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• Mer protektionism och samtidigt nya 
frihandelsavtal – hur går det ihop?

• Hur är frihandelsavtal relevanta för företag och 
finns det lärdomar från de senast slutna 

avtalen?

• Hur använder företag frihandelsavtal?  Studie 
på EU-Sydkorea FTA







Är frihandelsavtal relevanta för företag? 
Hurdå?
• Tullnedsättningar ( om ursprungsreglerna är uppfyllda)

• Bättre tillgång till motpartens upphandlingsmarknad

• Harmonisering och ömsesidigt erkännande ”WTO+”

• Ökad transparens och tillgång på information kring regelkrav

• Möjlighet att lyfta handelshinder



EU-Vietnam ikraft sedan 1 augusti 2020

EU:s mest omfattande handelsavtal med ett 
utvecklingsland

Svårt att få information kring annat än 
preferensutnyttjandet. Anekdotiska bevis. 



Frihandelsavtalet 
med Storbritannien

• Erfarenhet att använda frihandelsavtal

• Bättre översikt över värdekedjor

• Närmare kontakter med partners

• Sett över kontrakt och villkor som inte 
gjorts tidigare



Slutsatser

• Både ökad protektionism och handelsliberalisering

• Snarare regionalt än multilateralt med risk för fragmentiserade regelverk 
och olika standarder

• Frihandelsavtal är relevanta företag men känner företag till dem och 
används dom? Vad fungerar bra / mindre bra?

• Är våra frihandelsavtal anpassade för framtidens digitaliserade handel?
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Hur företag använder 
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Fokusområden

• Exportörer och importörer

• Företag av olika storlek

• Tullombudens roll

• Inte bara ursprungsregler



Respondenterna



Respondenterna 



Import och export efter företagsstorlek



Mest handlade produkter 

Export Import 



Hur viktig är handeln med Sydkorea?



Betydelsen av handel med 
Sydkorea



Betydelsen av handel med Sydkorea och företagsstorleken 



Tullombud 



Användandet av tullombud



Användandet av tullombud  

Exportörer Importörer



Användandet av tullombud efter företagsstorlek 



Kännedom om frihandelsavtalet 



Kännedom om 
frihandelsavtalet på totalnivå 



Kännedom om frihandelsavtalet 

Exportörer  Importörer 



Kännedom om frihandelsavtal och företagsstorleken 



Kännedom om 
frihandelsavtalet och 
användandet av tullombud



Användandet av frihandelsavtalet 



Användandet av 
frihandelsavtalet 



Användning av frihandelsavtalet och företagsstorlek



Användning av 
frihandelsavtalet och 
användning av tullombud



Lätt att använda frihandelsavtal 



Ursprungsreglernas roll



Förståelse av ursprungsregler 



IT-system



Användning av IT-system



Obesvarade frågor



Obesvarade frågor 

• Vilka är de största svårigheterna med 
att använda frihandelsavtalet?

• Vilka är skälen till att frihandelsavtalet 
inte utnyttjas?

• Produktspecifika frågor



Rekommendationer



Insatser för att öka kännedomen  
om frihandelsavtal 

Öka kännedomen om 
frihandelsavtal 

Kommunikationsinsatser 
gentemot importörer 

Kommunikationsinsatser 
gentemot mikroföretagen



Initiativ mot tullombud 

Identifiera tullombudens roll

Använda tullombud för att nå 
ut till företagen (importörer 
och micro och småföretagen)

Incitament och/eller 
utbildning som riktar sig till 
tullombud 



Andra rekommendationer från 
företagen 

Automatisk information om frihandelsavtal 
av tullmyndigheter vid tullklarering 

En Handbok om RoO-förfaranden för 
importörer att lämna in till sina leverantörer 
(exportörerna) 

Guidelines/riktlinjer på väsentlig  
bearbetning , när det gäller 
ursprungsreglerna, per produktkategori 

ROSA och övriga IT lösningar 



Frågor till publiken

• Erfarenhet av tullombud och 
användningen av frihandelsavtal?

• Information till importörer i 
partnerländer?

• Något annat ni vill uppmärksamma 
oss om?




