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Stora möjligheter för Skåne-Japan
Den 1 februari 2019 trädde EU:s frihandelsavtal med Japan i kraft. Det är världens största frihan-
delsavtal omfattande 635 miljoner invånare och 28 procent av världens BNP. Skåne har redan idag
omfattande affärs- och forskningsrelationer med Japan, allt ifrån Axis, Sony, Höganäs AB, Alfa Laval,
Copenhagen Malmö Port, ESS ochWorld Maritime University till mer personliga relationer. Med
frihandelsavtalet ges möjlighet för mer handel och nya och djupare relationer.

Japan, till ytan mindre än Sverige, har nästan 127
miljoner invånare och är världens fjärde största eko-
nomi efter USA, EU och Kina och tredje störst om
det fragmenterade EU inte räknas som en ekonomi.
Det är också Sveriges tredje viktigaste handelspart-
ner utanför EU. Kunskapsnivån är hög. Med 28
nobelpristagare, varav 11 inom fysik, är Japan på
plats nummer sex av länder med flest nobelprista-
gare efter USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike
och Sverige. Det är ett land som ligger långt framme
inom ett flertal områden av intresse för Sverige:
automatisering, robotisering, vätgasbilar, medicin
och åldringsvård för att nämna några exempel. Pro-
duktionsmetoder som Just-in-time management och
Lean production har utvecklats i Japan. Innovations-
förmågan i termer av patent är stark. Japan hade
tredje flest patent av världens länder 2017 enligt
Världsbanken. Forsknings- och utvecklingsutgifterna
uppgick 2017 till 3,2 procent av BNP, femte mest av
OECD-länderna efter Sydkorea, Israel, Sverige och
Taiwan.

BNP 2018 (mdr USD). Källa: Världsbanken

På 1970- och 1980-talet fanns närmast en besatthet
i västvärlden hur Japan kort tid efter andra världs-
kriget kunde moderniseras och utvecklas till den
ledande ekonomin efter USA. Japan var framtiden,
modernt, framgångsrikt och till slut också en ekono-
misk konkurrent. Det fanns en nyfikenhet på Japan.
Forskare studerade landet, media omskrev och såväl

företag som fackliga organisationer besökte det.
Ekonomin växte och handeln ökade.
Ända fram tills 2010 hade Japan störst BNP i

världen efter USA då det passerades av Kina. Idag
har Japan hamnat i skuggan av Kina för västvärldens
intresse. Men liksom intresset för Japan toppade och
normaliserades kommer det stora intresset som varit
för Kina under två decennier att normaliseras och
byta skepnad. Handelskonflikten mellan USA och
Kina och Kinas militarisering och stormaktsambitio-
ner bidrar till det. Japan är allierat med västvärlden,
en viktig partner och slöt nyligen världens största
frihandelsavtal med EU, Economic Partnership
Agreement (EPA), som trädde i kraft den 1 februari
2019. Det täcker 635 miljoner invånare och 28 pro-
cent av världens BNP.

Skåne har ett särskilt beroende av Japan
I synnerhet Skåne har ett utifrån svenska förhållan-
den särdeles stort beroende av Japan som ter sig när-
mast frånvarande i det skånska medvetandet. Två av
de stora företagen i Lund med flera tusentals anställ-
da är japanska: Axis ägt av Canon och Sony. Sjuttio
procent av de bilar som lossas i Malmö hamn är
japanska bilar. World Maritime University (WMU)
i Malmö och ESS i Lund är två forskningsinstitutio-
ner med viktiga japanska samarbeten. Nippon och
Sasakawa Foundations är de största finansiärerna till
WMU och J-PARC nordost om Tokyo har länge
använts som en referensanläggning för ESS. De
japanska fysikerna bidrar med värdefull kunskap i
utformningen av ESS.
Det går inte att närma sig Japan utan att också

förstå kulturen och vikten av det traditionella. Till
de skåningar som gjort det kan nämnas Nils Storm-
by och Leif Almö som fått den kejserliga orden ”The
order of the Rising Sun” för sina år som konsuler
för Japan i södra Sverige och för de affärsrelationer
de skapat genom åren. Även Per Oscar Brekell från
Malmö utmärker sig då han utsetts till certifierad
te-instruktör i Japan, som ende svensk och som
endast en av fem icke-japaner. Han har skrivit tre
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böcker om te, medverkar i tv-sända teprovningar
och är ett av den japanska te-världens mest kända
ansikten. Att han talar flytande japanska hjälper
förstås. Musikgruppen The Cardigans med rötter i
Jönköping och Malmö sålde platinum med skivorna
Life och Lovefool i Japan. Dataspelföretaget Tarsier
Studios tillhör de skånska företag som har tagit hjälp
av japanska företag för att sälja mer. Vindkraftföreta-
get Vestas styrelseordförande Bert Nordberg har ja-
panska erfarenheter både såsom f.d. vd på Sony Mo-
bile och då Vestas Wind bildade joint venturebolaget

MHI Vestas Offshore Wind med Mitsubishi Heavy
Industries 2014. Japan är å sin sida välkänt för sushi,
grönt te, samurajer, tekniska prylar, populärkultur
som manga och författarna Kenzaburo Oe, som fick
nobelpriset i litteratur 1994, och Haruki Murakami.
Handelsavtalet mellan EU och Japan öppnar upp

för mer handel framöver, ytterligare ekonomiska och
kulturella förbindelser och för nya möjligheter för
Skåne och Japan.

Skånes affärsförbindelser med Japan
188 japanska företag med dotterbolag hade 15 778 anställda i Sverige 2018. Över 20 procent av de
anställda finns i Skåne med Axis och Sony som de stora bjässarna.

Efterfrågan på nätverksbaserad kameraövervakning ökar

Axis tillväxtresa fortsätter med Canon som ägare

Axis är sedan 2015 det största japanskägda företaget i Skåne. Företaget har 1 989 anställda i Lund
plus 361 konsulter, 3 253 i koncernen och över 10 miljarder kronor i omsättning 2018.

Canons koncernchef Fujio Mitarai besöker Axis
huvudkontor i Lund i juli 2019

Att Axis kom att bli världsledande inom digital
nätverksvideoövervakning hänger ihop med en
affärsresa medgrundaren och den nuvarande styrel-
seledamoten Martin Gren gjorde till Tokyo i början
av 1990-talet. En potentiell kund som satt med ett
lager svårsålda analoga kameror frågade om de inte
skulle kunna förbindas i ett nätverk. Martin Gren
insåg potentialen och väl hemma i Lund träffade
han kollegan Carl-Axel Alm som var i gång med att
utveckla en prototyp till ett nätverksbaserat video-
konferenssystem. Martin föreslog att de skulle satsa
på en nätverkskamera istället, vilket resulterade i att
Axis den 17 september 1996 kunde lansera världens
första nätverkskamera – “NetEye”, AXIS 200.
Många år senare ville Canon, verksamt inom bl.a.

systemkameror, satsa på nätverksbaserad kameraö-
vervakning som ett fjärde tillväxtsegment. Axis för-
värvades för 24 miljarder kronor 2015 kort tid efter
att Canon förvärvat danska Milestone Systems, glo-
balt ledande inom kameraövervakningsprogramvara.
Budskapet från Canons koncernchef Fujio Mitarai
var från dag ett att Axis skall utvecklas vidare som en
oberoende enhet under stor självständighet från sina
ägare.
Det finns ingen japan i ledningen och endast en i

styrelsen. Enligt Martin Gren (intervju 181207)
hänger det ihop med att det är två lönsamma företag
som fattar kloka och rationella beslut. Synergierna
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får växa fram långsamt. Enligt Gren har de främst
skett inom inköp och patent. Axis har tagit lite
av Canons teknologi och tillverkar lite grann på
Canons fabriker. Det är ungefär lika många japanska
besökare i Lund idag som före Canons förvärv, säger
Gren.
Axis fortsätter växa i snabb takt och är snart dub-

belt så stort som 2014 både i termer av försäljning

och antal anställda. ”I snitt ökade vi med mer än en
anställd per dag under 2018. Vi räknar med ökad
rekryteringstakt under 2019, då vi också ser fram
emot att flytta in i vårt nybyggda huvudkontor i
Lund”, säger Axis vd Ray Mauritsson. Det nya hu-
vudkontoret blir 42 000 kvadratmeter stort och ska
rymma ca 1 300 anställda.

Japanska företag etablerar nordiska huvudkontor i Malmö

Med över 10 miljoner invånare är Sverige den största marknaden i Norden. Cirka 75 procent av de
japanska storföretagen väljer Sverige som bas för sina nordiska marknads- och försäljningsbolag.
Flera företag väljer en etablering i Malmö framför Stockholm eller Köpenhamn.

Till de japanska storföretag som placerat sina nordiska eller skandinaviska huvudkontor i Malmö i Skåne
hör Honda och Subaru samt Fanuc som nyligen flyttat från Stockholm. Att de valt Skåne framför Stock-
holm eller Köpenhamn sammanhänger med att de från Malmö kostnadseffektivt kan täcka både den
svenska och danska marknaden med svensk och dansk personal. Det finns gott om attraktiv arbetskraft,
kostnadsläget är lägre och flygförbindelserna goda. Genom att välja Skåne framför Köpenhamn prioriteras
den viktigare svenska marknaden där en större andel av försäljningen sker.

Land Invånare* BNP 2018 (mdr SEK)

Sverige 10 255 102 4 791

Norge 5 334 762 3 308

Norge, exkl. olja, gas och sjöfart 2 720

Danmark 5 811 413 3 050

Finland 5 518 393 2 393
De nordiska ländernas marknadsstorlek. *) 31 mars 2019

Omorganisation efter tuffa år

Sony satsar på F&U i Lund

Trots neddragningar under senare år är Sony det
näst största japanska företaget i Skåne med 900
anställda i Lund.

Sony Mobile var för några år sedan ett av Skånes
allra viktigaste företag med 3 200 anställda i Lund
2012. Antalet anställda var ännu större året innan då
mobiltelefonverksamheten drevs tillsammans med
Ericsson i det samägda bolaget SonyEricsson. Till
följd av förluster orsakade av den hårda konkurren-
sen har verksamheten krympt och omorganiserats.
Idag har Sony 900 anställda i Lund, inklusive kon-

sulter. Nyligen meddelades att företaget satsar på ett
globalt forsknings- och utvecklingscentrum i Lund
som ska serva hela Sonykoncernen, bland annat
inom mobilnät och om forskning, standardisering
och patentfrågor rörande 5G och 6G. Mobilområdet

Sonys kontor i Lund

förs in i ett nybildat affärsområde, kallat Electronics
Products & Solutions, där bland annat tv, ljud och
kameror ingår. Beskedet kom efter att 200 tjänster
varslats i höstas inom mobilverksamheten.
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Robottillverkaren Fanuc flyttade till Malmö
Fanuc, en av världens största tillverkare av auto-
matiseringsutrustning och industrirobotar, flyttade
i november 2018 sitt nordiska huvudkontor från
Sollentuna i Stockholm till Malmö. Kontoret inhy-
ser försäljning, tjänster, visningsrum, teknikcenter,
center med reservdelar, träningscenter och en robo-
takademi. Personalstyrkan är tänkt att växa från 25
till 50-60 personer på fem års sikt.

Honda Motor Europe
Honda Motor Europe har sin skandinaviska filial
för Sverige, Norge och Danmark med 50 anställda
i Malmö och bedriver marknadsföring och distri-
bution av Hondas bilar, trädgårdsprodukter och
båtmotorer. På kontoret sker typiska huvudkontors-
funktioner som ledning, personal, IT och ekonomi
& finans.

Subaru Nordic AB
Subaru Nordic AB har kontor i Malmö för 55 per-
soner. Alla är inte anställda i just Subaru Nordic

AB, men arbetar på ett eller annat sätt med märket.
Företaget säljer årligen 5 000-5 500 Subaru i Sverige
och säljer därutöver även i Danmark, Finland och
Baltikum. Den sammanlagda årliga försäljningen för
dessa marknader uppgår till 8 000-9 000 bilar. Sub-
aru Corporation producerar och säljer närmare 1,1
miljoner bilar globalt per år.

Hoya Lens Sweden AB
Hoya Lens Sweden AB har 28 anställda i Malmö
och omsätter 68 miljoner kronor i Sverige. Det är
specialiserat på glasögonglas.

Kulzer Nordic AB
Kulzer är ett tyskt tandvårdsföretag ägt av japanska
Mitsui Chemicals med nordiskt-baltiskt huvudkon-
tor i Helsingborg där företaget har ca 17 anställda.

Aderans Sweden AB
Aderans är ett hårvårdsföretag med svenskt huvud-
kontor i Malmö. Försäljningen i Sverige uppgick till
87 miljoner kronor 2017.

Copenhagen Malmö Port

Copenhagen Malmö Port hanterade 305 000 fordon
2018 varav 70 procent, ca 215 000, var tillverkade
i Japan. Det största märket är Toyota, men även
Honda, Mitsubishi, Subaru och Suzuki lossas för
vidare transport till den skandinaviska marknaden,
Finland, Ryssland och de baltiska länderna.

Mest japanska bilar i hamnen
Foto: Dennis Rosenfeldt/CMP

Dataspelföretaget Tarsier

Tarsier Studios succéspel ”Little Nightmares” som
sålts i långt över en miljon exemplar och som ska bli
tv-serie i Hollywood finansierades av det japanska

förlaget Bandai Namco som tog över ägandet av spe-
let. Tarsier arbetade tidigare under flera år exklusivt
med ett annat japanskt företag, Sony, och utvecklade
spelet ”Little Big Planet” och ”Tearaway Unfolded”
för Sony.

Skånska företag i Japan

De skånska företagens försäljning till Japan redo-
visas ibland sparsamt, men klart är att några av
de största industriföretagen som Alfa Laval, Tetra
Pak, Höganäs och Trelleborg tillsammans säljer
för åtskilliga miljarder kronor i Japan. Nedanstå-
ende uppgifter får ses som ett axplock.

Alfa Laval
Alfa Laval med huvudkontor i Lund är världsledan-
de inom värmeöverföring, separering och flödes-
hantering. Alfa Laval har varit närvarande på den
japanska marknaden sedan 1925 och Japan var 2018
företagets femte största marknad efter USA, Kina,
Norden och Sydkorea med en orderingång på 3,2
miljarder kronor. Det motsvarar 7,1 procent av den
totala orderingången på 45 miljarder kronor.
En av företagets 39 största tillverkningsenheter

finns i Japan och 241 av de 16 785 anställda. Resul-
tatet före skatt i Japan ökade från 147 miljoner 2017
till 208 miljoner kronor 2018.
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Tetra Pak
Förpackningsföretaget Tetra Pak är med 25 488
anställda och en försäljning på 11,2 miljarder euro
2018 ett av Skånes största företag. Företaget vill
inte lämna ut försäljningssiffrorna för Japan, utan
hänvisar till Tetra Pak in figures där det framgår att
försäljningen till South Asia, East Asia & Oceania
(exklusive Kina) svarar för 19 procent av den totala
försäljningen, dvs cirka 22 miljarder kronor.

Höganäs AB
Höganäs AB har sålt metallpulver till Japans for-
donsindustri sedan 1956, först genom handels-
bolaget Gadelius och sedan 1985 genom ett eget
försäljningsbolag som idag har fler än 20 anställda.
Därmed är Höganäs bredvid Alfa Laval ett av de
äldre skånska bolagen med närvaro i Japan.
Den totala försäljningen till Japan uppgår till ca

800 miljoner kronor, vilket kan jämföras med före-
tagets totala försäljning på ca 10 miljarder kronor.
Med andra ord går ca 8 procent av försäljningen till
Japan. Mer än hälften kommer via export från Hö-
ganäs och Sverige.
Höganäs AB har sedan 1987 en blandningsstation

för metallpulver i Saitama inte långt från Tokyo.

Höganäs blandningsfabrik i Saitama

Trelleborg AB
Trelleborg omsatte för 511 miljoner kronor i Japan
2018 av en total omsättning på 34 miljarder kronor,
vilket innebar en ökning från 483 miljoner kronor
2017. Trelleborg är dock inte ett traditionellt ex-
portföretag, utan har över 100 tillverkningsenheter
över hela världen. Den svenska andelen av både om-
sättning och antal anställda är förhållandevis liten.
Verksamheterna i Sverige exporterade för cirka 20
miljoner kronor till kunder i Japan.

Axis
Axis ägs som framgår tidigare av japanska Canon.
Det har försäljningsbolag i Japan med 33 anställda.

Företaget redovisar inte försäljningen per land, men
av årsredovisningen för 2017 framgår att Asien sva-
rade för 1,02 miljarder av den totala försäljningen på
8,60 miljarder kronor. I Asien är Japan den största
marknaden följt av Kina. Under 2018 ökade den
totala omsättningen till över 10 miljarder kronor.

Arjo
Medicinteknikföretaget Arjo i Malmö ökade sin
totala försäljning från 7,7 till 8,2 miljarder kronor
2018. Omsättningen i Japan ligger kring 35-40 mil-
joner kronor. Arjo har öppnat eget försäljningsbolag
med 13 anställda under 2018. Arjo erhöll MDS-
AP-certifiering (Medical Device Single Audit Pro-
gram), vilket innebär att företaget uppfyller villkoren
för att få sälja medicinteknisk utrustning i Japan.

Perstorp
Kemiföretaget Perstorps försäljning till Asien upp-
gick till 2,66 miljarder kronor 2018. Det har 10 an-
ställda i Japan, men uppger inga försäljningssiffror.

AAK
AAK med huvudkontor i Malmö är leverantör
och utvecklare av vegetabiliska oljor och fetter. I
Japan har AAK nyligen utvecklat en helt komplett
verksamhet som erbjuder speciallösningar och ett
fullständigt produktsortiment, främst inom Cho-
colate & Confectionary Fats och Special Nutrition.
Försäljningskontoret är dock litet med endast 4 av
företagets 3 609 anställda.

TePe
Munhälsoföretaget TePe Oral Hygiene Products
med 340 anställda, varav 240 i Malmö, har funnits
i Japan i 10 år. ”Det är ännu en liten marknad för
oss, men den växer i betydelse”, säger marknads- och
innovationschefen Helena Ossmer Thedius. För-
säljningen i Japan uppgick till 13 miljoner kronor
2018, vilket motsvarar knappt 2 procent av den to-
tala försäljningen.

Andra skånska företag i Japan
Radarbolaget Acconeer i Lund med ett trettiotal an-
ställda har ett distributionsavtal med Restar Electro-
nics. Läkemedelsföretaget Camurus i Lund med
drygt 100 anställda har sålt distributionsrättigheter-
na i Japan och Kina för munhålevätskan episil mot
oral mukosit till det japanska läkemedelsföretaget
Solasia Pharma. Solasias partner Meiji Seika Pharma
lanserade episil i Japan i maj 2018. Enzymatica säljer
förkylningssprej i Japan via en distributör.
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Forskningsförbindelser Skåne-Japan

Sveriges enda FN-institution

Nippon Foundation stöder WMU

World Maritime University i Malmö

Den 8 maj 2018 invigdes WMU-Sasakawa Global
Ocean Institute som ligger i världssjöfartsuniversi-
tet World Maritime Universitys lokaler i Malmö.
Universitetet är den enda FN-institution som är
beläget i Sverige och upprättades 1983. Instiftandet
av institutet möjliggjordes genom bidrag bl.a. från
japanska Nippon Foundation som sedan 1987 är
en av WMU:s största givare. För 2019 förväntas
Nippon Foundations bidrag uppgå till 23 procent
av WMU:s totala bidrag på 21 miljoner dollar. Stif-
telsen har givit stipendium till över 600 studenter
från mer än 60 länder och flera kunniga från stiftel-
sens professionella säten har hållit i utbildningar för
WMU-alumner.
Invigningen av det nya institutet gästades av mer

än 200 inbjudna och talare från mer än 50 län-
der, däribland ordförande för Nippon Foundation
Yohei Sasakawa, verkställande direktör på stiftelsen,
Mitsuyuki Unno, generalsekreteraren för Interna-
tionella sjöfartsorganisationen IMO Kitack Lim och
den dåvarande vice statsministern Isabella Lövin.
Global Ocean Institute har som vision att fungera

som samlingspunkt där politiska beslutsfattare, den
vetenskapliga gemenskapen, tillsynsmyndigheter, nä-
ringslivsaktörer, akademiker och representanter från
allmänheten kan mötas och diskutera havsområden
och deras resurser för en hållbar utveckling för nu-
varande och kommande generationer. Institutet ska
lägga fram forskningsrapporter, förslag på metoder
för att uppnå målet om rena hav och bygga upp en
kapacitet för globala politiska havsåtgärder.

Ovärderlig förebild för framgång

ESS samarbetar med J-PARC

Samarbetsceremoni mellan ESS och J-PARC
Foto: Maja Suslin/ESS

ESS (European Spallation Source) i Lund med 506
anställda samarbetar med J-PARC (Japan Proton
Accelerator Research Complex), som blev den andra
neutronspallationsanläggningen i världen efter SNS
i USA. Samarbetet formaliserades den 9 juli 2017
genom ett samarbetsmemorandum i en ceremoni
där J-PARCs chef Naohito Saito och ESS ordföran-
de Lars Börjesson deltog, liksom statsministrarna
Shinzō Abe från Japan och Stefan Löfven från Sveri-
ge. Överenskommelsen lägger ramarna för forskning
och utveckling av neutronvetenskap och teknologi
och samarbete om acceleratorteknologi, utveckling
av neutronkällor, instrument, neutronteknologi,
tester och säkerhet samt för överföring av kunskap,
teknologi och personal.
J-PARC används som en referensanläggning för

ESS och beskrivs av Börjesson som ”ovärderligt” för
ESS framgång. De två anläggningarna har samarbe-
tat från första början med designen av ESS. I april
2015 gjorde fysiker från ESS och J-PARC gemen-
samma experiment i J-PARC som validerade fysiken
bakom genombrottskonstruktionen av en lågdimen-
sionell moderator för ESS.
I januari 2017 besökte en delegation japanska

neutronvetenskapsforskare ESS inom MIRAI-in-
itiativet, ett samarbete mellan fjorton svenska och
japanska universitet. Syftet är att öka kapaciteten
för neutronvetenskap och främja forskare i sin tidiga
karriär att leda gemensamma aktiviteter mellan uni-
versiteten i de båda länderna. Lunds universitet är
svensk koordinator för MIRAI med Nagoya univer-
sitet som japansk motpart.
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Sveriges utrikeshandel med Japan
Utrikeshandeln med Japan har utvecklats svagt sedan 2000 i jämförelse med EU-länderna, Norge och
Kina. Det sammanhänger med att Sverige handlar mer med EU efter EU-medlemskapet och att Kina
har tagit över en del av handeln från Japan.

Sverige exporterade varor till Japan för 22,2 miljar-
der kronor 2018, motsvarande 1,5 procent av expor-
ten. Importen från Japan uppgick till 14,6 miljarder
kronor, motsvarande 1,0 procent av den totala
importen. Handeln med Japan är bredvid USA det
enda större land där handeln har minskat sedan
2000, vilket sammanhänger med att Sverige handlar
mer med EU efter EU-medlemskapet och att Kina
har tagit över en del av handeln med Japan. Trots
det är Japan fortfarande Sveriges tredje största han-
delspartner utanför Europa. Vi räknar då Ryssland
som en del av Europa. Enligt handelsminister Ann
Linde arbetar ungefär 16 000 personer på de
3 000 svenska företag som exporterar varor eller
tjänster till Japan.
Som framgår av tabellen nedan ökar Sveriges va-

ruhandel mer med Europa än omvärlden trots glo-
baliseringen. Mellan 2000 och 2018 ökade andelen
av Sveriges varuexport som går till EU och andra
europeiska länder från 71,0 till 74,3 procent av den
totala exporten på 1 442 miljarder kronor, medan
importen från Europa under samma tid ökade från
80,9 till 83,8 procent av den totala importen på 1
479 miljarder kronor. Den höga andelen handel
med Europa förklaras av det nära geografiska avstån-
det, kultur och historia, men också av att Sverige
efter EU-medlemskapet 1995 handlar tullfritt med
EU och EFTA-länderna Island, Norge, Schweiz och
Lichtenstein, något som successivt ökat handeln.
Andelen av handeln med Nordamerika har minskat

kraftigt, från 7,3 till 2,9 procent av den totala im-
porten och från 11,3 till 7,6 procent av exporten.
Minskningen i handeln med USA är den största
förklaringen. Däremot har handeln med Asien ökat
något. Exportandelen har ökat från 11,7 till 12,5
procent.
Vad gäller tjänstehandeln är Japan Sveriges fjärde

viktigaste land utanför Europa efter USA, Kina och
Kanada med en exportandel på 0,9 och importandel
på 0,6 procent. Dessa andelar har minskat sedan
2000, även om det skett en ökning i absoluta tal.
Tjänsteexporten till Japan uppgick till 6,0 miljarder
kronor 2018 och tjänsteimporten till 3,6 miljarder
kronor. Totalt uppgick Sveriges tjänsteexport till 644
miljarder kronor 2018 och tjänsteimport till 618
miljarder. Andelen tjänsteimport från Europa har
minskat, medan andelen tjänsteexport till Europa är
oförändrad tack vare en ökning till Norge. USA är
betydligt viktigare än inom varuhandeln.
Utrikeshandeln med Japan (och USA) har sam-

mantaget utvecklats svagt sedan 2000 i jämförelse
med EU-länderna, Norge och Kina. Det förefaller
som handeln successivt omdirigerats efter EU-med-
lemskapet 1995 och Sverige utnyttjat fördelarna av
att vara inom EU:s inre marknad. Därtill har Kina
som nytillkommen aktör inom världshandeln vunnit
marknadsandelar. USA väljer ny president den 3
november 2020, vilket får betydelse för hur världs-
handeln utvecklas framöver. Vad som under alla om-
ständigheter är klart är att frihandelsavtalet mellan

Import 2000 2018 Export 2000 2018

Kina 1,3 4,5 USA 10,2 6,8

USA 7,0 2,7 Kina 2,1 4,7

Japan 2,9 1,0 Japan 2,8 1,5

Turkiet 0,4 0,8 Sydkorea 0,6 1,0

Sydkorea 0,6 0,6 Turkiet 1,2 1,0

Europa 80,9 83,8 Europa 71,0 74,3

Asien 9,9 10,1 Asien 11,7 12,5

Nordamerika 7,3 2,9 Nordamerika 11,3 7,6
Andel av Sveriges totala varuhandel, % (urval av länder och kontinenter)
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Import 2000 2018 Export 2000 2018

USA 14,6 11,5 USA 14,0 9,9

Kina 1,2 1,9 Kina 1,2 2,5

Kanada 1,1 1,1 Japan 1,5 0,9

Japan 1,0 0,6 Kanada 0,8 0,9

Sydkorea 0,2 0,2 Sydkorea 0,5 0,8

EU 28 72,2 63,9 EU 28 58,7 52,5

Norge 5,3 6,3 Norge 9,2 14,2

Schweiz 3,1 2,0 Schweiz 3,9 5,7
Andel av Sveriges totala tjänstehandel, % (urval av länder och kontinenter)

EU och Japan, som beskrivs i nästa avsnitt, kommer att handeln mellan Sverige och Japan har bättre ut-
att främja Sveriges handel med Japan. I kombination sikter än på länge att öka.
med att västvärlden ändrar syn på Kina innebär det

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström tillsammans med Japans utrikesminister Taro Kono i
Tokyo den 10 april 2019 på första EU-Japan Joint Committee efter att handelsavtalet trädde i kraft
Foto: Tomohiro Ohsumi. Källa: EU

Handeln skall öka med 36 miljarder euro årligen

Nytt frihandelsavtal EU-Japan
Frihandelsavtalet mellan EU och Japan, Economic Partnership Agreement (EPA), trädde i kraft den 1
februari 2019 och är såväl EU:s som Japans största frihandelsavtal någonsin. Merparten av de tullar
på 1 miljard euro som EU-företag betalar på export till Japan avskaffas. När avtalet är fullt i kraft för-
väntas handeln öka med 36 miljarder euro årligen.

Förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU
och Japan inleddes i mars 2013 och slutfördes i de-
cember 2017. Då hade EU redan hunnit sluta ett

frihandelsavtal med Sydkorea som trädde i kraft i
juli 2011 och ett med Kanada som trädde i kraft i
september 2017. Avtalet med Japan är dock mycket
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större ekonomiskt då Japans BNP är cirka tre gånger
större än Kanadas respektive Sydkoreas. Det är även
ekonomiskt större än det nyligen ingångna avtalet
med Mercosur (bestående av de fyra länderna Ar-
gentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay), trots att
Mercosur har fler invånare än Japan.
Med EPA avvecklas och/eller reduceras större de-

len av alla varutullar mellan Japan och Eurozonen.
Drivkrafterna i förhandlingarna har varit olika. Från
Japans sida har ett huvudmål i förhandlingarna varit
att underlätta för sina exportörer av motorfordon,
fordonsdelar och elektronik genom tullborttagande,
vilket har mötts av det europeiska målet att göra det
samma för främst europeisk export av jordbrukspro-
dukter till den japanska marknaden.
Tullättnaderna går inte heller enbart i den ena

riktningen, utan även europeiska fordonstillverkare
får lättare åtkomst att exportera till den japanska
marknaden genom att Japan ansluter till FN:s for-
donsbestämmelser, något som EU gör redan i dag,
och samma internationella standarder för produktsä-
kerhet och miljöskydd. Samtidigt får konsumenter i
EU tillgång till billigare japanska jordbruksproduk-
ter såsom grönt te, sojasås och saké.

Handelsbarriärer tas bort
Avtalet omfattar inte bara tullar, utan underlättar
marknadsåtkomst genom att ta bort andra handels-
barriärer, liberalisera tjänstehandeln och öppna upp
marknaderna för offentlig upphandling. Det är även
ämnat att modernisera de handelsregler som gäller,
exempelvis angående immaterialrätt, konkurrensrätt,
djur- och växtskydd samt hållbar utveckling. Japan
tar enligt Kommerskollegium också på sig att börja
använda internationella standarder för tekniska före-
skrifter i större utsträckning än tidigare.

De flesta industrivaror är i och med EPA tullfria
vid import till Japan. Det gäller till exempel kemi-
varor, plast, järn, stål och andra oädla metaller, glas
kosmetika, kläder samt textilier, medan importtullen
av läkemedel, motorfordon, telekommunikations-
utrustning samt papper var noll även utan frihan-
delsavtalet. Tullarna för visst virke trappas ner och
tullfrihet nås 2026. För några industrivaror trappas
tullarna ner under en period på 3 till 15 år. Tullarna
på industrivaror tas på sikt bort helt. Import av ja-
panska personbilar och motorfordon för godsbefor-
dran till EU blir tullfri 2026 och vissa komponenter
till motorfordon blir tullfria 2024.
Japan har länge skyddat sin jordbrukssektor med

höga tullar, men med EPA blev rostat kaffe, sylt och
cider tullfria och sker en stegvis sänkning till tullfritt
för andra varor. Exempel på varor som på sikt blir
tullfria är griskött, kyckling, hårdost, choklad, godis,
chips, såser och kakor. För nötkött så kommer tullen
att reduceras kraftigt över tid, men en viss tull kom-
mer att kvarstå. Det kan nämnas att Sverige under
förhandlingarnas lopp blivit ett av de länder som
Japan godkänt att importera färskt nötkött ifrån.
För olika mejeriprodukter som mjölkpulver,

färskost och vassle kommer Japan att öppna tullkvo-
ter med reducerad eller ingen tull, liksom för bage-
rimixer, vete, korn, malt och stärkelse. Ett tydligt
undantag från handelsliberalisering är ris och sjögräs
vars tullar förblir helt orörda, både för Japan och
EU.
Med frihandelsavtalet har Japan enligt EU avveck-

lat mer än 90 procent av tullarna på sin import från
EU (importvärde). När tullarna för vissa andra varor
avvecklats efter 15 år kommer 97 procent av den
japanska importen från EU att vara tullfri.

EU-Japan Summit i Bryssel den 25 april 2019 Foto: Etienne Ansotte. Källa: EU
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Skåne, Öresundsregionen eller
Greater Copenhagen i Japan?
Rapporten heter ”Skånes affärsförbindelser med Japan”, men hur känt är egentligen Skåne i Japan?
Är Öresundsregionen eller Greater Copenhagen mer kända? Vi gjorde sökningar på japanska och
fann få träffar. Det är Sverige som är känt.

Mot bakgrund av debatten om vad regionen skall
kalla sig i investerarfrämjandesyfte utomlands har vi
gjort sökningar på japanska för att se vad japanerna
skriver om. Vi sökte på JETRO (Japan External Tra-
de Organization) som borde vara den organisation
som främst omskriver Skåne, Öresundsregionen och
Greater Copenhagen.
Termerna Öresund, Skåne, Malmö och Lund

ger mellan 20-40 träffar, många upprepningar på
varandra. Ibland kan det röra sig om att t.ex. Mal-
mö nämns i förbifarten eller i en uppräkning efter
Stockholm, Göteborg eller liknande. Vi har dock en
period under det tidiga 2000-talet då JETRO hade
Köpenhamnskontor och då det publicerades ett an-
tal delrapporter som fokuserar på Öresundsregionen
betydligt mer i detalj (med titlarna översatta från
japanska):
• ”Medicon Valley som driver utveckling inom bio-

teknologi” (Danmark), Jetro Eurotrend, 2001-
05, Report 9, ss. 168-186.

• ”Medicon Valley som driver utvecklingen av nya
behandlingar och mediciner” (Danmark), Jetro
Eurotrend, 2002-07, ss. 33-40.

• ”Om Öresundregionens produktion av mobil
kommunikation” (Danmark, Sverige), Jetro Eu-
rotrend, 2002-09, Report 5, ss. 32-40.

• ”Regionerna Norra Jylland och Skåne som expan-
derar sin IT-industri” (Danmark, Sverige), Jetro
Eurotrend, 2003-03, Report 9, ss. 163-174.

• ”Medicon Valley som driver utveckling inom Bio
och- medicinområdena” (Danmark, Sverige),
Jetro Eurotrend, 2003-03, Report 12, ss 217-
232.

• ”Norden som bär på en ny roll för europeisk

business” (Sverige, Danmark), Jetro Eurotrend,
2004-03, Report 7, ss. 1-15.

• ”Innovationer i Norden under räkenskapsår-
et 2018 - En faktaundersökning”, 2019-03,
JETRO, London-kontoret. ss. 1-134.

Efter 2004 blir det nästan knäpptyst för ovanstå-
ende termer. Malmö dyker upp sex gånger i en
rapport publicerad av JETRO:s Londonkontor i
mars 2019 med titeln ”Innovationer i Norden under
räkenskapsåret 2018”, en 125 sidor lång rapport
som listar olika företag, affärsmöten och investerare
och även innehåller en marknadsanalys av de olika
länderna. Sökningar på översättningen av Greater
Copenhagen ger i princip inga träffar alls när sök-
motorn tvingas kombinera termerna. Nyheten om
att en huvudstad tillåts växa in i ett annat land fö-
refaller ha gått obemärkt förbi. Däremot skrivs det
betydligt mer om Sverige och även om Danmark,
Stockholm och Copenhagen. Det indikerar att Skå-
ne alldeles oavsett om regionen vill marknadsföra sig
som Skåne, Öresundsregionen eller Greater Copen-
hagen kan bli besviket. Det är Sverige som är känt
och via Sverige eller direktkontakter som intresset
lättast kanaliseras. Att Canon, Sony, Honda, Subaru,
Toyota och Fanuc hittat till Skåne antyder att företa-
gen själva är experter på att finna vad de behöver när
behoven uppstår.
Idag har JETRO europeiska kontor i Belgien,

Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Ryssland,
Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Ungern
och Österrike, alltså vare sig i Sverige eller Danmark.
Det säger också en del om förutsättningarna att slå
igenom med ett regionalt namn.
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Flera marknader kan täckas till priset av en

Japan House i Skåne?
Japan och Sverige upprättade diplomatiska förbin-
delser för 150 år sedan, något som markerades med
svenskt statsbesök med kungapar och regerings-
företrädare i Tokyo i april 2018. Blickar vi framåt
kommer såväl frihandelsavtalet mellan EU och
Japan som socialförsäkringsavtalet mellan Japan och
Sverige, undertecknat den 11 april 2019, att för-
bättra förutsättningarna för utvecklade ekonomiska,
politiska och kulturella förbindelser.
Socialförsäkringsavtalet samordnar de svenska och

japanska allmänna systemen för ålders-, efterlevan-
de- och förtidspension och syftar till att personer
inte skall förlora intjänade socialförsäkringsrättig-
heter, i huvudsak pensionsrättigheter, när de flyttar
mellan länderna samt att företag inte ska behöva
betala dubbla sociala avgifter.
De utvecklade förbindelserna är en fortsättning på

den liberala multilaterala världsordning som byggdes
upp efter andra världskriget, men intensifieras för-
modligen av Kinas ökade styrka och den pågående
kraftmätningen mellan USA och Kina. Det är tyd-
ligt att Sverige, EU och Japan har mycket att vinna
på att samarbeta i en mer osäker omvärld.
Sverige skapade Sweden Center i centrala Rop-

pongi i Tokyo 1971 där bostäder, kontor, en restau-
rang och butiker, alla med en tydlig svenskförank-
ring, samsades t.o.m. 1999 då byggnaden såldes.
På närliggande Sveriges ambassad i Tokyo arbetar
idag ca 50 personer på huvudambassaden, Business
Sweden och Swedish Office of Science, Technology
and Industry som en del av Tillväxtanalys. I samma
byggnad finns The Swedish Chamber of Commerce
and Industry in Japan (SCCJ) med bl.a. Tetra Pak
och IKEA som medlemmar. I Stockholm finns ingen

japansk handelskammare, däremot Svensk-Japanska
Sällskapet, Japanska Föreningen (JFS) och Japanese
Businessmen’s Club. JETRO (Japan External Trade
Organization) finns representerat med en korrespon-
dent, men har inget eget kontor.

Skåne har en viktig uppgift
Skåne är den del av Sverige som sannolikt är mest
beroende av Japan via de omfattande affärs- och
forskningsrelationer som finns. I Skåne har Business
Region Skåne med Invest in Skåne och de skånska
kommunernas näringslivskontor en viktig uppgift
att informera näringslivet om frihandels- och social-
försäkringsavtalen och främja handelsutbytet. Lunds
Universitet har inom Institutionen för Östasiatiska
språk och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier
forskning och utbildning om Japan och omfattande
samarbeten med japanska universitet. Det samma
gäller Lunds Tekniska Högskola som har samarbeten
inom teoretisk kärnfysik, livsmedelsteknik, äldrebo-
ende och äldrevård samt elektronmikroskopi. Uni-
versiteten kan utgöra en viktig resurs.

Korean Startup Center etableras
Frågan är när det skall uppstå tillräcklig kritisk mas-
sa och politiskt intresse för ett japanskt allhus för
affärsrelationer och kultur i Sverige. Att det inte är
omöjligt visas av att Sverige och Sydkorea genom det
svenska näringsdepartementet och det sydkoreanska
ministeriet för startups och små och medelstora fö-
retag (Ministry of Startups and SME, MSS) nyligen
ingick ett samförståndsavtal där en viktig del gäller
etableringen av ett ”Korean Startup Center” i Sve-
rige, som ska underlätta etablering och utbyten för
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innovativa snabbväxande startup-företag från såväl
Sydkorea som Sverige.
Om JETRO vill öka intresset för handel med Ja-

pan, men tycker att de nordiska marknaderna är för
små är ett alternativ att göra som många av företagen
och låta ett kontor arbeta mot flera länder. Ett kon-
tor i Malmö skulle kunna inrymma såväl JETRO
Sverige som Danmark – möjligen även Norge. Skåne
bör väcka frågan. Japan är alldeles för viktigt för att
inte göra ett försök.
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