändrats genom att en 
ny svensk lag, som bygger på samma regler, införts. När myndighe
terna skall tillämpa lagstiftningen kommer man både i den svenska 
och EES-lagstiftningen att åberopa de tidigare prejudikat som ska
pats under åren vid tillämpningen i EU.

Formellt finns det således tre gällande rättsordningar som kan påver
ka svenska företag - dels EU- och EES-lagstiftningen, dels den 
nationella lagstiftningen.

Vilken av de tre rättsordningarna som blir tillämplig beror på vilka 
parter som är inblandade och på vilket sätt samhandeln påverkas.

Övervakande myndigheter_____________________________

Tillämpningen av EUs konkurrenslagar övervakas av EU-kommis- 
sionen. För tillämpningen i de fem EFTA-länder (Sverige, Norge, 
Finland, Österrike och Island) som är parter i EES, har man skapat 
en oberoende övervakningsmyndighet-EFTA Surveillance Author
ity (ESA) med säte i Bryssel. För svensk del övervakas de svenska 
bestämmelserna av Konkurrensverket.

När blir de olika reglerna tillämpliga?_________________

De nationella bestämmelserna blir tillämpliga på avtal som endast 
har verkan i det egna landet, medan de gemensamma bestämmelserna 
blir tillämpbara på konkurrensbegränsningar som kan påverka sam- 
handeln, dvs där handeln mellan två eller flera länder inom EES kan 
påverkas. Fördelningen vid s k ”blandade ärenden” regleras i art. 56 
i EES-avtalet. Principen är att om två eller flera EFTA-länder och 
endast ett EU-land berörs så hänförs ärendet till ESA eller EU-kom- 
missionen enligt ett omsättningskriterium. Om 33% eller mer av de 
berörda företagens sammanlagda omsättning avser försäljning inom 
de fem EFTA-staternas territorium anses ärendet ha s k EFTA-di- 
mension och handläggs av ESA, men om omsättningen är mindre än 
33% anses det ha EU-dimension, och därmed beslutar EU-kommis- 
sionen. Om fler än ett EU-land berörs har ärendet alltid EU-dimen
sion, och EU-kommissionen är därvid alltid övervakande myndig
het.



Klagomål______________
Ett företag som har utsatts eller anser sig utsatt för ett konkurrensbe- 
gränsande förfarande från ett annat företags sida kan klaga hos ESA 
eller EU-kommissionen. För att underlätta klagoproceduren finns ett 
särskilt formulär C. Man kan också anonymt klaga på konkurrensbe- 
gränsande förfaranden som man misstänker strider mot EES-avtalets 
bestämmelser. Beslut som är fattade av ESA kan överklagas hos 
EFTA-domstolen, och beslut som är fattade av EU-kommissionen 
hanteras först i den s k förstainstansdomstolen, som enbart hanterar 
konkurrensfrågor, och i andra instans av EG-domstolen.

Påföljder_____________________________________________
Den omedelbara påföljden av att ett avtal strider mot konkurrensbe
stämmelserna är att avtalet är ogiltigt. Ett sådant avtal är alltså inte 
möjligt att åberopa inför domstol i samband med eventuella tvister 
mellan parterna, som t ex om en avtalspart vägrar att betala. I vissa 
EES-länder (ej Sverige) finns också möjlighet att föra skadeståndsta
lan i nationell domstol, när det gäller förbjudna avtal och missbruk 
av marknadsdominans, vilket innebär att en förfördelad part kan 
tilldömas skadestånd.

ESA och EU-kommissionen kan som påföljd utdöma viten och 
böter. Böter som utdöms tillfaller den övervakande myndigheten 
som administrativa avgifter. I de fall böter utdöms pga oaktsam- 
het eller uppsåt kan böterna uppgå till 10% av företagets årsom
sättning.

Skillnader mellan den nya lagstiftningen och den gamla
EES-reglerna och därmed även den nya svenska lagstiftningen skiljer 
sig från den tidigare svenska lagstiftningen i vissa väsentliga avse
enden. I EES-avtalet tillämpas t ex en regelrätt forbudsprincip mot 
vissa företeelser.

I Sverige gällde enligt den tidigare lagstiftningen den s k missbruks- 
principen, vilket innebar att man först gjorde en prövning av ”skadlig 
verkan från allmän synpunkt”, innan åtgärder sattes in.

Huvudregeln är att samtliga avtal vars konkurrensbegränsande effekt 
är märkbar och som påverkar handeln inom EES är förbjudna. Allt



som kan hindra det fria flödet av varor, tjänster, kapital och personer 
anses påverka samhandeln. Det är här viktigt att påpeka att inte 
enbart avtal vars effekt är konkurrensbegränsande är förbjudna. 
Enbart syftet kan i sig vara förbjudet.

Reglerna bygger på principer som är fastlagda i Rom-fördraget, 
artiklarna 85-94, och dessa principer är grundläggande för hela 
gemenskapstanken.

De grundläggande bestämmelserna återfinns i

artikel 85 -Förbud mot avtal mellan företag och beslut av företags- 
sammanslutningar och samordnade förfaranden, som kan påverka 
handeln mellan medlemsstater och som har till syfte eller resultat 
att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen;

artikel 86 - Förbud mot företags missbruk av dominerande ställning.

Motsvarande regelverk finns i EES-avtalets artiklar 53-63, varför 
alla hänvisningar i fortsättningen görs till EES-avtalet.

All handel bygger ju på att säljare och köpare sluter avtal med 
varandra. Att sluta avtal med varandra är inte förbjudet utan snarast 
nödvändigt. Det är innehållet i och/eller syftet med dessa avtal som 
kan strida mot konkurrensbestämmelserna.

När man närmare skall förklara hur konkurrensreglerna är uppbygg
da är det för tydlighetens skull lämpligt att först fastslå att man talar 
om två typer av avtal:

A. horisontella avtal (avtal mellan konkurrenter - verkliga eller 
potentiella)

B. vertikala avtal (avtal mellan företag i olika led i den kedja som 
en vara eller tjänst passerar från sin väg från producent till 
konsument).

Generellt talar man alltså om förbud mot två företeelser:

I. Förbud mot konkurrensbegränsande avtal mm

II. Förbud mot missbruk av dominerande ställning



I. Förbud mot konkurrensbegränsande avtal mm

Artikel 53.1 i EES-avtalet, som motsvarar RomF art. 85.1, förbjuder:

”avtal mellan företag, beslut av företagssammanslutningar, och samordnade 
förfaranden, som kan påverka handeln mellan avtalsslutande parter och som 
har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen 
inom det territorium som täcks av avtalet”.

Med avtal avses såväl skriftliga som muntliga överenskommelser 
mellan företag.

Begreppet beslut av företagssammanslutningar omfattar sådant age
rande som inte följer av ett direkt avtal utan är ett resultat av en annan 
form av bindning -1 ex branschförening el dyl.

Samordnat förfarande kan sägas vara en form av samordning mellan 
företag, som, utan att det föreligger något avtal, tar sig uttryck i ett 
faktiskt samarbete. Att ett samordnat förfarande föreligger kan endast 
konstateras genom de deltagande företagens uppträdande på den 
aktuella marknaden. Ett exempel är gemensamma prishöjningar vid 
samma tidpunkt.

Vissa förfaranden är direkt förbjudna, t ex uppdelning av marknader 
och inköpskällor, indirekt eller direkt fastställande av inköps- eller 
försäljningspris. Förbudet omfattar både horisontella och vertikala 
prissamarbetsavtal av icke-bindande eller bindande karaktär. Hori
sontella prisarrangemang, t ex gemensamma branschvisa prislistor, 
anses av EU-kommissionen som särskilt allvarliga, eftersom priset 
är ett av de viktigaste konkurrensmedlen.

Förutsättningar för att förbudet skall gälla

För att en kommersiell aktivitet skall omfattas av art. 53.1 måste 
följande kriterier vara uppfyllda:

1. Avtalskriteriet. Det skall finnas ett avtal, ett beslut av en före- 
tagssammanslutning eller ett samordnat förfarande, som invol
verar minst två företag. Med företag avses varje enhet som 
bedriver ekonomisk eller kommersiell verksamhet oavsett ägan
deform. Vinstsyfte är inget krav, vilket innebär att även välgö
renhetsorganisation kan påverkas av bestämmelserna.

2. Samhandelskriteriet. Avtalet skall ha en märkbar, faktisk eller 
potentiell inverkan på samhandeln, dvs på handeln mellan länder



inom samarbetsområdet. Även avtal som sluts i ett land kan ha 
påverkan på samhandeln, om de t ex begränsar möjligheten för 
exportörer i andra länder att få tillträde till marknaden.

3. Konkurrensbegränsningskriteriet. Överenskommelsen skall ha 
till syfte eller följd att konkurrensen inom samarbetsområdet 
förhindras, inskränks eller snedvrids. Det är inte nödvändigt att 
en faktisk begränsning inträffat; enbart syftet kan vara tillräckligt 
för att bryta mot bestämmelserna. Konkurrensbegränsningen 
skall dock vara märkbar. Avtal som har en obetydlig effekt på 
handeln och konkurrensen faller inte under förbudets tillämp
ningsområde. Med detta avses en s k bagatellkartell, som med
ger att företag som ligger under vissa tröskelvärden i fråga om 
marknadsandel och omsättning (de minimis-regeln) inte omfat
tas av förbudet.

Förfaranden som inte omfattas av art. 53.1:

1. Avtal som inte påverkar samhandeln.

2. Avtal av mindre betydelse, s k bagatellkarteller

a) max 5% av marknaden och

b) max årsomsättning 200 milj ECU.

3. Avtal med en handelsagent som handlar för en huvudmans 
räkning.

4. Avtal mellan moder- och dotterbolag.

II. Missbruk av dominerande ställning

Enligt artikel 54 i EES-avtalet och art. 86 i RomF är följande 
oförenligt med avtalets funktion och således förbjudet:

”ett eller flera företags missbruk av en dominerande ställning inom det 
territorium som täcks av avtalet eller inom en väsentlig del av detta som 
begränsar konkurrensen i väsentlig grad och påverkar handeln mellan 
avtalsländer.”

Exempel på sådant missbruk är t ex att 

- påtvinga någon oskäliga inköps- eller försäljningspriser



- ställa som villkor att den andra parten åtar sig ytterligare förplik
telser som varken enligt handelsbruk eller till sin natur har något 
samband med föremålet för avtalet.

Ett exempel på missbruk av dominerande ställning kan vara att ett 
företag ställer krav på kunden, som inte är relevant för själva affären
- t ex att kunden för att få köpa en viss maskin måste köpa även 
förbrukningsmaterial av standardtyp av maskinleverantören till ett 
högre pris än vad man skulle behöva betala för samma vara på den 
öppna marknaden.

Förutsättningar för att förbudet skall gälla

För att förbudet skall gälla måste tre kriterier uppfyllas:

1. Företaget måste ha en dominerande ställning på det territorium 
som täcks av avtalet eller i en väsentlig del av detta.

2. Företaget måste missbruka sin dominerande ställning.

3. Handeln mellan stater inom samarbetsområdet måste påverkas.

Vad menas med dominerande ställning?_________________
Inom EU är det ovanligt att ett företag med mindre marknadsandel 
än 40% anses ha dominerande ställning. Dock måste man ta hänsyn 
till andra faktorer. Överlägsna möjligheter att skaffa råvaror eller 
kapital, företagets möjligheter att handla självständigt utan att behöva 
ta hänsyn till andra intressenter. Varumärkets styrka samt avsaknad 
av egentlig konkurrens är exempel på faktorer som kan ha betydelse 
vid bedömning av företagets ställning.

Det kan innebära att ett företag som har 80% marknadsandel ändå 
inte anses som dominerande. Det är först när man betraktar företaget 
som helhet som denna bedömning kan göras.

I ett känt fall, det s k ”United Brands-målet”, som används som 
exempel i många sammanhang, definierar EG-domstolen begreppet 
dominerande. Här följer ett utdrag ur domen:

”en ställning av ekonomisk styrka, som innehas av ett företag, som sätter 
det i stånd att hindra upprätthållandet av en effektiv konkurrens på den 
relevanta marknaden genom att ge det makten att i avsevärd utsträckning 
uppföra sig oberoende av sina konkurrenter, sina kunder och i sista hand 
sina konsumenter.”



Ett viktigt kriterium är således huruvida företaget kan agera obero
ende av sina konkurrenter, kunder och på detta sätt negativt påverka 
konsumentens ställning.

En annan viktig bedömningsgrund är företagets andel av marknaden, 
den s k relevanta marknaden.

Hur beräknas den relevanta marknaden?________________
Den relevanta marknaden har betydelse både vad gäller konkurrens- 
begränsande avtal och missbruk av dominerande ställning. Begrep
pet avser dels den relevanta produktmarknaden, dels den relevanta 
geografiska marknaden.

När marknadsandelen skall beräknas tar man hänsyn till olika fakto
rer och använder olika beräkningssätt.

I ”United Brands-målet” ansåg företaget, som säljer bananer, att 
produktens marknadsandel skulle jämföras med den totala frukt
marknaden. Domstolen ansåg dock att bananer inte var helt utbyt
bara mot t ex äpplen. Detta berodde på att en kund som avser att 
köpa en banan inte säkert skulle köpa ett äpple i stället, om bana
nerna var slut. Den relevanta produktmarknaden var alltså banan
marknaden.

Ett sätt att avgöra om två produkter konkurrerar med varandra är att 
utröna om en prishöjning på en viss produkt skulle innebära att 
försäljningen av en annan produkt ökar. Detta kan vara ett tecken på 
att produkterna konkurrerar på samma marknad. En metod att utröna 
om så är fallet kallas korspriselasticitet.

Den relevanta geografiska marknaden kan vara olika stor och omfatta 
hela världen eller en enskild region. Förutsättningen är dock att det 
inom det avgränsade området råder lika konkurrensvillkor för alla 
konkurrenter för produkten i fråga.

Vad menas med missbruk av dominerande ställning?
En dominerande ställning i sig är inte förbjuden, utan endast miss
bruk av en sådan. Det finns ingen entydig definition av missbruk. 
Flera faktorer måste tas med i bedömningen, t ex vilken typ av 
beteende det rör sig om, effekten på konkurrenter, kunder och andra



intressenter, förfarandets enlighet med generella principer etc. Bland 
åtgärder som kan räknas som missbruk enligt art. 54 räknas t ex:

- att utan sakligt skäl vägra sälja till en tidigare kund

- underprissättning (dumping)

- försök att behålla kunder med s k trohetsrabatter

- uppköp av konkurrerande företag så att konkurrensstrukturen 
påverkas.

Undantag från bestämmelserna_________________________

Undantag från bestämmelserna kan bara ges från förbudet i art. 53 
(konkurrensbegränsande avtal mm), vilket innebär att det inte finns 
möjlighet att få undantag från förbudet mot missbruk av dominerande 
ställning. Undantagsmöjligheterna har tidigare berörts översiktligt, 
men här följer en närmare beskrivning av avtal som undantas.

A. Avtal som inte påverkar samhandeln

Exempel på sådana avtal kan vara avtal om varningsmärkning av 
farliga produkter eller avtal som endast påverkar handeln inom en 
stat. OBS! ett sådant avtal kan dock strida mot den nationella 
lagstiftningen.

B. Avtal av mindre betydelse (bagatellavtal)

För små och medelstora företag är det av betydelse att veta att många 
av de avtal man sluter inte faller under konkurrensbestämmelserna, 
eftersom avtalet anses vara s k bagatellavtal.

EU-kommissionen har i det s k bagatellmeddelandet beslutat att 
avtalet inte kan angripas om två kriterier är uppfyllda:

1. Marknadsandelen - dvs de varor eller tjänster som berörs av 
avtalet, tillsammans med de deltagande företagens övriga varor 
och tjänster, som pga sina egenskaper, pris eller tilltänkt använd
ning av konsumenterna betraktas som likartade -får inte utgöra 
mer än 5 % av den totala marknaden inom den del av gemen
skapen där avtalet har verkningar. (Vid beräkning av marknads
andelen skall man ta hänsyn till den relevanta marknaden, som 
tidigare berörts.)



2. Omsättningen - de deltagande företagens sammanlagda årsom
sättning - får inte överstiga 200 milj ECU.

Avtal mellan två företag som inte uppfyller båda ovanstående två 
punkter är underkastade konkurrensreglerna och måste utformas i 
enlighet med dessa.

Det är svårt att ge en generell bedömning av vilka företag som 
kommer att kunna tillämpa detta undantag, som också benämns de 
minimis-regeln. Inga små eller medelstora svenska företag har en 
egen omsättning på 200 milj ECU (ca 1,8 mrd SEK), men tillsam
mans med sin eventuella avtalspartner kan omsättningen mycket vä! 
närma sig detta belopp. Vad gäller marknadsandelen så kan den 
tillsammans med avtalspartens mycket väl överstiga 5%.

I det fall ett företag är unikt för sitt marknadserbjudande, så kan detta 
företag, även om det i sig är mycket litet, bli klart dominerande på 
den relevanta marknaden. I ett sådant fall är 5 % av marknaden oerhört 
lite.

Ett företag kan också beviljas särskilt undantag från bestämmelser
na.

C. Avtal som anses positiva för konsumenterna

Efter ansökan hos den övervakande myndigheten kan ett individuellt 
undantag beviljas. Företaget skall här använda det formulär A/B som 
tagits fram för detta ändamål. Förutsättningen för att få ett individu
ellt undantag är att avtalet, även om det innehåller konkurrensbegrän- 
sande inslag, är att betrakta som positivt för den som i slutändan skall 
köpa produkten. Om det är positivt för köparna att man inom en viss 
bransch skulle tillämpa gemensam prissättning, skulle ett sådant 
förfarande kunna vara tillåtet - men först efter prövning av övervak
ningsmyndighet.

Om ett företag är osäkert på om det avtal man träffat omfattas av 
reglerna, kan man vända sig till övervakningsmyndigheten och an
mäla att man begär ett s k icke-ingripandebesked. Detta görs också 
på formulär A/B. Om myndigheten lämnar ett icke-ingripandebesked 
innebär att man åtminstone inte för tillfället ser någon anledning att 
ingripa mot avtalet. Myndigheten kan återkomma längre fram om så 
behövs. Då kanske konstateras att avtalet strider mot reglerna. Myn
digheten skall hantera anmälan inom viss stipulerad tid, och om man



anmält att man vill ha ett icke-ingripandebesked och fått ett sådant, 
eller om myndigheten inte svarat i tid, undgår företaget eventuella 
böter för det man gör sig skyldig till mellan tidpunkten för anmälan 
och myndighetens beslut.

Ett annat sätt att tillämpa konkurrensreglerna är att utnyttja de s k 
gruppundantagsreglema.

Gruppundantagsreglerna______________________________
Dessa regler har tillkommit i EUs regelverk för att EU-kommissionen 
lättare skulle kunna hantera undantag för vissa grupper av avtal.

Gruppundantagsreglerna tillåter användning av vissa konkurrensbe- 
gränsande åtgärder, medan andra är förbjudna. I gruppundantagen 
anges i den s k vita listan sådana avtalsbestämmelser som är tillåtna, 
medan det i den svarta listan anges de som är förbjudna. Det finns 
också en grå lista med avtalsbestämmelser som, om de används i ett 
avtal, måste anmälas till övervakningsmyndigheten.

Om man helt anpassar sitt avtal till gruppundantagsreglerna är man 
mer eller mindre generellt befriad från att anmäla avtalet för godkän
nande till övervakningsmyndigheten.

Förfarandet kan därför användas i de fall då de avtalsslutande parter
na är osäkra på om avtalet omfattas av bestämmelserna men vill 
teckna ett avtal utan att lämna det till den övervakande myndighetens 
prövning. Eftersom avtalet inte prövas finns det dock risk för att det 
vid en prövning ändå inte godkänns, varför det bör påpekas att 
anpassning till gruppundantagsreglerna sker på ”egen risk”. För 
säkerhets skull bör därför juridisk expertis anlitas.

Motsvarande gruppundantagsbestämmelser har med viss variation 
överförts till EES-reglema och de svenska nationella bestämmelserna.

Följande gruppundantag finns i EES-bestämmelserna:

- Specialiseringsavtal - företagen avtalar om att någon av parterna 
skall avstå från att tillverka en viss produkt eller att parterna skall 
tillverka en produkt gemensam.

- Ensamåterför sälj ar avtal - två parter kan under vissa förutsätt
ningar, som klart framgår av undantaget, teckna ensamåterför- 
säljaravtal.



- Exklusiva inköpsavtal - två parter kan under i undantaget givna 
förutsättningar avtala om att vissa kommersiella eller finansiella 
fördelar kan ges, om köparen gör ett långsiktigt exklusivt inköp- 
såtagande.

- Patentlicensavtal - två parter kan under i undantaget givna förut
sättningar avtala om t ex skydd för licenstagaren mot konkurrens 
från andra licenstagare inom EES.

- Forsknings- och utvecklingsavtal - undantaget medger möjlighet 
att under vissa förutsättningar avtala om gemensam forskning och 
utveckling för att sprida tekniskt kunnande och undvika dubbe
larbete.

- Återförsäljare på bilområdet - två parter kan i enlighet med 
bestämmelserna i undantaget avtala om konkurrensbegränsningar 
i inommärkeskonkurrensen (tillverkare - återförsäljare - verkstä
der).

- Franchiseavtal - två parter inom distributions- och servicesektorn 
kan i enlighet med undantagets bestämmelser avtala om bl a 
områdesskydd, konkurrensskydd efter avtalets upphörande, skyl
dighet att bedriva rörelse i viss lokal etc.

- Know-how-licensavtal - två parter kan i likhet med vad som sägs 
betr patentlicensavtal avtala om motsvarande vad gäller know
how.

Viktigt att påpeka är att avtalen måste följa undantagets bestämmel
ser in i minsta detalj för att uppfylla kraven vid en eventuell prövning.

Kontroll av företagskoncentrationer____________________
Av artikel 57 i EES-avtalet framgår att s k företagskoncentrationer 
som negativt påverkar konkurrensförhållandena inom EES icke är 
förenliga med avtalet. Det innebär att EU-kommissionen och ESA 
också övervakar att bl a förvärv av företag eller fusion mellan företag 
med s k EU- eller EFTA-dimension inte snedvrider handeln. Denna 
övervakning faller under begreppet kontroll av företagskoncentra
tioner.

Kontrollen avser bara mycket stora förvärv. De företag som berörs 
skall ha en sammanlagd omsättning i hela världen som uppgår till 
minst 5 mrd ECU, och minst två av företagen skall vart och ett ha en 
omsättning inom EES som uppgår till 250 milj ECU.



Vid ett företagsförvärv som misstänks beröras av konkurrensregel
verket, eller vid annan typ av här avsedd företagskoncentration, skall 
detta anmälas inom viss tid till berörd övervakningsmyndighet. 
Vilken myndighet som gäller avgörs om koncentrationen får EU- 
eller EFTA-dimension. Anmälan skall ske på ett formulär benämnt 
CO.

Slutsatser____________________________________________
1. EES-avtalets konkurrensbestämmelser är tillämpliga på alla fö

retag som bedriver verksamhet inom de områden som täcks av 
avtalet. Jordbrukssektorn, med undantag för vissa livsmedel, 
faller således utanför. Dock kan svenska företag bli påverkade 
av den svenska konkurrenslagen, som inte undantar dessa områ
den. Reglerna tillämpas också mot såväl kommunal som annan 
offentlig verksamhet.

2. Vid tillämpningen i EU har pris- och marknadsdelningskarteller 
betraktats som särskilt allvarliga. Olika former av priskarteller 
håller priserna uppe på en hög nivå och är till nackdel för 
konsumenterna och ekonomin i övrigt. Många olika slag av s k 
horisontella prisöverenskommelser, såväl bindande som icke
bindande, har befunnits strida mot konkurrensbestämmelserna. 
Om denna praxis skulle tillämpas på svenska prisförhållanden, 
torde exempelvis branschvisa cirkaprislistor inte kunna accepte
ras.

3. Avtal som syftar till eller har till effekt att antalet konkurrenter 
minskas eller kan minskas inom ett bestämt område är i regel inte 
tillåtna.

4. Konkurrensbegränsningen måste vara märkbar. Avtal mellan 
mindre företag (s k bagatellkarteller) är tillåtna, vilket antagligen 
innebär att en stor del av det svenska näringslivet inte kommer 
att beröras av EES-avtalets konkurrensregler.

5. För säkerhets skull bör man, om man är osäker, anpassa sina avtal 
till konkurrensreglernas krav och utnyttja de gruppundantag som 
finns antagna. I detta sammanhang bör man konsultera en jurist.

6. Stora svenska företag har allt mer vad gäller avtalsfrågor börjat 
införa något man benämner Compliance Program, som kan 
liknas vid ett ”kvalitetssäkringssystem” för avtal. Genom att



tillämpa detta system säkerställer man att nuvarande och framti
da avtal är anpassade till regelsystemet och oantastbara frän den 
synpunkten.

Information i dessa frågor vad gäller den internationella tillämp
ningen lämnas av Exportrådet. För information om den svenska 
lagstiftningen kan man vända sig till Konkurrensverket.

Litteratur______________________
Bernitz, U: Den nya konkurrenslagen. Juristförlaget. Stockholm, 
1993
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Distribution i Europa 11
av Olof Möllerström, Exportrådet

Förutsättningar för lönsam fysisk distribution____________
Distribution av produkter är ett område som blivit föremål för ökande 
intresse i företagen. Anledningen till detta kan sammanfattas i tre 
områden, som man vill påverka:

- kostnader

- service

- rationella administrativa rutiner

Att kunna distribuera produkter till lägsta möjliga kostnad, med 
rationella rutiner och med hög service är naturligtvis viktigt för alla 
företag. För ett exporterande svenskt företag tillkommer dessutom 
andra faktorer, som att det svenska företaget i regel har ett mycket 
längre avstånd till kunden än t ex den europeiske konkurrenten har.

Vid export måste hänsyn tas till regler och sedvänjor som skiljer sig 
från de på hemmamarknaden. Det är därför viktigt att skapa distri- 
butionslösningar som är så enkla att hantera som möjligt, inte bara 
för mig själv som exportör/säljare, utan också - inte minst viktigt! - 
för kunden/importören.

Ansvaret för att tillse att distributionen av produkter till exportmark
naderna sker på ett rationellt och konkurrenskraftigt sätt vilar i de 
små och medelstora företagen oftast på den som har ansvaret för 
marknaden. Den löpande verksamheten kan i sin tur i varierande 
omfattning skötas av egen eller - om man väljer att köpa in nödvän
diga tjänster - extern personal. Detta kapitel vänder sig främst till de 
personer som har marknadsansvaret i företagen och personer som 
arbetar med distributionsfrågor.



Många företag har åstadkommit stora förbättringar och inte minst 
sparat betydande kostnader genom att ägna distributionen den upp
märksamhet den kräver. Ofta har väsentliga kostnadsbesparingar 
uppnåtts genom att där produkterna tidigare lagrats på många olika 
platser, hos t ex dotterbolag, agenter och återförsäljare, har man 
reducerat dessa till en eller några centrala lagringspunkter och på så 
sätt minskat det bundna kapitalet. Dessutom uppnår man med en 
sådan operation ofta besparingar genom att hanteringskostnaden 
sänks genom att mindre personal, utrustning och lokaler totalt sett 
behövs. En annan effekt brukar vara att servicen blir bättre, liksom 
kontrollen av och informationen rörande varor i lager.

Det finns också andra fördelar av mindre påtaglig men inte mindre 
viktig karaktär, som förstärker fördelarna med centrala distribu
tionspunkter nära kunderna. Det gäller exempelvis att ”imagen” blir 
mer lokal och kunderna upplever att de kan arbeta med en säljare som 
är fysiskt nära på marknaden och som dessutom kanske kan kommu
nicera med kunden på dennes eget språk.

Som prov på ett lyckat genomförande av en sådan distributionslos
ning kan följande exempel tjäna.

EXEMPEL

Ett företag med verksamhet i Europa tillverkar ett halvfabrikat be
stående av material för den grafiska industrin. Tillverkningen sker 
vid två enheter i Europa, och härifrån - liksom från 12 andra platser 
(dotterbolag och återförsäljare) - sker distributionen till kunderna i 
de olika europeiska länderna.

Man bestämde sig för att se över distributionen och att som utgångs
punkt ha att alla kunder skulle kunna få leverans inom 48 timmar, 
baserat på kundernas önskemål, oavsett var de fanns någonstans. 
Denna tid fick i sin tur bestämma omfattningen av det distributions
nät man skulle välja.

Resultatet blev att från att tidigare ha haft 14 distributionspunkter, 
reducerades dessa till sju. Besparingarna genom dessa åtgärder upp
skattades till ca 20% av kostnaderna för kapital bundet i lager och 
hanteringskostnader. Dessutom visade det sig att servicenivån kunde 
höjas, genom att bättre underlag erhölls om lagersituationen och att 
färre antal order behövde restnoteras.
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Ett annat intressant exempel är från Atlas Copco, som har kompres
sortillverkning i Antwerpen i Belgien. Man har för sin serviceverk
samhet i Belgien och Nederländerna genomfört ett distributions
system som innebär att servicemontörerna får de reservdelar de 
behöver direkt utkörda till sina servicebilar.

Leveranserna av beställda reservdelar sker direkt från tillverkningen 
eller via en distributionspunkt direkt ut till servicebilarna. Transport
företaget har nycklar till samtliga servicebilar och kör ut reservdelar
na och lägger dem i respektive servicebil, så att de finns där när 
montören börjar sin tjänst på morgonen. På detta sätt behöver servi
cemontörerna inte som tidigare först köra och kvittera ut de reserv
delar som de behöver för dagens arbete, utan kan köra direkt till 
kunden. Den uppnådda vinsten anges vara en effektivisering som 
innebär drygt 10% minskade kostnader.

Eftersom ca 80% av svensk export sker till Västeuropa, är framställ
ningen främst ägnad att ses mot den bakgrunden.

Vilken distributionslosning?____________________________
Innan vi tittar närmare på olika distributionsalternativ, kan det vara 
på sin plats understryka att det inte är nödvändigt att själv investera 
i egna distributionsavdelningar med personal för att skapa smidiga 
distributionslösningar. Det finns goda möjligheter att köpa lämpliga 
paket av tjänster från olika externa leverantörer såsom speditörer, 
transportörer och andra som tillhandahåller eventuellt nödvändiga 
tjänster. Dessa möjligheter, som inte kräver stora egna investeringar, 
förtjänar att beaktas av inte minst de små och medelstora företagen, 
som inte har de stora företagens resurser och som kanske vill syssla 
med det som man anser sig kunna bäst - att producera och sälja - 
men i övrigt köpa de tjänster man inte själv behärskar.

För att välja rätt distributionslosning är det viktigt att bestämma

- transportmedel

- struktur på distributionsnätverket

- möjligheter och resurser tillgängliga på distributionspunkten.

Svaret på respektive fråga ovan bestäms i sin tur av fastställandet av 
kriterier för produkterna, som hållbarheten, värde och volymer, samt 
ett antal kriterier gällande marknaden, som avstånd, spridningsom
råde och frekvens.



Leveransklausuler som styrmedel_______________________

För att själv ha största möjlighet att påverka distributionen är det 
viktigt att beakta vilka leveransklausuler man använder sig av.

Leveransklausulen bestämmer vilka kostnader och risker som faller 
på säljare respektive köpare. Detta innebär att den svenske exportör 
som vill bestämma hur distributionen till kunderna på den europeiska 
marknaden skall ske, t ex betr leveranstider och kostnader, skall välja 
leveransklausuler som medger att han har rätt att utöva denna kon
troll. I detta sammanhang är att rekommendera leveransklausulerna 
enligt Incoterms, som är framtagna av ICC (Internationella Handels
kammaren) och innehåller regler för tolkning av de mest använda 
leveransklausulerna i internationell handel.

Den senaste versionen av Incoterms daterar sig till 1990 och består 
av tretton olika leveransklausuler. De olika klausulerna medför, 
beroende av vilken leveransklausul som väljs, varierande omfattning 
av säljarens respektive köparens åtaganden i fråga om kostnader och 
risker. Om en säljare exempelvis väljer att leverera enligt villkoret 
ex works (EXW), har han valt att för egen del minimera åtagandet 
och håller i stort varorna tillgängliga hos sig för avhämtning av 
köparen. Följaktligen har en säljare i sådant fall mycket begränsade 
möjligheter att påverka distributionen av produkterna ut till kunder
na.

Om man som säljare i stället väljer att sälja enligt villkoret Delivered 
Duty Paid (DDP), har säljaren valt att maximera sitt åtagande och i 
stort sett vidtaga alla nödvändiga åtgärder, betala alla kostnader och 
stå för risken fram till dess att varorna levererats hem till köparen vid 
hans driftställe.

Att som säljare tillämpa klausulen ex works kan tyckas ha fördelar, 
som att man ”slipper” alla handgrepp i samband med att förflytta 
varan till köparen, och att det upplevs som enklare att kalkylera och 
offerera priser, eftersom man inte behöver ta hänsyn till kostnaderna 
i samband med förflyttningen av varorna till köparen. Å andra sidan 
frånhänder sig säljaren möjligheten att ha kontroll och möjligheten 
att själv skapa distributionslösningar som är rationella och konkur
renskraftiga, eftersom köparen vid leveransklausulen ex works står 
risken och betalar kostnaderna, och därmed kan bestämma sättet för 
förflyttningen av varorna.



Det är följaktligen viktigt att välja rätt leveransklausul, om ambitio
nen är att kontrollera flödet och exempelvis kunna ange leveranstid 
till kund.

Val av transportmedel_________________________________

Valet av transportmedel bestäms beroende av följande kriterier:

- avståndet till spridningsområdet

- storleken på försändelsen

- regelbundenheten i flödet

- hastigheten (hur snabbt transporten skall ske).

Som framgår av modellen på nästa sida (figur 11.1) är bilen det 
dominerande transportmedlet i kraft av sin överlägsna flexibilitet 
jämfört med andra transportmedel. Närdistributionen sker t ex i stort 
sett alltid med bil. Flyg används typiskt sett när avståndet är stort och 
då det skall gå snabbt; sjö och järnväg främst när avstånden och 
kvantiteterna är stora. I dag är det också ofta så att en vara på sin väg 
till en kund transporteras med mer än ett transportmedel. En flyg
sändning går med bil till och från flygplatsen, en trailer från Sverige 
till kontinenten transporteras på färja en del av sträckan och kanske 
också på tåg i kombitrafik, etc.

För vägledning vid val av lämpligt transportsätt, se figur 11.1.

Det kan vara viktigt att närmare studera på vilket sätt och med vilka 
transportmedel en vara tar sig från säljare till köpare, bl a innebär 
flera omlastningar större skaderisk. Annat som kan vara viktigt att 
tänka på är att en sjötransport kan ställa stora krav på förpackningen, 
medan en flygtransport klarar sig generellt sett med betydligt mindre 
kraftigt emballage.

När det gäller risker för skador på godset under transporten kan det 
noteras, att det ansvar som transportören har är begränsat enligt de 
olika konventioner som gäller för de olika transportmedlen, till 
belopp som ofta kan vara betydligt mindre än värdet på produkten. 
För exempelvis biltransporter finns CMR-konventionen, som be
gränsar ansvaret till 8:33 SDR per kilo (1 SDR = ca 11 SEK), och 
för järnvägstransporter finns CIM-konventionen med en begränsning 
till 17 SDR per kilo.
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Därför är att rekommendera att separat varuförsäkring tecknas för 
produkterna. Vem som bör försäkra vad under transporten bestäms, 
som tidigare nämnts, av vem som står risken enligt den tillämpade 
leveransklausulen.

Val av distributionsnätverk___________________

Strukturen för ett distributionsnätverk bestäms av

- storleken på försändelsen

- hur snabbt transporten skall ske

- avståndet till spridningsområdet

- frekvensen (hur ofta).

De olika strukturerna kan grafiskt visas på följande sätt:

1. Hub-Spoke (Nav-Eker) 2. Linjetrafik

3. Web (nät) 4. Dörr-till-dörr (direkttransport)



Följande modell ger vägledning vid val av struktur för distributions
nätverket.

Avstånd

spridnings
område

Hastighet

Full bil
Dörr-till-dörr

Källa: Stappenplan, EZ

Frekvens

Frekvens

Frekvens

Storlek 
på försän

delse

Frekvens

Avstånd till 
spridnings

område



Val av resurser på distributionspunkten_________________

Vilka funktioner och resurser som skall finnas tillgängliga på distri
butionspunkten avgörs av

- hållbarhet och varuvärde för produkterna

- regelbundenheten i flödet

- synergifördelar (kan det finnas kombinationer av resurser och 
tjänster som ökar utbytet?).

Härav följer, att om exempelvis varuvärdet för produkterna är högt 
och hållbarheten kort, så är i typfallet inga större resurser nödvändiga 
vid distributionspunkten. Som exempel kan vi tänka på högförädlade 
livsmedel med kort hållbarhet.

Om vi i stället har en produkt med lång hållbarhet, där tillflödet till 
distributionspunkten är oregelbundet, då kan ett distributionslager 
med mer resurser för t ex ordermottagning, sammansättning etc vara 
aktuellt. Vi kan i detta fall tänka oss en produkt där kunden kräver 
relativt kort ledtid från order och där jag som säljare/exportör kanske 
också vill sända så stora kvantiteter som möjligt till centrallagret för 
att få ner transportkostnaden på den biten.

Modellen på nästa sida (figur 11.4) ger vägledning om vilka resurser 
som kan behövas vid distributionspunkten, beroende av vilken typ 
av aktivitet som äger rum.

EXEMPEL

Eftersom strävan är att göra det enkelt för kunden, kan en svensk 
exportör exempelvis exportera en samlad kvantitet varor till distri
butionslagret, som står som mottagare av varorna. Därefter sänds 
varorna till kunderna på den europeiska marknaden som en ”normal” 
försändelse inom EG/EU. Detta medför att kunden inte behöver 
förtulla varorna i sitt eget land.

För att kunna göra på detta vis krävs i dag att registreringsnummer 
för respektive företag anges i fakturan. På detta sätt blir leveransen 
ur köparens synpunkt som vilken annan leverans som helst inom EU, 
där det i dag i princip enbart behövs en faktura och en fraktsedel. Ett 
sådant förfarande kräver att registrering sker i något EU-land.

Det finns i dag ett relativt stort antal distributionsforetag som tillhan
dahåller många av de tjänster som behövs för att genomföra kom-



piettä distributionslösningar. Det kan gälla transporter, lagring, sys
tem för att för kundens räkning sköta bokföring och andra administ
rativa rutiner, tillhandahålla personal som tar emot order, personal 
som testar, monterar, förpackar etc innan varorna levereras till kund, 
osv. Det är alltså fullt möjlig att köpa de olika tjänster som behövs 
för att skapa en central distributionspunkt i Europa och därmed flytta 
fram positionerna och rationalisera distributionen utan att själv be
höva investera i extra personal, utrustning och lokaler.

Omlastning

Kort/högt

Regelbundet

Långt/lågt

Oregelbundet

Hållbarhet
Varuvärde

Synergi-
fördelar

Synergi-
fördelar

Synergi-
fördelar

Regel
bundenhet 
på flödet

Källa: Stappenplan, EZ



Värt att tänka på______________________________________
Mot bakgrund av vad som tidigare sagts kan det vara intressant att 
beröra ett antal punkter som kan vara bra att tänka pä då man vill 
skapa en bra distributionslosning med hjälp av en central distribu
tionspunkt någonstans på den europeiska marknaden och där man 
köper in de tjänster som behövs.

A. Ett viktigt beslut är var en central distributionspunkt skall loka
liseras. Här är det naturligtvis viktigt att fastställa var de flesta 
kunderna finns, men det är även viktigt att se på faktorer som 
tillgång till transporter, smidighet från nationella myndigheter 
när det gäller administrativa krav, personalens möjlighet att 
kommunicera med andra nationaliteter (då vi utgår från att flera 
länder skall betjänas), kostnadsläge, infrastruktur och telekom
munikationer. En sådan vägning av faktorer kan innebära att den 
geografiska tyngdpunkten i kundstrukturen inte automatiskt Ui
den bästa för lokaliseringen av en distributionspunkt.

B. Innan man genomför en ny distributionslosning är det en god ide 
att - förutom det egna interna framtagandet av underlag för ett 
beslut - fråga de aktuella kunderna vilka deras önskemål är i 
anslutning till distributionen av produkterna och att basera even
tuella åtgärder också på sådan viktig information.

C. En mycket viktig faktor, om man skall genomföra en förändring 
av ett distributionsupplägg - inte minst om funktioner flyttas 
inom eller ut ifrån organisationen - är att informera och invol
vera alla som berörs av en sådan operation. Detta är dessutom 
nödvändigt från början till slut av ett projekt - för att skapa en 
distributionslosning genom de olika stadierna av identifiering, 
informationsinsamling, målformulering och genomförande.

Litteratur____________________________________________
Pewe, U-.Lönsam logistik. Industrilitteratur, 1993

Incoterms 1990 - ICCs internationella regler för tolkning av han
delstermer. Exportrådet/ ICC. Stockholm 1991



Leveransvillkor
av Sven-Åke Ström, Exportrådet

Konkurrensfördelar genom rätt överenskommelse________

Leveransvillkoret är en viktig del av köpeavtalet. Senast vid offert- 
stadiet måste säljaren och köparen vara överens om hur de kostnader 
och risker som uppstår under varans förflyttning skall fördelas. Priset 
på en vara i en offert blir ofullständigt om det inte tydligt framgår 
vad som inkluderas.

- 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, mervärdeskatt mm?

Med leveransvillkoret har man ett verktyg för att öka säkerheten i 
affären. Då det har en juridisk innebörd, är det viktigt att företagets 
exportsäljare är väl insatta i ämnet. De ekonomiska konsekvenserna 
kan bli kännbara för företaget, om det i efterhand visar sig att 
fördelningen av kostnader och ansvar inte var känd från början.

Många företag inser att det finns andra än rent juridiska synsätt på 
leveransvillkoren. Företagets transportekonomi påverkas t ex bero
ende på val av villkor. Leveransvillkoret måste passa in i företagets 
helhetssyn på lagerhållning, transportavtal, försäkringsavtal, intern
transporter mm. Detta förutsätter att även annan personal på företaget
- transport- och speditionsansvariga, MA-ansvariga m fl - behärskar 
leveransvillkoren. Det förutsätts också att dessa personer gemensamt 
diskuterar och värderar olika alternativ.

Rätt använda kan leveransvillkoren även vara värdefulla instrument 
med vars hjälp konkurrensfördelar kan vinnas. Ökad konkurrens har



gjort det nödvändigt att tillsammans med produkten även kunna 
erbjuda olika kringtjänster -1 ex krediter, leveransservice mm - som 
totalt sett ger konkurrensfördelar. Leveransvillkoren kan ge rika 
möjligheter i detta avseende, vilket tas upp i följande avsnitt.

Med dessa breda användningsområden är det självklart att säljare och 
köpare måste vara mycket tydliga i sin överenskommelse om leve
ransvillkor. Detta är extra viktigt vid förstagångsaffärer. Det är då 
den samarbetsform skall etableras, som skall fungera även i kom
mande affärer.

Vad reglerar leveransvillkoret?_________________________

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 varan under transporten. För att leve
ransen skall kunna fullgöras krävs dessutom att säljare och/eller 
köpare sluter avtal med andra parter. Som exempel kan nämnas att 
avtal om transport måste tecknas med en transportör eller speditör. I 
de fall en varuförsäkring skall tecknas för varan under transport, skall 
även avtal slutas med ett försäkringsbolag. Det kan vidare krävas 
speciella arrangemang vad avser betalningen för varan. Ett avtal 
måste då göras upp med banken.

I dessa exempel är det viktigt att säljare och köpare håller isär sina 
respektive roller i avtalen. De kan annars lätt hamna i onödiga 
diskussioner med en tredje part, med vilken de inte är avtalspart. De 
olika avtalen kan också passa dåligt ihop, som helhet betraktat. Ett 
överenskommet leveransvillkor är enbart ett avtal mellan säljaren 
och köparen. Beroende på vilket villkor som avtalas, styrs sedan olika 
aktiviteter som resulterar i att andra avtal enligt ovan måste slutas 
med andra parter.

Att välja rätt leveransvillkor___________________________

Rubriken kan verka egendomlig med tanke på att det sällan handlar 
om ett av säljaren eller köparen ensidigt val av leveransvillkor. 
Leveransvillkoret ingår ju som en del i det köpeavtal som har 
förhandlats fram av bägge parter. Om inte köparens förfrågan ut
tryckligen föreskriver ett visst villkor, får säljaren själv föreslå ett 
lämpligt.



Hur man väljer leveransvillkor beror på en rad omständigheter. 
Tyvärr använder många företag ofta samma villkor slentrianmässigt, 
trots olikheter i affärerna från fall till fall.

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. Villkoren är också olika beroende 
på vilket transportsätt som används.

Man bör också räkna med att tradition inom vissa branscher ibland 
styr valet av leveransvillkor.

Olika former av handelsrestriktioner kan också påverka valet av 
leveransvillkor. Vissa länder tillämpar flaggdiskriminering. Detta 
innebär att säljaren inte fritt kan välja med vilket rederi han skall 
skeppa godset. Köparen svarar då för transporten och köper FOB.

Försäkringsdiskriminering kan också förekomma. Transportförsäk
ring för varan måste då tecknas i försäkringsbolag i köparlandet. 
Säljaren kan därmed inte välja leveransvillkor där försäkring ingår, 
dvs CIF och CIP i Incoterms. Alternativet kan då vara att sälja t ex 
CFR eller CPT.

Man kan inte generellt hävda att ett visst leveransvillkor är att föredra 
framför ett annat. Det beror, som framgår av nedanstående, 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_______________________________________
I takt med den internationella handelns utveckling har behovet av 
enhetlig tolkning av leveransvillkoren blivit allt mer uppenbar. Leve
ransvillkor finns därför beskrivna och tolkade i en del olika publika
tioner. Ett och samma villkor, t ex FOB, tolkas olika i Incoterms och 
Revised American Foreign Trade Definitions. 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 rekom-



menderas därför att man direkt efter det aktuella villkoret även anger 
regelsamling, t ex ”FOB Göteborg (INCOTERMS 1990)”.

Som säljare och köpare har man naturligtvis frihet att själv överens
komma 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 Speditörförbund har i sin publikation Combiterms redovisat 
ca 140 olika kostnadsposter som kan förekomma i samband med en 
varas förflyttning mellan säljaren och köparen (Combiterms är Sve
riges Speditörförbunds tolkning av hur kostnader skall fördelas 
mellan säljare och köpare när leveransvillkoren i Incoterms används). 
Förutom denna stora mängd kostnadsposter skall leveransvillkoret 
även beskriva ansvarsfördelningen mellan 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 således svårt att sepa
rat avtala om detaljer. Därför finns publicerade regelsamlingar, varav 
Incoterms, utgiven av Internationella Handelskammaren, ICC, intar 
en särställning. Med sina över 100 medlemsländer har ICC kunnat ge 
Incoterms en stor internationell spridning.

Nedan redogörs kortfattat för några av de regelsamlingar där levc- 
ransvillkor finns beskrivna.

Allmänna leveransbestämmelser
De allmänna leveransbestämmelserna behandlar inte specifikt leve
ransvillkoren. De är i stället mer övergripande för affären som helhet. 
Exempel på sådana är ”Allmänna leveransbestämmelser NL 92”, 
”General Conditions for the supply of Plant and Machinery for 
Export, ECE 188” och ORGALIME ”General Conditions for the 
supply of mechanical, electrical and associated electronic products”. 
I dessa leveransbestämmelser berörs inte leveransvillkoren närmare. 
Man nöjer sig med att hänvisa till tolkning av dessa villkor enligt 
Incoterms.

Incoterms
Internationella Handelskammaren, ICC, i Paris har sedan 1920-talet 
arbetat med frågor om leveransvillkor och deras tolkning. Man



jämförde t ex tidigt olika länders köplagar med avseende på deras 
innehåll i fråga om leveransvillkor. ICCs arbete ledde så småningom 
fram till den regelsamling som i dag (efter ett antal revideringar) är 
den internationellt sett mest gångbara och accepterade i internationell 
handel, nämligen Incoterms.

Det är viktigt att betona att Incoterms inte är lag. Incoterms är i stället 
en regelsamling som innehåller 13 leveransvillkor. Den utgör också 
en rekommendation från ICC hur de anser att respektive leverans
villkor skall tolkas. Denna tolkning gäller då givetvis endast om 
parterna i sitt avtal hänvisat till Incoterms i anslutning till leverans
villkoret. Publikationen ges ut av Exportrådet och Internationella 
Handelskammarens (ICC) Svenska Nationalkommitté. 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 Inco
terms. Combiterms ges ut av Sveriges Speditörförbund. Man utgår i 
Combiterms från de 13 villkor som finns i Incoterms. Ett valt 
leveransvillkor i Incoterms innebär alltid att bl a vissa externa 
kostnader skall fördelas mellan säljare och köpare. Incoterms är här 
inte alltid tillräckligt detaljerad. Tolkningarna är ibland för allmänt 
hållna. I Combiterms har man som vägledning för vart och ett av de 
13 leveransvillkoren i Incoterms angivit 16 kostnadsrubriker med 
tillhörande tresifferkoder. Dessa är:

100 Lastning vid säljarens fabrik/lager

150 Förtransport/Lokaltransport

200 Transportavtal och expedition

250 Handelsdokumentation i exportlandet

300 Tullklarering i exportlandet

350 Exportavgifter

400 Lastning vid fraktförarens terminal 

450 Lastbärare och transporthjälpmedel 

500 Transport- (varu-)försäkring 

550 Huvudtransport



600 Lossning vid terminal

650 Handelsdokumentation i transit-/importlandet

700 Tullklarering i importlandet

750 Importavgifter

800 Lokaltransport/Eftertransport

850 Lossning vid köparens lager/fabrik

Dessa 16 kostnadsrubriker har ytterligare en mer detaljerad uppdel
ning i form av ca 140 kostnadsposter. Fördelning av kostnader 
mellan säljare och köpare görs för varje Incotermsvillkor. Det skall 
poängteras 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 Incotermsvillkor därför inte automatiskt hävda att det som sägs 
i Combiterms skall gälla. Man kan dock skriva in i köpeavtalet att 
kostnadsfördelning skall ske enligt Combiterms.

Det skall i sammanhanget nämnas att Combiterms inte är särskilt 
känd utanför de nordiska länderna. I alla händelser är Combiterms 
ett utmärkt hjälpmedel för att snabbt bilda sig en uppfattning om 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 elva olika leveransvill
kor. De villkor som finns upptagna är följande:

1. Ex (Point of Origin)

2. F.O.B. (Free on Board):

2a. F.O.B. (named inland carrier at named inland point of depar
ture)

2b. F.O.B. (named inland carrier at named inland point of de
parture) Freight prepaid to (named point of exportation)

2c. F.O.B. (named inland carrier at named inland point of de
parture) Freight allowed to (named point)



2d. F.O.B. (named inland carrier at named point of exportation) 

2e. F.O.B. Vessel (named port of shipment)

2f. F.O.B. (named inland point in country of importation)

3. F.A.S. (Free Along Side)

4. C.& F. (Cost and Freight)

5. C.I.F. (Cost, Insurance, Freight)

6. Ex Dock

Vissa leveransvillkor är till namnet lika dem som finns i bl a Inco
terms (FOB, FAS, C&F och CIF). Tolkningen av villkoren i respek
tive regelsamling skiljer sig däremot mer eller mindre åt. Den ameri
kanska regelsamlingen tolkar hela sex FOB-villkor. Vart och ett med 
olik innebörd. Detta illustrerar tydligt vikten av att alltid hänvisa till 
aktuell regelsamling i anslutning till valt villkor.

Rubricerade regelsamling används i viss omfattning framför allt av 
USA, Canada och i övrigt på marknader där det amerikanska handels- 
inflytandet har varit och är stort. För svenska företag är det därför 
viktigt att vid handel med dessa länder vara uppmärksam på skillna
der 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 samtliga åt inbördes vad avser säljarens 
respektive köparens åligganden. Tolkningen av ”FOB (named in
land point in 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 ICCs 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 förmod
ligen gjort en dålig affär.

De stora handelsorganisationema i USA har förklarat att man stödjer 
användningen av Incoterms bland amerikanska import- och export
företag. Man avstår således från att rekommendera de tolkningar som 
finns av leveransvillkor i Revised American Foreign Trade Defini
tions -1941. Incoterms 1990 svarar bättre mot de förhållanden som



i dag råder i internationell handel. Det lär dock dröja innan de 
amerikanska reglerna helt har försvunnit ur amerikanskt affärsliv.

Incoterms - med 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 
samband med den senaste revisionen av Incoterms 1990 omarbetades 
regelsamlingen radikalt.

Redan vid revisionen av Incoterms 1980 infördes en del nya villkor
- Free Carrier, Carriage paid to och Carriage and Insurance paid to
— som tog hänsyn till ändrade transportförutsättningar i internatio
nell handel, bl a den ökade containertrafiken, roll on-/roll off-trafik, 
multimodala transporter mm. Denna anpassning har fortsatt i den 
senaste revisionen av Incoterms 1990.

Den stora omarbetningen 1990 hänför sig emellertid till den snabba 
utvecklingen inom området elektronisk dataöverföring dator till 
dator (EDI). De parter som är involverade i internationell handel - 
köpare, säljare, transport- och speditionsforetag, banker, tullmyndig
heter m fl - använder nu i ökad utsträckning EDI-teknik vid sitt 
informationsutbyte. Det är därför naturligt att leveransvillkoren i 
Incoterms 1990 tar hänsyn till detta förhållande. I de fall då parterna 
enligt ett visst valt leveransvillkor i Incoterms 1990 skall förete olika 
dokument, nämns som alternativ ”... eller likvärdigt datameddelan
de” (”... or its equivalent electronic message”). De trebokstavskoder 
som finns för vart och ett av villkoren är också avsedda att underlätta 
datakommunikation.

En ytterligare nyhet med Incoterms 1990 är presentationssättet i 
själva publikationen. Leveransvillkoren är nu uppdelade med enhet
liga rubriker, lika för säljare och köpare, vilket gör läsningen lättare. 
Leveransvillkoren presenteras också i olika huvudgrupper enligt 
uppställning som visas nedan.

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 13 definierade leveransvillkor. Varje villkor 
namnges både i klartext och i form av en trebokstavskod.

Leveransvillkoren i Incoterms är följande:

Group E EXW Ex Works
Departure

Group F FCA Free Carrier
Main carriage FAS Free Alongside Ship
unpaid FOB Free On Board

Group C CFR Cost and Freight
Main carriage CIF Cost, Insurance and Freight
paid CPT Carriage Paid To

CPT Carriage and Insurance Paid To

Group D DAF Delivered At Frontier
Arrival DES Delivered Ex Ship

DEQ Delivered Ex Quay (duty paid)
DDU Delivered Duty Unpaid
DDP Delivered Duty Paid

En del av trebokstavkodema är etablerade sedan länge. Det gäller t ex 
FOB och CIF. De står för ”Free on Board” respektive ”Cost, Insurance 
and Freight”. Andra, som t ex CPT (”Carriage Paid to ...”) är inte lika 
spridda. Det rekommenderas därför att man för 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 
succesivt övergå till att skriva villkoren i kodform. Koderna är framtagna 
som en anpassning till ovan nämnda EDI-kommunikation.

För att undvika tolkningstvister kring ett leveransvillkor ur Incoterms 
är det klokt att ange INCOTERMS 1990 i anslutning till leverans
villkoret. Det kan t ex ske på följande sätt, ”CIF Hamburg (INCO
TERMS 1990)”. Både säljare och köpare är då införstådda med att 
regelsamlingen Incoterms skall tillämpas. Eftersom Incoterms har 
reviderats ett antal gånger, rekommenderar ICC att man också anger 
årtalet, som exemplet visar.



De 13 Incotermsvillkoren

Nedan följer en kortfattad genomgång av de olika leveransvillkoren 
i Incoterms 1990. Observera att denna översikt inte är tillräckligt 
detaljerad som underlag vid avtalsskrivning. Syftet är endast att visa 
på några av huvuddragen i respektive villkor. Det exakta innehållet 
återfinns i publikationen ”Incoterms 1990”, utgiven av Exportrådet 
och Internationella Handelskammarens (ICC) Svenska National
kommitté.

Ex Works (EXW)

Villkoret innebär för säljaren ett minimiåtagande. Säljaren har skyl
dighet att ställa godset till köparens förfogande och emballera godset 
enligt avtal eller så att det kan övertagas av köparen. 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. Riskövergången från säljaren till köparen sker när godset 
ställts till köparens förfogande. Ex Works kan användas vid samtliga 
transportsätt.

Villkorsexempel: Ex Works Västerås (INCOTERMS 1990).

Free Carrier... (namedplace) (FCA)

Säljare och köpare kommer överens om den plats där godset skall 
avlämnas av säljaren. Denna plats anges i leveransvillkorct. Risk
övergången från säljaren till köparen sker när godset avlämnats på 
den plats och till den fraktförare som köparen anvisat. Säljaren 
bekostar frakten till denna plats. Säljaren skall också bekosta för
packning av godset på sätt som erfordras för avsedd transport om och 
i den utsträckning som han fått information om omständigheterna 
rörande den aktuella transporten innan köpeavtalet träffades. Köpa
ren 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 ABs terminal 
(INCOTERMS 1990).

Free alongside ship... (named port of shipment) (FAS)

Säljaren levererar godset vid ”fartygets sida” på kajen. Han skall 
också ge köparen dokument eller likvärdigt datameddelande, 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 sälja
ren till köparen sker när godset av säljaren har levererats längs 
”fartygets sida”. FAS - Free alongside ship kan bara användas vid 
sjötransport.

Villkorsexempel: FAS Norrköping (INCOTERMS 1990).

Free on board (FOB)

Säljaren skall leverera godset ombord på fartyget och förse köparen 
med sedvanligt dokument som bevis på att godset avlämnats (vanli
gen ett rent omborddokument, t ex ”clean on board B/L”) eller 
likvärdigt datameddelande. Säljaren skall också bekosta förpackning 
av godset på sätt som erfordras för avsedd transport om och i den 
utsträckning som han fått information om omständigheterna rörande 
den aktuella transporten innan köpeavtalet träffades. Det är köparens 
skyldighet att sluta transportavtal och stå för alla kostnader från den 
tidpunkt godset passerat över fartygets reling. Om sjöfrakten inklu
derar lastningskostnaderna skall köparen bekosta även dessa. Risk
övergången från säljaren till köparen sker när godset passerar över 
fartygets reling i inlastningshamnen. FOB-villkoret kan bara använ
das vid sjötransport.

Villkorsexempel: FOB Göteborg (INCOTERMS 1990).

Cost and Freight (CFR)

Det är säljarens skyldighet att sluta transportavtal och leverera godset 
ombord på fartyget. Säljaren skall också förse köparen med sedvan
ligt transportdokument eller likvärdigt datameddelande, gällande till 
överenskommen destinationshamn. Köparen står för alla kostnader 
från den tidpunkt fartyget ankommit destinationshamnen. Han skall 
också betala lossningskostnaderna i destinationshamnen, om dessa 
inte är inkluderade i sjöfrakten. Riskövergången från säljaren till 
köparen sker när godset passerar över fartygets reling i inlastnings
hamnen. CFR - Cost and Freight kan bara användas vid sjötransport.

Villkorsexempel: Cost and Freight Bombay (INCOTERMS 1990).



Cost, Insurance and Freight (CIF)

Detta villkor är indentiskt med Cost and Freight (CFR), men med 
tillägget att säljaren här skall teckna och bekosta en på köparen 
överlåtbar transportförsäkring för varan. Försäkringen skall enligt 
Incoterms tecknas hos försäkringsgivare med gott anseende och på 
minimivillkor enligt ”Institute Cargo Clauses” eller andra liknande 
villkor. Försäkringen skall täcka CIF-priset + 10% och tecknas i 
avtalets valuta.

Carriage Paid to... (CPT)

Säljaren skall sluta transportavtal, leverera godset till fraktföraren 
och betala frakten till destinationsorten. Köparen står för alla kost
nader från den tidpunkt godset ankommer destinationsorten. Köpa
ren skall också betala lossningskostnaderna på destinationsorten, om 
dessa inte är inkluderade i frakten. Riskövergången från säljaren till 
köparen sker när godset av säljaren överlämnats till den förste 
fraktföraren. Carriage Paid to ... (CPT) kan användas vid samtliga 
transportsätt.

Villkorsexempel: Carriage Paid to Paris (INCOTERMS 1990).

Carriage and Insurance Paid to... (CIP)

Detta villkor är identiskt med Carriage Paid to ... (CPT), men med 
tillägget att säljaren här skall teckna och bekosta en på köparen 
överlåtbar transportförsäkring för varan. Försäkringen skall enligt 
Incoterms tecknas hos försäkringsgivare med gott anseende och på 
minimivillkor enligt ”Institute Cargo Clauses” eller andra likande 
villkor.

Delivered at Frontier... (DAF)

Säljaren skall sluta transportavtal och ställa godset till köparens 
förfogande på den angivna leveransorten vid gränsen. Denna gräns 
kan vara vilken gräns som helst, även exportlandets. Det är därför 
viktigt att vara tydlig, så att såväl ort som plats vid gränsen alltid 
anges. 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. Deli-



vered at Frontier ... (DAF) kan i princip användas oberoende av 
transportsätt men är avsett för bil- och järnvägstransporter.

Villkorsexempel: Delivered at Swiss-Italian frontier Chiasso (INCO
TERMS 1990).

Delivered Ex Ship (DES)

Säljaren skall sluta transportavtal samt ställa godset till köparens 
förfogande ombord på fartyget i destinationshamnen. Säljaren skall 
förse köparen med utlämningssedel (”delivery order”) och/eller sed
vanligt transportdokument (alternativt likvärdiga datameddelanden) 
som erfordras för att köparen skall kunna ta hand om godset. Köparen 
betalar lossningen i destinationshamnen och svarar i övrigt för alla 
kostnader från den tidpunkt godset ställts till hans förfogande. Risk
övergången från säljaren till köparen sker när godset ställts till 
köparens förfogande i destinationshamnen. Delivered Ex Ship ... 
(DES) kan bara användas vid sjötransporter.

Villkorsexempel: Delivered Ex Ship Rotterdam (INCOTERMS 1990).

Delivered Ex Quay (Duty Paid) (DEQ)

Säljaren skall sluta transportavtal och ställa godset till köparens 
förfogande på kajen i den överenskomna destinationshamnen. Sälja
ren svarar också för införtullningen och skall betala införselavgifter
na. Man kan även använda villkoret med tillägget ”Duty unpaid”, 
varvid kostnaderna för införsel drabbar köparen. Vill man att köparen 
skall betala mervärdeskatt (Value Added Tax, VAT) skall tillägg 
göras med ”VAT unpaid”. Riskövergången från säljaren till köparen 
sker när godset ställts till köparens förfogande på kajen i destinations
hamnen. Delivered Ex Quay (DEQ) kan bara användas vid sjötrans
porter.

Villkorsexempel: Delivered Ex Quay (duty paid) Boston (INCO
TERMS 1990).

Delivered Duty Unpaid (DDU)

Säljaren svarar för att godset levereras till den i villkoret angivna 
platsen i importlandet. Köparen betalar tullar, skatter och andra 
offentliga avgifter som utgår med anledning av importen samt de 
kostnader och risker som tullformaliteterna vid import medför. Risk
övergången från säljaren till köparen sker när godset ställts till



köparens förfogande på den angivna leveransorten. Delivered Duty 
Unpaid (DDU) kan användas vid samtliga transportsätt.

Villkorsexempel: Delivered Duty Unpaid Birmingham (INCOTERMS 
1990).

Delivered Duty Paid (DDP)

Detta villkor är det för säljaren mest långtgående i Incoterms. Det 
har samma innehåll som Delivered Duty Unpaid (DDU), men med 
den skillnaden att importavgifter och eventuella skatter skall betalas 
av säljaren. Även här kan man exkludera t ex mervärdeskatt. Villko
ret kommer då att lyda ”Delivered Duty Paid, VAT unpaid”.

Leveransvillkoret och transportsättet___________________

När Incoterms publicerades första gången 1936 såg transporterna helt 
annorlunda ut än de gör i dag. Framför allt sjö- men även järnvägs
transporter 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. Containertrafikens 
utveckling är välkänd.

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 
transportsätt. 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 kostnadsfördelning skall lösas. I Incoterms anges vid CIF risk
övergången 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.

I dag är godstransporter inte bara en fråga om enskilda transportme
del. Förmågan att kombinera olika transportsätt med hänsyn tagen 
till marknad, kundservice, transportekonomi mm kan sägas vara 
typiskt för vår tids transporter. Incoterms har under åren anpassats 
till dessa ändrade transportförutsättningar.



Följande schema visar hur de 13 leveransvillkoren i Incoterms passar 
ihop med respektive transportsätt; sjö, järnväg, bil och flyg.

sjö järnväg bil flyg

EXW X X X X

FCA X X X X

FAS X

FOB X

CFR X

CIF X

CPT X X X X

CIP X X X X

DAF X X

DES X

DEQ X

DDU X X 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
Frågor som rör leverans och betalning av en vara bör alltid betraktas 
i förhållande till varandra. Olika leveransvillkor kan passa mer eller 
mindre bra ihop med olika betalningsvillkor. Vissa kombinationer 
kan innebära att exportören hamnar i en risksituation under leveran
sens genomförande. Följden kan bli försenad eller i värsta fall 
utebliven betalning. För att minimera riskerna bör man alltså behålla 
styrmöjligheterna för godset till dess betalningen för varan är säkrad. 
Styrmöjligheter har man med bl a leveransvillkoren.

Det finns vissa betalningsformer där dokument, framför allt trans
porthandlingar, är inblandade i betalningsvillkoret. Valet av leve
ransvillkor avgör vilket transportsätt som kan användas och därmed 
vilka transportdokument som blir aktuella. De olika tranportdoku- 
menten har olika juridisk status. Den enda frakthandling som rent



juridiskt sägs representera godset är konossementet (B/L, Bill of 
Lading) som används vid sjötransport. Konossementet är en åtkomst
handling. Innehavaren av originalkonossementet kan hos rederiet 
lösa ut det gods som är upptaget i detta dokument.

Fraktsedlarna för flyg, bil och järnväg är inte åtkomsthandlingar. 
När dokumentinkasso används som betalningsform skall köparen i 
sin bank lösa ut de dokument som säljaren lämnat in i sin bank. Dessa 
dokument bör då 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 betalningsrisk 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. Problemet är här inte dokumenten i sig. FOB är 
ett sjövillkor och konossement kan alltså utfärdas. Här är tidpunkten 
för riskövergången det intressanta. Vid FOB övergår risken från 
säljaren till köparen då godset passerar fartygets reling i inlastnings- 
hamnen. Sjötransporten sker således på köparens risk. Det är då 
köparen som avgör om och i vilken omfattning varuförsäkring skall 
tecknas. I de fall köparen har ett dåligt försäkringsskydd och varan 
skadas under transporten, har säljaren hamnat i en risksituation. Har 
säljaren otur, kanske köparen inte bryr sig om att lösa ut dokumenten 
i sin bank. Säljaren har då pga en mindre lyckad kombination 
leveransvillkor/betalningsvillkor försatt sig i en situation där de egna 
styrmöjligheterna är begränsade. Om säljaren i stället hade avtalat 
om en CIF-leverans, hade såväl transportavtalet som varuförsäkring- 
en skett på säljarens ansvar. Detta hade ökat den egna tryggheten.

Exemplen visar att leverans- och betalningsfrågorna alltid bör betrak
tas i förhållande till varandra. Undvik att hamna i lägen där den egna 
kontrollen över varan har försvunnit och betalningen inte är säkrad.

Leveransvillkoret och transportförsäkringen_____________

Av de 13 leveransvillkoren i Incoterms är det endast två som talar 
om försäkringsplikt. Dessa är:

- Cost, Insurance and Freight (CIF)

- Carriage and Insurance Paid to (CIP)



I dessa båda villkor skall säljaren teckna en på köparen överlåtbar 
varuförsäkring för varan. De övriga leveransvillkoren nämner inget 
om skyldighet för säljare eller köpare att försäkra. Det är i dessa fall 
den som har försäkringsbart intresse i godset som avgör om försäk
ring 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.

För godstransporter brukar man skilja mellan ansvarsförsäkring och 
varuförsäkring.

Ansvarsförsäkring
Ansvarsförsäkringen är den försäkring som täcker transportörens 
ansvar för det gods han omhändertagit och transporterar. Internatio
nella transporter sker under de konventioner som finns för varje 
transportslag. I dessa konventioner beskrivs bl a ansvarsfrågorna i 
detalj. Följande internationella konventioner reglerar de olika trans
portslagen:

Haag/Visby-reglerna - Sjötransporter 
W arszawa-konventionen- Flygtransporter 
CIM-konventionen-Järnvägstransporter 
CMR-konventionen- Biltransporter

I de olika transportkonventionema är transportörens beloppsmässiga 
ansvar begränsat. Ansvarsbeloppen räknas ut med hjälp av Internatio
nella valutafondens speciella dragningsrätter, SDR (Special Drawing 
Rights). Riksbanken noterar dagligen värdet för SDR, som varierar 
beroende på valutafluktuationer. I skrivande stund (januari -94) noteras 
värdet på 1 SDR till drygt 11 SEK.

Om gods skadas eller förkommer under transporten prövas transpor
törens ansvar för det inträffade. Om det visar sig att transportören har 
brustit i ansvar, är den maximala ersättningen till den skadelidande 
följande:

Sjö: ca 22 SEK/kg 
(altemavtivt ca 

7 333 SEK/kolli)

(2 SDR)

Bil:

Järnväg:

Flyg: ca 187 SEK/kg

ca 187 SEK/kg

ca 92 SEK/kg

(666,67 SDR) 

(17 SDR) 

(17 SDR) 

(8,33 SDR)



Ersättningen är som regel otillräcklig. Det gäller dessutom att trans
portören skall ha brustit i ansvar för att ersättning över huvud taget 
skall utgå. Varierande grad a v friskrivningsregler för transportörer
na gör tillvaron som regel osäker för den skadelidande.

Varuforsäkring
Den försäkring som ger säljare eller köpare ett fullgott skydd är i stället 
varuförsäkringen. Denna försäkring är en sakförsäkring. Ersättning för 
skadat eller förlorat gods betalas ut i förhållande till varuvärdet (trans
portörens ansvarsförsäkring med maximala belopp/kg). En förlust som 
täcks av en varuforsäkring ersätts vanligtvis med

Varuvärde + Fraktkostnad + Försäkringskostnad + 10% handelsvinst.

Varuförsäkringen tecknas vanligen med omfattning enligt de engel
ska försäkringsvillkoren, ”Institute Cargo Clauses”. De benämns 
A-, B- och C-villkor. A-villkoret ger det mest omfattande försäk
ringsskyddet och C-villkoret det minsta.

Av leveransvillkoret framgår när risken övergår från säljare till 
köpare. I två av villkoren, CIF och CIP, skall säljaren teckna varu- 
försäkring enligt miniminivå. I övriga villkor gör den som står risken 
klokt i att teckna varuforsäkring på lämplig nivå. En särskild form 
av varuforsäkring, exportintresseförsäkring, kan tecknas av en säl
jare även för del av transporten för vilken han ej står risken. Denna 
försäkring ger då säljaren en extra trygghet, om så önskas.

Leveransvillkoret och rationella godsflöden______________
I tidigare avsnitt har säljarens styrmöjligheter vad avser varans 
leverans berörts. Vi skall här se närmare på vilka möjligheter leve
ransvillkoren erbjuder i detta avseende. För den logistikansvarige vid 
företaget bör dessa aspekter beaktas.

Det finns en stark önskan hos de flesta företag att ha största möjliga 
kontroll över varuflödet in i företaget, internt och ut ur företaget. 
Förklaringen är enkel: genom full kontroll över varuflödet kan bl a 
lagerhållning, produktion och transporter effektiviseras; rationella 
rutiner kan skapas och kostnaderna därigenom minska. Ett mycket 
viktigt inslag i detta arbete är då att använda leveransvillkoren som 
styrinstrument.

Leveransvillkoren ger säljaren och köparen varierande grad av skyl-



digheter 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 långtgående 
för säljaren ett villkor är, desto större blir styrmöjligheten.

Det mest långtgående villkoret för säljaren i Incoterms är ”Delivered 
Duty Paid”. Här är de egna styrmöjligheterna i det närmaste maxima
la. Rent praktiskt är nämnda villkor ändå inte alltid det mest lyckade. 
Som säljare skall man här svara för införtullningen i importlandet 
och betala samtliga importavgifter. Ett svenskt företag har ofta 
svårigheter att rent bokföringsmässigt hantera t ex moms som betalas 
i ett annat land. Det är ofta mer praktiskt att köparen betalar moms. 
Villkoret Delivered Duty Unpaid (DDU) passar då bättre.

Om vi betraktar handeln med EU bör man dock ha i åtanke att inom 
den interna EU-handeln har momshanteringen väsentligt förenklats 
sedan den s k inre marknaden bildades den 1 januari 1993. Denna 
förenkling gäller inte vid köp från leverantör utanför EU, t ex från 
Sverige (Sverige är i skrivande stund (januari 1994) inte medlem i 
EU). Det är alltså oftast enklare för en EU-kund att köpa från ett annat 
EU-land än från Sverige, eftersom ingen momsdebitering sker. Detta 
kan vara en konkurrensnackdel för svenska leverantörer.

Andra leveransvillkor som ger styrmöjligheter vid export är CIF, 
CPT och CIP.

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 styrmöjligheter för både ut- och inleveranserna finns förut
sättningarna att angripa det interna varuflödet, produktionen och 
därigenom lagerhållningen. Detta är en viktig del i materialadminist
rationen, MA.

Med strategin att köpa nära säljaren och sälja nära köparen har man en 
fördel i fraktförhandlingar med transport- och speditionsforetag.

En ytterligare fördel av att sälja nära köparen har att göra med 
kundservice. Man erbjuder varan med tillhörande tjänst i form av en 
leverans. Många köpare uppfattar det som positivt att genom sälja
rens offert få besked om vad varan kostar på hemmaplan. Detta gäller



i synnerhet om övriga leverantörer befinner sig nära köparen eller, 
som vid handeln inom EU, inom unionen. Det är då viktigt att 
använda leveransvillkoren på ett sådant sätt att man uppnår konkur
rensfördelar.

Några goda råd om leveransvillkor_____________________

- Välj inte leveransvillkor slentrianmässigt. Se till att beslutsunder
laget är genomtänkt.

- Passar leveransvillkoret för det planerade transportsättet?

- Är leveransvillkoret anpassat till övriga villkor i affären, t ex 
betalning och försäkring?

- Är både säljare och köpare fullt införstådda med innebörden av 
det valda leveransvillkoret?

- Välj leveransvillkor ur regelsamlingen Incoterms 1990. Den har 
störst internationell spridning.

- Se till att säljare, inköpare, transport- och speditionspersonal m fl 
på det egna företaget är införstådda med leveransvillkorens bety
delse.

Fler goda råd och fakta finns att hämta ur de böcker som redovisas
nedan under rubrik ”Litteratur”.

Litteratur

Dahlbom, S: Anbud och offerter i internationella affärer. Exportrå
det, 1991

Pewe, U: Lönsam logistik - lönsam fysisk distribution och dess 
förutsättningar. Industrilitteratur, 1993

Sjölander, J: Tullar, skatter, dokument mm - en exportteknisk väg
ledning. Exportrådet, 1992

Incoterms 1990 - ICCs internationella regler för tolkning av han
delstermer. Exportrådet/ ICC. Stockholm 1991

Guide to Incoterms 1990 (engelsk text). ICC 1991



Transportförsäkring 13
av Kurt Schalling, SkadekonsultAB

Vad är en transportförsäkring?________________________

- Transportförsäkring (= varuförsäkring, eng. cargo insurance) in
nebär att godset är försäkrat mot skada och förlust under sin väg 
från säljare till köpare.

- Säljare och köpare bestämmer i köpeavtalet vem som skall för
säkra.

- Försäkringen gäller för den som vid skadetillfället hade intresse i 
godset.

- Undantag för skada till följd av godsets inneboende egenskap 
(inherent vice) och otillräckligt emballage.

- Följdskador, t ex förlust av marknad, kan täckas genom tilläggs- 
försäkring.

Export- och importaffärer_____________________________

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 på rätt sätt få in bestämmelser om sådana förhållanden 
som rör tekniken i utrikeshandeln, t ex hur kostnaderna för transpor
ten skall fördelas mellan säljare och köpare, vid vilken tidpunkt 
risken för godset skall övergå från säljare till köpare, vem som skall 
transportförsäkra godset mm. Den som har några få exportaffärer per 
år kan överlåta dessa frågor till sin speditör, som ombesörjer 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 transportförsäk
ring 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 arbetskrä- 
vande och det finns risk för att han glömmer bort någon enstaka 
sändning. Det vanliga är att försäkringsbolaget med exportören 
upprättar ett transportförsäkringskontrakt, generalpolis, som auto
matiskt ger exportören ett skydd för varje sändning så snart den 
lämnar hans lager. Han rapporterar i efterhand sändningarna till 
försäkringsbolaget. 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 normala vid t ex rembursaffärer, 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.

Ett ännu enklare förfarande är årsavtalade försäkringar, särskilt lämp
ligt vid import. Detta innebär att importören uppskattar värdet av sin 
årsimport och betalar en premie i förskott, vanligen i rater per månad 
eller kvartal med avräkning vid årets slut.

Skador_______________________________________________
När en skada inträffar gäller försäkringen till förmån för den som då 
hade intresse i godset. Detta kan vara säljaren eller köparen eller en 
bank som förskotterat betalning, exempelvis genom remburs. Om 
transporten, som ofta är fallet, sker på köparens risk är det köparen 
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 försäkringsbolag från olika 
länder.

Haveriagenten besiktigar skadan och upprättaren haverirapport, som 
skickas för godkännande till försäkringsbolaget. I samråd med ex
portören kan försäkringsbolaget ge haveriagenten fullmakt att reglera 
skadan direkt med köparen och betala ut ersättningen till honom. 
Detta förutsätter som regel att det finns en väl etablerad förbindelse 
mellan säljare och köpare. Vid omfattande skador eller vid mer 
komplicerade leveranser, som t ex av nyckelfärdiga industrier, kan 
försäkringsbolaget skicka ut sin egen inspektör för att besiktiga 
skador eller lägga upp rutiner för hur gods som skadats skall behand
las 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 varannan dag året runt, i genomsnitt, totalförliser ett 
lastfartyg på över 500 bruttoton med totalförlust av godset som följd. 
I sådana fall utgår inte någon ersättning från redaren för det gods som 
förloras eller skadas, eftersom de ansvarsregler som gäller för sjöfar
ten undantar från redarens ansvar alla skador som beror av nautiskt 
fel eller brand ombord på fartyget.

Som framgår av det följande har emellertid redaren liksom andra 
transportörer ett visst ansvar för det gods han transporterar. Detta 
ansvar är dock begränsat till vissa belopp per kilo eller kolli, och 
ansvaret är försett med en rad undantag för sådana händelser som 
transportören inte kunde råda över.

Transportförsäkringen har självfallet inte några sådana undantag. - 
Ett exempel kan belysa vad som nu sagts. Ett företag i Holland, som 
regelbundet skickade gods med lastbil till en köpare i England, 
vägrade trots påstötning från sitt försäkringsbolag att transportför- 
säkra godset. Det litade på lastbilstransportörens ansvar. Vad som 
glömdes var att när den lastade bilen stod på färjan över Engelska 
kanalen så gällde Sjölagens regler, inte biltransportörens, för sådana 
skador som kunde inträffa endast till sjöss. När färjan förliste vid 
Dovers vita klippor och godset totalförlorades åberopade redaren



undantag för nautiskt fel, och varuägaren fick därför inte någon 
ersättning av redaren. Eftersom han inte heller hade någon transport
försäkring 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 begräns
ningar 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 har försäkrat godset för expor
törens 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 leve
ransklausulen sker på köparens risk. I det följande kommer dessa och 
ovan nämnda problem att belysas mer i detalj.

Leveransklausuler____________________________________

Vid ett internationellt köp måste säljare och köpare komma överens 
om hur kostnaderna för transporten av godset skall fördelas dem 
emellan samt vid vilken tidpunkt risken för att godset skadas eller 
förloras skall övergå från säljare till köpare. Tidpunkten när risken 
övergår eller, som köplagen uttrycker det, faran för godset övergår 
från säljare till köpare är viktig, eftersom den sammanhänger med 
frågan om vilkendera part som skall försäkra godset. Det är här alltså 
frågan om vilkendera av säljare eller köpare 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 omhändertagna 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. Transportförsäkringen vilar på godset och följer 
detta från magsin till magasin samt täcker fulla beloppet plus viss 
handelsvinst, som vi senare skall se. Transportförsäkringen har myc
ket få undantag.

Risken övergår från säljare till köpare _______________

Frågan om riskövergången bestäms av den leveransklausul som 
parterna kommit överens om. Godset kan säljas ”ex works”, dvs från 
tillverkarens fabrik. I sådant fall skall köparen stå för kostnaderna för



hela transporten, och risken för godset övergår till 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 försäkrar eller själv står risken. Den 
motsatta ytterligheten är att godset säljs ”delivered”, ej att förväxla 
med ”fraktfritt”, som endast är en kostnadsfördelningsklausul. ”De
livered” innebär att säljaren levererar godset på köparens ort och att 
det därmed är säljaren som står för fraktkostnaderna samt risken för 
godset och försäkrar.

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. Skillanden mellan FOB och CIF är att 
kostnaderna fördelas på olika sätt. Vid FOB upphör säljarens kost
nader när risken övergår, medan vid CIF säljaren har att betala frakt 
och försäkring. CIF innebär en förpliktelse för säljaren att försäkra.

Här skall omedelbart sägas att internationellt sett är tolkningarna av 
när risken övergår vid FOB- och CIF-klausulerna ingalunda enhetli
ga. 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 farygets 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 ”FOB VESSEL” om 
man avser att risken skall övergå vid fartygets sida.

Incoterms____________________________________________
För att säljare och köpare skall vara på det klara med vad som 
överenskommits bör de hänvisa till Internationella Handelskamma
rens standardtolkningar av leveransklausuler, Incoterms 1990.1 In
coterms 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.

Incoterms 1990 upptar ett antal leveransklausuler som lämpar sig för 
containertransporter, dvs multimodala transporter, sådana som ge
nomförs med mer än ett transportmedel. Här bör särskilt uppmärk-



sammas CARRIAGE PAID TO (CPT) och CARRIAGE AND IN
SURANCE PAID (CIP) som följs av en angiven destination. FOB 
och CIF bör användas endast vid rena sjötransporter. Självfallet kan 
EX WORKS (EXW) och DELIVERED Duty paid (DDP) väl förenas 
med containertransporter.

Problem vid FOB_____________________________________
När parterna bestämmer vem som skall transportfor säkra finns det 
ett par frågor som måste hållas i minnet. Vid en FOB-försäkring eller 
motsvarande term för containertrafik är det köparen som försäkrar. 
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 bestämmelse 
om att försäkringen gäller från magasin till magasin, men köparens 
försäkringsavtal träder inte i kraft förrän vid det tillfälle då han får 
ett försäkringsbart intresse i godset. Därför finns inte något försäk
ringsavtal gällande för sträckan fram till riskövergången. Säljaren bör 
alltså, för att vara skyddad, teckna egen försäkring för den sträckan.

Vem skall försäkra? _____________
Ett annat problem som ofta förbises är det inbördes förhållandet 
mellan leveransklausul, betalningsklausul och försäkringsplikt. Ett 
exempel kan illustrera detta. En svensk exportör säljer papper FOB 
med betalning mot dokument i destinationshamnen. Under en trans
port råkar fartyget ut för ett haveri och får bogseras till nödhamn. 
Samtidigt skadas godset av saltvatten. Köparen vägrar ta emot sänd
ningen och löser alltså inte ut dokumenten. Godset ställs då till 
avsändarens förfogande. Köparens försäkringsgivare betalar inte, 
eftersom köparen inte 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 försäljning-



en i sådant fall sker CIF, innebär detta att säljaren har försäkringen i 
sin hand. När godset ställs till hans förfogande i skadat skick kan han 
få ersättning för skadan ur sin egen försäkring. Om godset kommer 
fram till mottagaren och han erlagt betalning så gäller försäkringen 
givetvis till förmån för köparen och ersättning utgår till honom.

Här skall särskilt framhållas att transportförsäkringen inte skyddar 
mot den uteblivna betalningen. I exemplet är det fråga om ersättning
en för skadan på godset. Utebliven betalning kan exportören skydda 
sig mot endast genom exportkreditförsäkring.

Problem vid CIF______________________________________
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 loss
ningshamnen 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 ovan relaterade 
med papperssändningen. Här finns möjlighet för exportören att teck
na en exportintresseförsäkring, som gäller till förmån för säljaren för 
det fall att ersättningen inte utgår under köparens försäkring.

Villkor_______________________________________________
Transportförsäkringen är till sin natur en sakförsäkring, dvs det är 
godset som sådant som är försäkrat. Import till Sverige försäkras i 
allmänhet enligt de av Sjöassuradöremas Förening fastställda stand
ardvillkoren. Exporten försäkras i allmänhet på engelska villkor, 
”Institute Clauses”. Anledningen till att man använder engelska 
villkor för exporten är att skadorna som regel inträffar utomlands och 
att de haveriagenter som de svenska bolagen anlitar är väl förtrogna 
med den stora Londonmarknadens försäkringsvillkor, men knappast 
med villkor från olika mindre marknader runt om i världen.

De svenska och engelska villkoren skiljer sig inte i praktiken så



mycket från varandra. Den principiella skillnaden är att enligt den 
svenska försäkringsavtalslagen allt som inte är undantaget skall anses 
vara täckt av försäkringen, medan engelsk lagstiftning har motsatt 
princip, dvs endast det som finns angivet i försäkringen anses vara 
täckt. I de engelska villkoren anges dock numera såväl omfattning 
som undantag.

Det vanligaste villkoret när det gäller styckegods är i svenska villkor 
”normalförsäkring” (tidigare: ”helförsäkring” eller ”mot alla trans
portskador”), 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 trans- 
portvärdigt 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 egenskaper, ”inherent vice”, att 
skadas eller förloras. Exempel på inherent vice är livsmedel som 
redan vid skeppningen är infekterat av bakterier, vilka under resans 
gång vid passage av varmare klimatzoner snabbt utvecklas och 
förstör godset. Denna typ av skador ersätts inte under transportför
säkringen.

Även när det gäller emballaget har försäkringsgivaren rätt att vägra 
ersättning, om detta inte varit tillräckligt för att skydda godset. I de 
fall, vilket är det vanliga, där försäkringsbolaget har ett stående 
transportförsäkringskontrakt med sin kund, brukar bolaget ersätta 
även sådana skador och uppmana försäkringstagaren att snabbt rätta 
till emballaget.

Warranties___________________________________________
Slutligen finns en viktig bestämmelse, nämligen de åtgärder och 
villkor som skall iakttagas av försäkringstagaren. På engelska kallas 
sådana bestämmelser för ”warranties”. Här finns en väsentlig skill
nad mellan svensk och engelsk rättsuppfattning. Detta kan illustreras 
med följande exempel. I försäkringsavtalet finns som regel en be
stämmelse 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 försäk
ringen, medan sjötransporten går utan anmärkning, så ersätts den 
efterföljande skadan under de svenska villkoren. Bolaget har dock 
rätt att begära en tilläggspremie för den extra risk man stått under 
sjötransporten.

Enligt engelsk rättsuppfattning upphör emellertid försäkringsavtalet 
att gälla genom att försäkringstagaren inte iakttar bestämmelsen att 
använda ett förstklassigt fartyg. Han gör sig skyldig till en ”breach 
of warranty”. Därmed finns inte längre något försäkringsavtal gäl
lande under den efterföljande landtransporten, och ersättning utgår 
inte. Warranties av detta slag är vanligt förekommande i avtal med 
anglosaxiska länder. En svensk säljare eller köpare gör klokt i att 
noga iaktta dessa warranties med risk för att avtalet i annat fall blir 
ogiltigt.

Giltighetstid__________________________________________

Försäkringen gäller normalt från det att godset lämnar sin plats i 
säj arens lager till dess det placerats på sin plats i köparens lager. Här 
skall då särskilt hänvisas till vad som sagts ovan om FOB-fösäljning, 
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 vill
kor gäller 60 dagar efter lossning.

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 mellanlag
ringar i mottagningslandet, och den kompletteras dessutom ofta av 
en särskild montageförsäkring. Försäkringsskyddet gäller då efter



särskild överenskommelse mellan exportör och försäkringsbolag till 
dess hela anläggningen överlämnats till beställaren.

Transportförsäkringen gäller för skada och förlust på godset. Där
emot ersätts inte följ dskador, 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 transportavbrotts- 
försäkring.

Alternativ____________________________________________

I de svenska villkoren finns alternativ under ”grundförsäkring” eller 
”utvidgad grundförsäkring”. I de engelska villkoren innehåller Clau
se B och Clause C vissa begränsningar i omfattningen. De äldre 
benämningarna mot haveri och trafikolycka samt de engelska FPA 
(free of particular average) förekommer fortfarande. Inskränkning
arna innebär vanligen att försäkringsgivaren ersätter endast sådan 
skada som uppkommer i samband med olyckshändelse eller förlust 
som drabbar transportmedlet, exempelvis att ett fartyg kolliderar, 
sjunker, råkar ut för exceptionellt hårt väder, en lastbil kör i diket 
osv. Under detta villkor ersätts även förlust av helt kolli. Dessa 
begränsade villkor används huvudsakligen vid transport av bulklas- 
ter.

Gemensamt haveri___________________________________ _

Samtliga villkor omfattar även ersättning i gemensamt haveri (G H, 
på engelska G A, General Average). Som framgått av exemplet med 
papperssändningen (se tidigare avsnitt ”Vem skall försäkra?”) är 
detta ett viktigt moment i försäkringsskyddet, vilket försäkringstaga
ren 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 förhållande till respektive 
värde. Varuägaren kan alltså, utan att hans gods blivit skadat, få bidra 
till en sådan ersättning i gemensamt haveri om det fartyg som 
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, vanligen fakturavärdet, samt lägger till detta



transportkostnader i varuägarens risk, försäkringskostnad samt 10% 
handelsvinst beräknad pâ summan av ovan nämnda poster. Exportö
ren kan med försäkringsbolaget komma överens om en annan beräk
ningsgrund och t ex en högre imaginär vinst. En sådan högre vinst 
som medförsäkras måste dock motsvaras av verkliga förhållanden. 
Enligt Försäkringsavtalslagen 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 internationella 
varubörserna kan man åsätta varan ett preliminärt värde som slutjus- 
teras 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 ge
nomförande. Premien uttrycks i procent av försäkringsvärdet. I bot
ten 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 försäkringstagarens ska
deresultat. 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 skadcresultat, 
som hänförs till en rad enskilda skador av typ bräckage, stöld mm, 
får motsatt effekt, dvs exportören kan vänta premiehöjningar.

Krig_________________________________________________
Från den vanliga transportförsäkringen är krigsförsäkring undanta
gen. Försäkring mot krigsrisker tecknas separat genom ett särskilt 
krigsförsäkringsavtal. Krigsförsäkring som tecknas i Sverige och 
avser svenska intressen är förknippad med en särskild krigsutbrotts- 
klausul. Denna innebär att vid ett krigsutbrott övertas krigsrisken av 
Statens Krigsförsäkringsnämnd, som håller försäkringarna 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 för
sedda med en särskild uppsägningsklausul, vilken automatiskt träder 
i kraft ett fåtal dagar efter ett krigsutbrott.

Transportörens ansvar________________________________
Här skall slutligen sägas några ord om transportörens ansvar och hur 
detta är begränsat i olika avseenden. Transportörens ansvar är olika 
utformat för skilda transportmendel. Det kan vara ettpresumtionsan- 
svar som för redaren. Man utgår från att transportören är ansvarig för 
skadan på godset, men han har möjlighet att visa att skadan inträffade 
utan att han kunde göra något för att hindra den. Det kan vara ett strikt 
ansvar som för järnvägen. Detta innebär att transportören alltid är 
ansvarig, om han inte kan åberopa vissa i lagen intagna undantag. 
Bland dessa finns då som regel ett undantag för händelser som 
transportören inte kunde förutse och som han inte kunde göra något 
för att undvika, med andra ord ”force majeure”, ”Act of God” etc. 
Skillnaden mellan presumtionsansvaret och det strikta ansvaret blir 
därmed flytande. Dessutom är transportörens ansvar begränsat till 
vissa belopp vanligen relaterade till det förlorade godsets vikt. Även 
dessa skiljer sig mellan transportmedlen.

Ansvarets utformning och beloppsbegränsningarna regleras i inter
nationella konventioner på transportområdet. Begränsningsbeloppen 
har ursprungligen fastställts i guldfrancs, germinalfrancs eller poin- 
caréfrancs. I och med att guldet övergivits som värdemätare har man 
nu allmänt övergått till s k speciella dragningsrätter, SDR (special 
drawing rights), som baseras på genomsnittsvärdet av ett antal ledan
de valutor enligt regler fastställda av Internationella Valutafonden. 
Kursen på SDR noteras dag för dag på bankernas listor över valuta
kurser. I det följande kommer att anges beloppsbegränsningar om
räknade till svenska kronor efter en kurs av 1 SDR = 11 SEK. Dessa 
belopp är inte exakta, men anger väl storleksordningen.

Redaren______________________________________________
Redarens ansvar är begränsat enligt Haag/Visby-reglerna till anting
en ca 7 333 SEK för varje kolli eller ca 22 SEK per kilo brutto av det 
förlorade godsets vikt. Dessutom är redaren fri från ansvar, om 
godset förlorats eller skadats till följd av ett antal särskilt uppräknade 
händelser, bland vilka nautiskt fel och brand är de viktigaste. I 
praktiken innebär detta att 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 typ av 
skador ersätts självfallet under transportförsäkringen.

Redaren svarar för godset från det ögonblick det förts fram till 
fartygets sida, så att det kan nås av fartygets tackel, intill dess godset 
blivit omhändertaget eller på tillfredsställande sätt upplagt efter 
lossningen. Det föreligger förslag till en ny konvention avseende 
sjötransporter, Hamburg-reglema, som kommer att modifiera nu 
gällande bestämmelser på så sätt att undantagen för nautiskt fel och 
brand bortfaller samt tidpunkterna för mottagande och avlämnande 
något justeras. Det är emellertid osäkert när och om den nya konven
tionen kommer att ratificeras.

Järnvägen____________________________________________

För järnvägens del är ansvaret begränsat internationellt till ca 187 
SEK per kilo av det förlorade godsets vikt, medan i inrikestrafik SJ 
ansvarar upp till 400 SEK. Järnvägen är fri från ansvar om den kan 
visa att skadan eller förlusten föranleddes av ”förhållanden som 
järnvägen icke kunnat undvika och vars följder den icke kunnat 
förebygga”. Detta är, som berörts ovan, ett undantag för ”force 
majeure”, dvs ingripande av högre makt. Ansvaret inträder när godset 
mottagits för befordran och upphör när det utlämnats till mottagaren. 
Här skall anmärkas att vid vagnslastgods, dvs när järnvägen mottar 
en av avsändaren lastad vagn, åberopar järnvägen den allmänna 
undantagsklausulen avseende så gott som alla enskilda skador som 
drabbar godset.

Biltransport__________________________________________
Vid biltransport svarar transportören internationellt för ca 92 SEK 
per kilo, medan i inrikestransport gäller 150 SEK per kilo. Vissa stora 
transportförmedlare påtar sig ett längre gående ansvar. Sålunda sva
rar ASG för 400 SEK 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 då inte skyldighet att kontrollera lastningen. 
Det räcker om han konstaterar att lastningen till det yttre verkar vara 
tillfredsställande.



Även 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 spär- 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.

Flygtransport_________________________________________
Vid flygtransport svarar flygbolaget för ca 187 SEK 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 
åtgärder för att undgå skadan eller att detta ej varit möjligt för dem”.

Speditionsforetagen har ett i Nordiskt Speditörsförbunds allmänna 
bestämmelser fastställt ansvar. Speditören kan uppträda antingen i 
sin ursprungliga roll av förmedlare av godset. I det fallet är han 
ansvarig för godset endast så länge han har det i sin vård. Ansvaret 
är begränsat till ca 550 000 SEK per uppdrag, eller vid godsskada 92 
SEK per kilo. Speditionsforetaget kan emellertid också uppträda som 
transportör, vilket innebär att företaget åtar sig ett transportöransvar 
under varans hela väg. De transportörer som utför transporten blir då 
underentreprenörer till speditionsforetaget. I sådant fall regleras an
svaret i enlighet med de regler som gäller för respektive transportörer. 
Om en skada inträffar och den ej kan hänföras till ett visst trans
portavsnitt gäller ett ansvar av 92 SEK per kilo.

När speditionsforetaget uppträder som transportör kan detta utfärda 
ett transportdokument, FBL (FLATA Bill of Lading), vilket närmast 
är att jämföra med ett konossement utställt av en redare. I sin roll som 
speditör kan företaget utfärda olika typer av dokument, i vilka 
ansvaret för själva transporten är uteslutet.

Farligt gods__________________________________________
Särskilda problem hänför sig till transport av farligt gods. Försäk
ringen mot skada och förlust av sådant gods sker på vanligt sätt 
genom transportförsäkring. Problemen på detta område hänför sig



framför allt till sådan skada som kan drabba transportören eller tredje 
man till följd av att det farliga godset kommer loss. Här skall endast 
kort påpekas att varuägaren/avsändaren i första hand har att iaktta de 
bestämmelser för olika transportområden som gäller dels beträffande 
förpackning, dels beträffande märkning av sådant gods. Inom varje 
transportområde finns en särskild säkerhetskod för sådant gods.

Dessutom föreligger en upplysningsplikt från avsändarens sida gent
emot transportören beträffande godsets farliga egenskaper. Om av
sändaren underlåter att upplysa om godsets egenskaper eller att iaktta 
bestämmelser om förpackning och märkning, kan han bli ansvarig 
för skador som uppstår på transportmedlet, annan last eller tredje 
man. Sådana skador täcks inte av transportförsäkringen. De faller 
under företagens allmänna ansvarsförsäkring.

Sammanfattning______________________________________

1. Transportförsäkringen spelar en viktig roll vid export och im
port. Ett stort antal varusändningar råkar ut för olika slag av 
skador, såsom bräckage, vatten- och fuktskador, stöld mm.

2. Exportören bör själv försäkra om han ligger ute med betalningen. 
Kan han inte försäkra på grund av mottagarlandets bestämmelser 
bör han teckna exportintresseförsäkring till reducerad premie. 
Vill han skydda sig mot köparens insolvens måste han teckna 
särskild exportkreditförsäkring.

3. Vid FOB-försäljning måste exportören tänka på att transporten 
fram till lastningshamnen är oförsäkrad. Han bör täcka denna 
sträcka genom en särskild försäkring. Kostnaderna härför är 
obetydliga och hanteringen enkel.

4. Vid försäljning eller köp CIF är det viktigt att den slutliga 
bestämmelseorten nämns i försäkringsbrevet. Om skeppnings- 
hamnen anges, liksom i konossementet, blir transporten från 
hamnen till den slutliga destinationen i inlandet oförsäkrad.

5. Rådgör med försäkringsbolaget om hur skaderegleringen skall 
läggas upp för mer stadiga kunder i utlandet.

6. Rådgör med försäkringsbolaget om hur sändningarna skall rap
porteras på enklaste sätt. Eventuellt kan exportörens egna ex- 
portrutiner utnyttjas. De svenska försäkringsbolagen hör till dem 
som kommit längst när det gäller förenklade rutiner.



7. Tillse att de högsta försäkringsbelopp per sändning som angivits 
i transportförsäkringskontraktet är tillräckliga.

8. Rådgör med försäkringsbolaget angående typen av skador som 
inträffat. En förbättring av emballaget kan ge en nöjdare kund 
och en lägre försäkringspremie.
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Tullar och andra tullfrågor 14 
i ett globalt perspektiv
av Hans G Leijerfelt, Exportrådet

EXEMPEL

En svensk textilfabrikant och konfektionär upptäcker plötsligt att Sverige 
har ingått frihandelsarrangemang med baltstaterna. Tänk, att snabbt få igång 
tillverkning och utnyttja den billiga arbetskraften (med tämligen gott yr
keskunnande) för att konkurrera ute på Europamarknaden med traditionella 
textilexportörer, såsom portugiser och italienare. Sagt och gjort; över med 
maskiner och material till Estland, ta upp order, tillverka, tillverka och åter 
tillverka. Men, ack! Frihandelsreglerna var ju inte multilaterala. En kraftig 
tullsats och övervakningslicenser gjorde export i praktiken omöjlig. Bara 
den begränsade svenska marknaden blev tillgänglig för de bra estniska 
produkterna. Varför hade fabrikanten inte tänkt på att kartlägga förhållan
dena i förväg? Följ det fortsatta resonemanget om internationella handels
regler!

Olika former av gränshinder___________________________

För gemene man förefaller tullfrågor säkerligen svårbegripliga och 
byråkratiska. Avsikten med detta kapitel är att förklara tullförhållan
den 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 dessa kostnader och konkur
rensläget försämras.

Importbegränsningar kan bestå i att man helt enkelt stoppar importen, 
att man tillåter import endast från fall till fall eller att man i förväg 
fastställer hur mycket som maximalt skall få importeras under enviss 
period.

Utöver de mera konkreta och framför allt mera lättöverskådliga 
områdena som redovisats ovan finns åtskilliga typer av handelshin
der. Det kan gälla nationella preferenser vid statlig upphandling, 
diskriminerande 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, importav
gifter, valutabestämmelser - av betalningsbalansskäl.

Det är angeläget att varna för ökade handelshinder vad gäller indust
rier som befinner sig i en krissituation i enskilda länder eller Iänder- 
grupper. Exempel från de senaste decennierna är textil, konfektion, 
järn och stål. Ingen är väl beredd att förutse vilka krisbranscher vi 
kommer att se under resten av detta sekel, 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/EU) bidragit till att



den svenska exporten möter mycket färre tullhinder än vad den 
gjorde innan de internationella organen tillskapades och utvecklades. 
Vidare behandlas tullförmåner för u-ländernas export samt en rad 
mer speciella tullbestämmelser och slutligen kvantitativa importbe
gränsningar.

Sveriges frihandel med omvärlden______________________
Genom en rad olika avtal gäller frihandelsbestämmelser i handelsut
bytet mellan Sverige och 30 länder, nämligen Bulgarien, EFTA-län- 
dema, EU-ländema, Estland, Färöarna, Israel, Lettland, Litauen, 
Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien, Turkiet och Ungern.

Sveriges frihandel med omvärlden grundar sig på en rad frihan
delsavtal. Genom avtalen skapas en rad s k frihandelsområden.

Med frihandelsområde avses ett område bestående av två eller flera 
parter - länder eller sammanslutningar av länder - där genom avtal 
frihandel gäller i handeln mellan parterna med varor som har ur
sprung hos någon av parterna. Frihandelsområdet har inte någon 
gemensam handelspolitik mot omvärlden. Varje part använder ex
empelvis sin egen tulltaxa vid import av varor från utomstående 
länder.

Frihandeln med Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien 
och Ungern grundar sig på frihandelsavtal mellan EFTA-staterna och 
resp land, som skrevs under i Genève 1992 och 1993. Genom avtalen 
skapas ett frihandelsområde bestående av EFT A-länderna och resp 
land. Således kan dessa avtal vara tillämpliga även på export från 
Sverige till ett EFT A-land.

EU och EFTA-länderna

De avtal som ligger till grund för Sveriges frihandel med EU och 
EFTA-länderna är i första hand dels Sveriges frihandelsavtal med 
EEC från 1972, dels EFT A-konventionen från 1960. Genom att 
övriga EFTA-länder i princip har likalydande avtal med EEC utgör 
hela EU/EFTA-området i praktiken ett enda frihandelsområde.

Vidare finns exempelvis särskilda avtal mellan Sverige och EEC och 
mellan Sverige och Finland om handeln med vissa jordbruksproduk
ter. Beträffande EES-avtalet hänvisas till särskilda avsnitt i Export
handboken.
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Baltikum

Frihandeln med Estland, Lettland och Litauen (de baltiska staterna) 
grundar sig på tre frihandelsavtal från 1992 mellan å ena sidan 
Sverige och å andra sidan vart och ett av dessa tre länder. Genom 
dessa avtal existerar tre frihandelsområden, nämligen frihandelsom- 
rådena Sverige-Estland, Sverige-Lettland och Sverige-Litauen.

Färöarna

Frihandeln med Färöarna grundar sig på frihandelsavtalet mellan å 
ena sidan Sverige och å den andra Danmark och Färöarna. Avtalet 
skrevs under 1992. Genom avtalet skapas ett frihandelsområde be
stående av Sverige och Färöarna.

Israel

Frihandeln med Israel grundar sig på frihandelsavtalet mellan EFTA- 
staterna och Israel från 1992. Genom avtalet utgör EFTA-staterna 
och Israel ett frihandelsområde.

Turkiet

Frihandeln med Turkiet grundar sig på frihandelsavtalet mellan 
EFTA-staterna och Turkiet från 1991. Genom avtalet utgör EFTA- 
staterna och Turkiet ett frihandelsområde.

Yad innebär frihandel?
Vad frihandel framför allt innebär är befrielse från importtull. Vidare 
innebär frihandel att kvantitativa importrestriktioner (importförbud, 
importkvotering, etc) inte får tillämpas. Men frihandel innebär även 
befrielse från eventuellt förekommande exporttullar och förbud mot 
kvantitativa exportrestriktioner. Frihandeln gäller endast varor för 
vilka ursprungsvillkoren i respektive avtal är uppfyllda.

Trots förbudet mot importtullar får sådana importavgifter för livsme
delsindustriprodukter tillämpas som är avsedda att utjämna prisskill
naden mellan inhemsk prisnivå och världsmarknadspriset för in
gående jordbruksråvaror.

Det är inte alltid tullfrihet gäller för en vara som omfattas av frihan
del. Vid exempelvis export till f d Östeuropa uppnås tullfrihet för



många varuslag först den 1 juli 2002 efter en successiv tullavtrapp- 
ning, en tullavtrappning som redan har påbörjats för vissa varuslag 
men som påbörjas först ett par år efter avtalets ikraftträdande för 
andra varuslag.

Utöver de traditionella frihandelsreglerna om avskaffande av och 
förbud mot införande av nya handelshinder i form av tullar och 
kvantitativa restriktioner innehåller de olika frihandelsavtalen i de 
flesta fall även konkurrensregler samt bestämmelser om offentlig 
upphandling, statsstöd, immaterialrätt, dumpning etc.

Vilka varuslag omfattas av frihandel?
Frihandeln inom frihandelsområdena omfattar inte alla slags varor. I 
första hand omfattas ”industrivaror” (varor enligt kapitel 25-97 i det 
internationella klassificeringssystemet HS, the Harmonized System). 
Dessutom omfattas livsmedelsindustriprodukter och fisk, men här är 
det stora variationer mellan de olika avtalen. Obearbetade jordbruks
produkter omfattas i regel inte. Vissa jordbruksprodukter åtnjuter 
dock förmåner enligt separata bilaterala överenskommelser.

Varuomfattningen kan även variera inom ett och samma frihandels
område beroende på vilken part inom frihandelsområdet som expor
ten sker till. Export till EFTA-länderna omfattar ett flertal varuslag 
på jordbruks- och livsmedelsområdena, som inte omfattas vid export 
till EU.

Frihandeln omfattar endast ursprungsvaror
Frihandeln inom ett frihandelsområde omfattar endast varor som har 
ursprung hos någon av de parter som ingår i frihandelsområdet i 
fråga. Vid exempelvis export från Sverige till Israel gäller frihandel 
endast för varor som har ursprung i Sverige eller i ett annat EFTA- 
land eller i Israel. Denna regel är nödvändig för att hindra snedvrid
ning av handeln genom att tredjelandsvaror söker sig in i frihan
delsområdet via det land som har den lägsta tullnivån.

Vad som menas med att en vara har ursprung hos en viss part som 
ingår i ett frihandelsområde är exakt fastställt i ursprungsregier i 
respektive avtal. Ursprungsreglerna är med vissa smärre undantag i 
princip likalydande i de olika avtalen.

Varor som uppfyller villkoren i ursprungsreglerna kallas för ur-



sprungsvaror. Man säger att de har karaktär av urpsrungsvaror eller 
att de har ursprungsstatus.

Observera att frihandeln inom ett visst frihandelsområde endast 
omfattar varor med ursprung hos part som ingår i just det frihandels
området.

EXEMPEL

Vid export från Sverige till Israel av en vara som har ursprung i EU kan 
frihandelsbestämmelserna inte tillämpas, eftersom EU inte ingår i frihan
delsområdet som består av EFTA-staterna och Israel.

Vid export från Sverige till Estland av en vara som har ursprung i Norge 
kan frihandelsbestämmelserna inte tillämpas, eftersom Norge inte ingår i 
frihandelsområdet som består av Sverige och Estland.

Övriga villkor
Utöver ursprungskravet gäller vissa andra villkor för att frihandel 
skall få tillämpas. Sålunda är det i många fall inte tillåtet att åtnjuta 
restitution (återbetalning) av eller annan befrielse från tull som 
betalats vid import av icke-ursprungsmaterial, som använts vid till
verkningen av en exportvara som man begär förmånsbehandling för 
(tullrestitutionsförbudet). Vidare gäller att varan i princip skall trans
porteras direkt från Sverige till mottagarlandet.

Beträffande EES-avtalet, se särskilda avsnitt i Exporthandboken.

GATT - WTO (World Trade Organization)_____________
The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) eller, som vi 
benämner det på svenska, det allmänna tull- och handelsavtalet, 
ingicks 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 
avveckling av handelshinder som stod i strid med detta avtal. Från 
1994 är antalet medlemsländer fler än 100. Ytterligare 30 länder 
tillämpar GATT i avvaktan på ett handelspolitiskt läge som ger 
förutsättningar för medlemskap. Utanför kretsen av medlemsländer 
återfinns en stor grupp u-länder med obetydlig utrikeshandel.

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 s k mest gynnad 
nations-principen (Most Favoured Nation = MFN). Detta innebär att 
varje tullsänkning eller annan åtgärd att minska handelshindren, som 
ett land ger ett annat land, även omgående skall 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 
handelshindren 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 inled
des den åttonde förhandlingsomgången i den sk Uruguayrundan efter 
att ha föregåtts av sådana mycket framgångsrika rundor som fått 
namn såsom Dillon-, Kennedy- och Tokyo-rundan. Resultaten vid 
de föregående sex förhandlingsomgångarna utgjordes främst i kraf
tiga sänkningar av tullnivåerna. Dessa tullsänkningar har främst 
berört i-länder. Den sjunde, den 1979 avslutade Tokyorundan, gav 
resultat även på andra områden i form av s k uppförandekoder på 
icke-tariffära hindersidan. Här kan nämnas överenskommelser om 
statlig upphandling, dumpning, tullvärde och importlicensförfaran
de.

Den nu avslutade Uruguayrundan synes inte enbart innebära omfat
tande sänkningar av tullnivåerna. Förväntningarna är stora vad gäller 
andra icke-tariffära handelshinder, vilkas resultat redovisas nedan.

Uruguayrundan (UR)
Genom Uruguayrundeuppgörelsen omvandlas avtalet GATT nu till 
en internationell organisation, World Trade Organization - WTO. 
Därigenom närmar sig GATT ursprungstanken att bli en systerorga
nisation till de övriga Bretton Woods-institutionerna, Världsbanken 
och IMF.

Närmast förestår nu ett möte på ministernivå, vid vilket slutresultatet 
- Final Act - skall undertecknas. Det är också tänkt att man där skall



fatta vissa beslut om GATTs framtida arbete, framför allt betr rela
tionen handel/miljö. Därefter vidtar nationell ratificering av överens
kommelsen, vilken enligt nuvarande planer beräknas träda i kraft den 
1 januari 1995.

Det återstår således betydande arbete innan Uruguayrundans resultat 
är vederbörligen omsatt i nationell lagstiftning och den nya organi
sationen kan börja fungera. Ändå är det otvivelaktigt så att ett viktigt 
blad vänts i GATTs drygt 40-åriga historia.

WTO-avtalet har två funktioner. Det är dels en stadga med regler om 
organisatorisk struktur, budget, sekretariat, röstning, ändringar, till
träde och utträde osv.

Den nya handelsorganisationen är också ett paraplyorgan, som håller 
samman och administrerar resultatet av rundan, dvs det reviderade 
GATT-avtalet, alla koder och andra överenskommelser som tidigare 
förhandlats under GATT och hela förhandlingsresultatet av Uru- 
guayrundan.

WTO kommer att ledas av en ministerkonferens, som skall mötas 
minst en gång vartannat år. Den dagliga verksamheten leds av ett 
”General Council”, som också blir det sammanhållande organet för 
det enhetliga tvistlösningssystem som beslutats i rundan och som 
också sköter de handelspolitiska ländergranskningarna.

Överenskommelser rörande varuhandeln

Industriländernas tullsänkningar kan bedömas komma att uppgå till 
cirka 40%. Även om det ännu inte går att slutgiltigt utvärdera 
resultatet av tullförhandlingarna kan redan konstateras att utfallet 
överträffar den allmänna målsättning som satts för tullförhandling
arna, dvs en tredjedels tullsänkning.

Förhandlingsresultatet innebär att de flesta i-länder helt avvecklar 
tullarna på tio varuområden: läkemedel, papper, stål, byggmaskiner, 
jordbruksmaskiner, medicinsk utrustning, möbler, leksaker, öl samt 
spritdrycker (enbart s k brun sprit).

Resultatet innebär också att u-länderna nu binder sina tullar i stor 
utsträckning, i många länder fullständigt. Även om u-ländernas 
medgivanden i flertalet fall innebär s k takbindningar, dvs på högre 
nivå än utgående tullar, innebär det ändå för exportörer betydligt



ökad säkerhet och förutsebarhet vad gäller marknadstillträdesvillko- 
ren.

Tullsänkningarna i Uruguayrundan skall som huvudregel genomfö
ras i fem årliga, lika stora steg. På vissa områden har längre genom
förandeperioder överenskommits. För stål skall tullelimineringen 
exempelvis ske under en tioårsperiod. På läkemedelsområdet har 
man däremot enats om en omedelbar tullavveckling den första dag 
då runderesultaten sätts i kraft.

Bilaterala förhandlingar har även förts om minskning eller avveck
ling av s k icke-tariffära handelshinder (NTMs).

Jordbruk

Jordbruksöverenskommelsen innebär att det för första gången inom 
GATT finns en reglering av subventioner (interna stöd och export
subventionerna) även för jordbruksvaror. Genom den s k tariffering
en (omvandling av allt gränsskydd till tullar) har man också kommit 
tillrätta med den djungel av gränsskyddstyper (variabla avgifter, 
kvantitativa restriktioner, importförbud, licenser etc), som tidigare 
varit legio på jordbruksområdet. Det viktiga steget, ett integrerande 
av jordbrukshandeln i det multilaterala regelsystemet, har nu tagits.

Sanitära och fytosanitära åtgärder-SPS

Förhandlingar om regler för sanitära och fytosanitära åtgärder (SPS) 
har också ägt rum. Förhandlingarna ledde fram till en väl utvecklad 
disciplin motsvarande TBT-koden.

Ett viktigt element i den nya koden är ländernas rätt att vidta natio
nella åtgärder som är strängare än de internationella normerna.

Teko

Handeln med textil och konfektion har varit reglerad sedan lång tid. 
I början i form av unilaterala åtgärder eller bilaterala avtal. Sedan 
60-talets början multilateralt genom det korta resp långa bomullstex- 
tilavtalet och sedan 1974 inom multifiberavtalets (MFA) ram. I 
Uruguayrundan har man nu för första gången kunnat enas om att 
inordna teko-handeln i de normala GATT-reglerna.
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Tekniska handelshinder - TBT

Bland de nyheter som införts är den mera explicita behandlingen av 
PPMs (processer och produktionsmetoder), dvs varukrav som inte 
relaterar direkt till produktegenskaper utan till hur varan är tillverkad. 
Denna typ av krav blir allt vanligare i industriella sammanhang. 
Vidare har man förtydligat begreppet ”unnecessary obstacles to 
trade”. Samtidigt som man söker eftersträva att tekniska föreskrifter 
inte skall skapa oberättigade hinder i handeln, ges varje part rätt att 
själv bestämma relevant skyddsnivå för att bl a skydda människors, 
djurs eller växters liv och hälsa eller miljön.

Handelsrelaterade investeringsvillkor - TRIMS

Förhandlingarna inom TRIMS-gruppen syftade till att komma till 
rätta med investeringsvillkor som begränsar och snedvrider handeln. 
I avtalet stipuleras att ingen part får vidtaga någon sådan åtgärd som 
står i strid med art. III om icke-diskriminering eller art. XI om förbud 
mot kvantitativa restriktioner.

Antidumping

En strikt antidumpingkod, som minskar riskerna för godtycke, har 
varit en av Sveriges mest prioriterade frågor under URs slutfas. 
Resultatet uppfyller till stora delar svenska förhandlingsintressen. 
Den nya koden är ett betydligt mer detaljerat regelverk än 1979 års 
kod och innehåller även ett antal nyheter.

Disciplinen bland användarländerna bör komma att öka i framtiden. 
De mest uppenbara förbättringarna är att det sätts en gräns för hur 
länge en antidumpingtull får vara i kraft, att tröskeln för att inleda en 
undersökning höjs och att undersökningar ej får genomföras mot 
länder med minimala importandelar. Dessutom stärks procedurreg
lerna och reglerna för hur dumpingmarginalen skall beräknas. Risken 
bör därmed minska för att svenska exportörer skall drabbas av 
antidumpingåtgärder och om så ändå skulle bli fallet så bör effekterna 
bli mindre.

Kraven vid inledning av en undersökning, både vad gäller kvaliteten 
på ansökan och verifieringskraven på myndigheterna, har stärkts 
betydligt. Bl a måste myndigheterna granska att ansökan har stöd av 
minst 25% av den inhemska industrin.



En av de kanske viktigaste nyheterna är ”sunset-clause”. Den innebär 
att en antidumpingåtgärd - tull eller prisåtagande - skall avskaffas 
efter fem år, om inte den inhemska industrin kan påvisa att en 
förlängning är nödvändig. Detta innebär en stor förändring av i första 
hand det amerikanska systemet, där det inte är ovanligt med mer än 
tio år gamla tullar.

Tullvärde

Förhandlingarna om tullvärdekoden initierades av vissa u-länder, 
som ville ge tullmyndigheter större flexibilitet att i vissa fall ifråga
sätta deklarerade tullvärden än vad tullvärdereglerna normalt sett ger 
utrymme för. Från i-landshåll var motståndet kompakt mot att riva 
upp tullvärdekoden, som enligt samstämmiga erfarenheter fungerat 
mycket väl och som av många betraktas som ett av de viktigaste 
resultaten av förhandlingarna i Tokyorundan.

Den kompromiss man så småningom enades om innebär att man i ett 
ministerbeslut gör vissa ytterligare uttolkningar av tullvärdekoden 
till vägledning just i fall då tullmyndigheter har grundad anledning 
att ifrågasätta s k ”transaction values”.

I-länderna är anslutna till GATT-koden, liksom ett antal u-länder. 
Fortfarande står dock ett relativt stort antal u-länder utanför koden. 
Genom resultatet i Uruguayrundan finns nu anledning att se fram 
emot en ökad u-landsanslutning till GATTs tullvärderegler. Därmed 
närmar man sig det mål som ursprungligen var tänkt, nämligen att 
skapa ett globalt harmoniserat tullvärdesystem.

Preshipment Inspection (PSI)

PSI är ett system för kontroll i exportlandet av exportvaror i olika 
avseenden. Det kan gälla pris, kvantitet eller kvalitet. Kontrollsyste
met används av vissa u-länder, främst afrikanska och i Sydostasien 
(Indonesien). Det rör sig om ett drygt trettiotal länder. Syftet med 
kontrollen, som i regel utförs av privata kontrollbolag, är att försöka 
stävja bedrägliga förfaranden som över- eller underfakturering, före
teelser som ibland förekommer för att kringgå högre tullar eller 
valutaregleringar. Export till länder som har krav på PSI är inte möjlig 
utan att ett certifikat om att kontroll utförts av kontrollföretaget kan 
företes.

PSI-avtalet bör leda till att PSI-kontrollen effektiviseras och sköts på



ett mer öppet och likformigt sätt. Svenska exportföretag bör få 
snabbare och enklare hantering av PSI-ärenden.

Avtalet ställer krav på att det land som sluter ett inspektionsavtal 
också åtar sig att se till att inspektionsforetagen agerar på sätt som 
avtalet föreskriver t ex vad gäller prisverifikation och skydd av 
affärshemligheter. Avtalet innehåller också bestämmelser om lös
ning av tvister med hjälp av fristående experter.

Ursprungsregler

Överenskommelsen om ursprungsregier, som också den är en nyhet 
i GATT-sammanhang, gäller i huvudsak s k icke-preferentiella ur
sprungsregier. Med detta avses ursprungsregier som används i andra 
sammanhang än i frihandelsavtal och andra former av särskild för- 
månsbehandling (t ex GSP). Överenskommelsen syftar till en lång
siktig harmonisering av sådana ursprungsregier. Till den ändan på
börjas ett treårigt arbetsprogram inom ramen för en kommitté i GATT 
och en teknisk kommitté inom tullsamarbetsrådet (CCC). Harmoni- 
seringsarbetet skall leda fram till gemensamma regler som är objek
tiva, lätta att förstå och som är förutsebara.

Importlicenser

Den reviderade importlicenskoden innebär en förstärkning av de 
nuvarande bestämmelserna. Krav ställs på att parterna skall publicera 
tillräcklig information, så att exportörer och importörer vet på vilka 
villkor som licenser utfärdas. Stärkta regler för notifikation av im
portlicenskrav har också införts.

När det gäller automatisk licensiering (övervakningslicensiering) 
innehåller det nya avtalet skärpta krav på att gällande tidsgränser 
måste följas.

Subventioner och utjämningstullar

Den nya subventionskoden innebär en förbättring jämfört med da
gens regler. Reglerna har tydliggjort vilka statliga åtgärder som anses 
vara subventioner och vilka motåtgärder som får vidtas om de skulle 
leda till handelssnedvridningar. Utrymmet för att ge subventioner får 
anses ha begränsats, även om vissa stödformer kommer att tillåtas. 
För svensk del är detta positivt, då de stödformer som för närvarande 
förekommer i Sverige till stor del kommer att tillåtas.



GATT-artiklar

En översyn har gjorts av vissa artiklar i GATT-avtalet, vilket lett till 
preciseringar och uttolkningar i olika avseenden. Det har inte varit 
fråga om någon total översyn av GATT-avtalet, utan en förhandling 
på basis av förslag från vissa länder.

Tjänstehandelsavtalet

Förhandlingar om internationella regler för handeln med tjänster har 
inte förts i någon av de tidigare GATT-rundorna. Tjänstehandelsav
talet är alltså ett nytt avtal, som skapades i och med Uruguayrundans 
slutförande. Det har under hela förhandlingen varit ett högt prioriterat 
svenskt intresse.

Avtalet består av tre huvuddelar:

- ett ramavtal med generella förpliktelser som gäller alla avtalspar
ter och all tjänstehandel,

- nationella bindningslistor för åtaganden om marknadstillträde 
och nationell behandling för varje tjänstehandelssektor samt

- annex och ministerbeslut som behandlar speciella förhållanden, 
inklusive förlängda förhandlingar, inom vissa tjänstehandelssektorer.

Betydelsefulla tj änstehandelssektorer som omfattas av avtalet är 
finansiella tjänster, telekommunikationer, transporter, audiovisuella 
tjänster och byggsektorn.

Även en rad andra sektorer ingår emellertid, bl a följande (huvudrubri
ker): ”professional services” (advokater, revisorer, arkitekter, ingenjörer, 
etc), datatjänster, forsknings- och utvecklingstjänster, fastighetsmäkleri, 
uthyrning, olika konsult- och kontorstjänster, posttjänster, distribution, 
undervisning, miljötjänster, hälsorelaterade tjänster och turism.

Handelsrelaterade immaterialrättigheter (TRIPs)

Överenskommelsen om immaterialrätt (TRIPs) får betraktas som ett 
av de viktigare resultaten av UR. Internationellt accepterade och 
tillämpade normer för olika immaterialrättigheter blir allt viktigare i 
samband med ökad internationalisering av handeln och ökande ut
landsinvesteringar. Ett ökande antal handelskonflikter rörande im
materialrätt under senare år har accentuerat behovet av en effektiv 
internationell disciplin. Många av problemen har uppkommit på



grund av avsaknad av immaterialrättslig lagstiftning på acceptabel 
nivå eller bristande efterlevnad av existerande lagstiftning, främst i 
länder i Asien och Latinamerika. Inte oväntat var mot den bakgrun
den många u-länder länge starkt negativa till TRIPs-förhandlingarna 
i GATT. Att man lyckades bryta igenom detta motstånd och åstad
komma en relativt väl balanserad förhandlingslösning understryker 
ytterligare TRIPs-avtalets betydelse.

TRIPs-avtalet innehåller tre huvudelement:

- Miniminormer etableras för skyddet av immateriella rättigheter. 
Dessa bygger på existerande internationella konventioner, som för
handlats inom World Intellectual Property Organization (WIPO). De 
områden som täcks är copyright och relaterade rättigheter, varumär
ken, geografiska ursprungsbeteckningar, industridesign, patent och 
mönsterskydd för integrerade kretsar. För vart och ett av dessa 
områden definieras omfattningen av skyddet och villkoren härför. 
Genom etablerandet av miniminormer i TRIPs-avtalet befrämjas 
spridningen av internationellt erkända normer och en mer likformig 
tillämpning av dessa.

- Krav ställs på nationella sanktionsåtgärder för effektiv efterlev
nad av erkända TRIPs-normer. Detta inbegriper såväl civilrättsli
ga åtgärder, inklusive åtgärder vid gränsen mot varumärkes- 
förfalskad import, som straffrättsliga påföljder mot avsiktlig pi
ratkopiering i kommersiell skala.

- De nya tvistlösningsregler som förhandlats i rundan blir också till
lämpliga för TRIPs. Härigenom skapas utrymme för handelspoli
tiska sanktioner vid brott mot avtalet, något som saknats i WIPO- 
konventionerna. Att länka ihop det immaterialrättsliga regelverket 
med ett effektivt internationellt tvistlösningssystem har varit ett 
mycket starkt motiv för att föra in immaterialrättsfrågorna i GATT.

I övrigt fastslår TRIPs-avtalet vissa grundläggande GATT-principer 
som icke-diskriminering och nationell behandling och regler för 
ansökan om och beviljande av immaterialrättigheter samt övergångs
bestämmelser för u-länder.

Ekonomiska blockbildningar utanför Europa____________

Ekonomiska, oftast regionala, blockbildningar syftar till att främja och 
stimulera utvecklingen inom blocket. En överenskommelse om tillska
pandet av en sådan sammanslutning innefattar alltid en rad handelspo-



litiska åtgärder. Dessa ger negativa effekter på andra utomstående 
länders konkurrensförmåga inom blocket.

Utanför Europa finns ett antal ekonomiska blockbildningar. Det för 
svensk utrikeshandel mest intressanta frihandelsavtalet utanför Europa 
är det som ingåtts mellan USA, Mexico och Canada (NAFTA). Detta 
frihandelsavtal syftar till att avskaffa tullar och andra handelshinder 
för i stort sett alla varor i handeln mellan länderna.

I Sydostasien har sex länder (Brunei, Filippinerna, Indonesien, Ma
laysia, Singapore och Thailand) bildat ASEAN (Associaton of South 
East Asian Nations). Avtalet syftar till främjande av det ekonomiska, 
sociala och kulturella samarbetet mellan medlemsländerna.

I Sydamerika bildades 1961 LAFTA (Latin America Free Trade 
Association) omfattande Argentina, Brasilien, Chile, Mexico, Para
guay, Peru och Uruguay. Senare anslöt sig Bolivia, Colombia, Ecua
dor och Venezuela. Målet för samarbete var att till 1985 upprätta en 
gemensam latinamerikansk marknad. En sådan gemensam marknad 
skulle för leverantörer till länderna i Latinamerika innebära att ett 
fåtal produktions- och/eller distributionsenheter skulle kunna försör
ja den latinamerikanska marknaden. Vissa svenska företag har kun
nat dra begränsad nytta av överenskommelser om arbetsfördelning 
länderna emellan i Latinamerika.

LAFTA-arbetet har emellertid inte kunnat bedrivas i den takt och den 
utsträckning man från början avsåg. I början av 1980-talet bildades 
inom LAFTAs ram den s k andinska pakten, som f n 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 i kraft, vilken innebar att 
LAFTA omstrukturerats till LAIA (Latin America Integration Asso
ciation). Inom LAIA har ingåtts diverse preferensavtal mellan två 
eller flera av medlemsländerna.

Utöver nämnda grupperingar finns många mindre betydelsefulla 
blockbildningar i Afrika och Oceanien.



Tullförmåner for u-ländernas export (GSP)______________

Flertalet av de högt utvecklade industriländerna (i-länderna) ger 
importen frän u-länder tullförmäner. 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-län
der. De olika i-ländemas system skiljer sig på bl a följande punkter:

- Vilka varuslag som omfattas av förmånen

- Huruvida förmånen medges inom ramen för kvoter eller för 
obegränsade kvantiteter

- Vilka u-länder som åtnjuter förmånen

- Graden av preferens (tullfrihet eller befrielse endast från en del av 
tullen)

De flesta i-länder ger mer omfattande förmåner åt de minst utveck
lade u-länderna än mot de mer utvecklade. Situationen kan i stora 
drag sammanfattas på följande sätt:

Givarländer Mottagarländer

OECD-ländema (utom Island NIC-ländema 
och Turkiet) OPEC-länderna

Övriga u-länder
Ett fåtal statshandelsländer

Som grundregel gäller att varan skall försändas direkt från ursprungs
landet 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.

Varuklassificering____________________________________
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. 
Samarbete på tullområdet, länder emellan, underlättas om olika 
länder i sina tulltaxor använder samma system.



Sedan mer än tre decennier har ett internationellt klassificeringssys
tem för varor existerat, som flertalet länders tulltaxor (däribland 
Sveriges) byggt på, den s k CCC-nomenklaturen (tidigare benämnd 
Bryssel-nomenklaturen). CCC står för Customs Co-operation Coun
cil eller Tullsamarbetsrådet. Inom CCCs ram utarbetades ett förslag 
till en förbättrad och moderniserad nomenklatur, som antogs under 
1983 med namnet the Harmonized Commodity Description and 
Coding System eller allmänt förkortat till the Harmonized System, 
HS. HS-nomenklaturen ersatte CCC-nomenklaturen i de flesta stora 
industriländer fr o m 1 januari 1988. Sedan dess har också de flesta 
viktiga andra länder antagit 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-nomenklaturen har an
talet positionsnummer 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-no
menklaturen består av drygt 5 000 positionsnummer. Varje slags vara 
kan hänföras till något av dessa positionsnummer. Varje positions
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 
vägledande.) De två första siffrorna i positionsnumren överensstäm
mer med numret på det kapitel i vilket positionsnumret ingår.

Positionsnumrens ordningsföljd är logisk - stigande grad av föräd
ling - med hänsyn till varuslagen. De fyra första avdelningarna 
omfattar levande djur, produkter av jordbruk och fiske samt beredda 
livsmedel. Sedan följer bl a mineraler, kemiska produkter, trä och 
trävaror, papper, textilvaror, metaller, maskiner, fordon och instru
ment.



Även inom respektive kapitel är positionsnumren i de flesta fall 
ordnade i logisk ordningsföljd, t ex på så sätt att råvaror och mindre 
bearbetade varor kommer i början av kapitlet och färdiga artiklar i 
slutet.

Tullsamarbetsrådet har gett ut kommentarer (”Explanatory Notes”) 
till 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 definie
ras till varuomfånget genom en beskrivning. Uppdelningen i under
positioner är endast i vissa fall gemensam för flera länder. Så är t ex 
fallet med EU-ländernas gemensamma tulltaxa the Combined No
menclature (CN).

HS-nomenklaturen kan också användas på fyrställig nivå; alltså 
genom att positionsnumrets två siffror stryks. Då erhåller vi det s k 
tulltaxenumret, av vilka det finns ca 1 250 stycken i HS-nomenkla
turen. 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 
använda 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 utrikes
handeln. Särskilt viktigt och intressant är att de stora handelsnatio
nerna 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 
Nordamerika 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



likformig i alla länder. I många fall kan emellertid två eller flera 
positionsnummer komma i fråga. I sådana fall gäller respektive lands 
egen tolkning. Tullsamarbetsrådets nomenklaturkommitté samman
träder dock regelbundet och diskuterar klassificeringsproblem. Detta 
leder till ändringar och tillägg i ”Explanatory Notes”, till särskilda 
s k ”Classification Opinions” (endast vägledande) eller till ändringar 
av beskrivningen i positionsnumret eller anmärkningar till kapitel 
och avdelningar.

Den svenske exportören måste känna till positionen i den svenska 
tulltaxan för sin exportvara (det s k statistiska numret) bl a för att 
kunna fylla i enhetsdokumentet vid export. Uppgift härom kan 
erhållas från de svenska tullmyndigheterna eller från Exportrådets 
exporttekniska avdelning.

Metoder för beräkning av tullar__________________

Tullar kan uttas med en viss procent av värdet - värdetui lar (se 
GATT) - eller ett visst belopp per enhet - specifika tullar. Det 
förekommer även kombinationer mellan dessa båda möjligheter.

Specifika tullar utgår med ett bestämt belopp per vikt, volym, stycke
tal eller dylikt. De specifika tullarna utgör oftast vikttullar. Till grund 
för beräkning av varans vikt kan ligga bruttovikt, ren nettovikt eller 
nettovikt + inre emballage.

En värdetull och en specifik tull kan även kombineras - kombinerade 
tullar -1 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 
produkter 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 komp
licerade allteftersom det blivit vanligare att förlägga successiva be- 
arbetningsprocesser 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 belastas med tull. I Sverige 
kallas systemet allmän industrirestitution, i EU aktiv förädlingstrafik 
(inward processing). En viktig skillnad mellan systemet i EU å ena 
sidan och systemen i andra länder, t ex Sverige, å den andra, är att i 
EU 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 EU-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 
tillverkade varor, som helt eller delvis består av material eller artiklar 
som tidigare exporterats från landet i fråga. I EU 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 
reparationskostnaden.

Hur bestämmelserna om aktiv resp passiv förädling i detalj är utfor
made 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, vilken måste 
returneras till tillverkaren utomlands. Uppgifter om dessa bestäm
melser kan erhållas från Exportrådets exporttekniska avdelning.

Tillfällig införsel
Enligt huvudregeln uttas tull när varor importeras i ett land. De flesta 
länder har skapat undantagsbestämmelser för tillfällig import (ut-



ställningsgods som återförs efter utställningen, varor för avprovning, 
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 s k 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 s k ATA- 
camet. Har man ATA-camet 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 
utfärdas i Sverige av de regionala handelskamrarna.

I Sverige och vissa andra länder förekommer en särskild typ av 
förmåner för bl a utrustning för byggnads- och anläggningsverksam- 
het som införes tillfälligt. Förmånen innebär att man endast behöver 
betala en del av den tull som gäller för varan i fråga. Hur mycket tull 
man betalar beror på hur lång tid det förflyter mellan införsel och 
utförsel. Ju kortare tid, desto mindre tull; ju längre tid, desto mer tull. 
Denna form av förmån kallas i Sverige för reducerad restitution och 
tillämpas på så sätt att full tull erläggs vid importtillfället och viss del 
därav återbetalas efter återinförseln.

I Sverige och vissa andra länder förekommer ytterligare en form av 
tullförmåner, vilket gör det möjligt att bedriva transithandel utan 
tullbelastning i transitolandet. I Sverige kallas förmånen handelsres
titution och innebär rätt till återbetalning av tull för vara som återförts 
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 
återinförts i oförändrat skick inom viss tidsrymd, inte skall drabbas 
av tull. I Sverige medges sådan förmån generellt. Man behöver bara 
fylla i ett s k returintyg. Beträffande svensk vara gäller dock att man 
inte får ha åtnjutit någon tullförmån (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 avsett 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.

Tullrestitution
I många situationer kan det anses rimligt att man återfår den tull man 
betalt vid införseln av en vara. En sådan situation är t ex då man köpt 
en vara som är felaktig eller som inte stämmer överens med 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 tullmyndig
hets kontroll) pga att den med hänsyn till landets lagar och bestäm
melser 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.

Råd till exportörerna_______________________________
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?

Se till att du kontinuerligt blir informerad om förändringar vad gäller 
lagar och bestämmelser i mottagarlandet. Ge din representant klara 
instruktioner om detta men fråga också Exportrådet.

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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"Export är ett överlevnadsvillkor för 
ABB. Målet är att fördubbla exporten 
från Sverige på tre år. Varje företag i 
Sverige - stort eller litet - bör ha sam
ma inställning."
Percy Bamevik, koncernchef ABB

"Med de stora nya möjligheter till ex
port som nu öppnas genom att Öst
europa integreras i Västeuropas 
ekonomiska system samt genom den 
inre marknadens förverkligande i 
Europa är Exporthandboken prak
tiskt inriktad. Funktionsdelen är en 
ovärderlig lärobok att hämta kun
skap ur."
Finn Johnsson, VDEnrocAB

"De olika kapitlen ger praktiskt vär
defulla problembeskrivningar och 
råd om hur olika funktioner som 
hänger samman med exportverk
samhet skall hanteras. Om inte dessa 
jordnära aktiviteter sköts på ett pro
fessionellt sätt uteblir exportfram- 
gångama även om man har de bästa

produkterna, de lägsta kostnaderna 
och den bäst formulerade strategin." 
Lars-Gunnar Mattsson, professor 
Handelshögskolan i Stockholm

"När man skall exportera gäller and
ra rutiner och ett helt annat regelverk 
än det man är van vid på hemma
marknaden. Risken för att begå be
svärande fel är påtaglig. En mängd 
praktiska anvisningar i Exporthand
bokens funktionsdel - utarbetad av 
Sveriges mest erfarna exportaktörer- 
hjälper Dig att bli nästan lika rutine
rad som i Din verksamhet på 
hemmaplan."
Torbjörn Ek, styrelseordförande 
Hexagon

Exporthandboken är redigerad av 
professor Sten Söderman, verksam 
vid konsultföretaget Svennerstål och 
med mångårig erfarenhet av affärsut
veckling i bl a Europa och Sydost
asien.
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