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Mycket har förändrats sedan Holmen Paper startade
för 400 år sedan. Hantverk har blivit high-tech, men
en sak består: vår passion för papper. Det är den
som driver oss att ständigt utveckla och anpassa våra
produkter efter kundernas olika behov och omvärldens
allt snabbare förändringar. Det är passionen för papper
som gjort oss till en av Europas idag ledande tillverkare
av tryckpapper.

Agneta Berliner, platschef Handelskammaren Mälardalen Västerås och Charlotte Kalin, vd för Chamber Trade Sweden, i samtal med utländska
besökare och ambassadörer den 2 maj i Västerås.

ambassadÖrbesÖk
i VäSTERåS
text

& foto: fredrik nyby

Handelskammaren Mälardalen stod
som värd då ambassadörer och representanter från 27 länder besökte industrinäringen
i Västerås den 2 maj. Studiebesöken på
bland annat Bombardier, ABB och Automation Center ingick i Chamber Academy som
arrangeras av Chamber Trade Sweden i syfte
att utbilda och stödja utvecklingsländer.

Chamber Academy är en mötesplats som
Handelskamrarna bildat med spronsring från
SIDA. Handelskammarens platschef Agneta
Berliner var nöjd med aktiviteten:
– Vi är stolta över att visa upp några av
Sveriges ledande företag och givetvis ser
Handelskammaren detta som ett bra tillfälle
för våra medlemsföretag att knyta kontakter

som kan generera affärer. Utvecklingsländerna växer som aktörer i världshandeln och
handeln med industrivaror ökar. Således finns
här en stor möjlighet till exportframgångar.
– Västeråsföretag är världsledande inom
kraft-, automations- och robotteknik. Och 25
procent av alla tåg i världen har ett drivsystem som är tillverkat här. q
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Global Utsikt är Handelskamrarnas exportmagasin och utkommer med fyra nummer per år. Tidningen bevakar vad som händer
på viktiga exportmarknader och ger svenska företag inspiration och kunskap som stärker dem i deras internationella affärer.
Handelskamrarna är regionala, privata näringslivsorganisationer som arbetar för att ge företagen i sina respektive
regioner bästa möjliga förutsättningar. Internationell handel och export är en del av vår kärnverksamhet.
Som medlem är du en del av världens största affärsnätverk.
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Vilket land är din nästa marknad?

V

åren 2013 fyller Östsvenska Handelskammaren 100 år. Alla
regionala handelskamrar, Östsvenska Handelskammaren inkluderad,
har genom åren med kraftig röst fört fram näringslivets åsikter
gentemot politiker och andra beslutsfattare, både regionalt, nationellt och
internationellt. Det sistnämnda via den internationella handelskammaren
ICC – International Chamber of Commerce – där vår svenska affärsman
Marcus Wallenberg varit ordförande i många år.

Sedan starten har Sveriges handelskammare lyssnat till våra medlemmars behov och med kollektiv styrka drivit nödvändiga förändringar. Redan
den allra första Handelskammaren, bildad i Marseille 1599, hade mottot att
tillsammans är vi starkare. Ju fler vi är desto starkare hörs vår röst gentemot
beslutsfattare och desto mer kraft blir det till affärerna i vårt nätverk.

”Vi vill inspirera till
ökaD  export!”

I takt med att omvärlden förändrats har spelreglerna i näringslivet
också förändrats. Sverige är ett exportberoende land och mer av vår export
behöver gå till tillväxtländer framöver för att exporten ska kunna fortsätta
växa. Oavsett var i landet man befinner sig så finns företag med fantastiska exportframgångar och exportmöjligheter. Därför finns tidningen Global Utsikt – Sveriges bästa exporttidning. Vi vill lyfta fram alla de företag som
dagligen arbetar med exportfrågor och inspirera till nya markander, nya länder och nya framgångar. Gemensamt
har Sveriges Handelskamrar en bred palett av exportkompetens för att stötta och hjälpa ditt företag ut i världen.

Vi vill också inspirera till nya sätt att se på den globaliserade värld vi idag lever i. Trots vårt exportberoende
är mångfalden i näringslivet ingen självklarhet. När vi söker styrelsekompetens inför en kommande expansion till
Kina, flyger vi i första hand till Kina och söker lämpliga kandidater istället för att leta på hemmaplan. Tänk om
den kompetens du söker finns på mer närbeläget håll? Enligt studier kommer 30 procent av vår svenska arbetskraft gå i pension fram till 2015 och då gäller det att vi tar vara på den arbetskraft som finns runtomkring oss för
att Svenska företags konkurrenskraft ska kunna bibehållas.
Att öka exporten till tillväxtländer är en mycket viktig fråga och hela idén bakom tidningen du har i handen.
Det är också en av frågorna som vi tar med oss närmast hjärtat in i Östsvenska Handelskammarens nya århundrade. Kompetensförsörjning är en annan mycket aktuell och viktig fråga som blir avgörande för huruvida våra
företag kan fortsätta ha sin bas på vår lilla, svenska marknad. Att öka kvaliteten i det svenska skolsystemet för att
göra våra ungdomar anställningsbara är en tredje angelägen fråga. Omvärlden förändras och du och ditt företag
med den. Har du en exporthistoria att berätta? Vilket land är din nästa marknad? Kontakta gärna din regionala
Handelskammare och berätta!
Johanna Palmér,
VD Östsvenska Handelskammaren

Flyg direkt till
hela Europa.

Sveriges tredje
största flygplats

Välj bland fler än

50 destinationer!
www.skavsta.se

www.skavsta.se

4

global utsikt · nr 2-2012

Tyskland
Största exportländer: Frankrike, USA, Holland 2011
Största importländer: Kina, Holland, Frankrike 2011
Tysklands export till Sverige: 198,5 miljarder SEK 2011
Sveriges export till Tyskland: 117,3 miljarder SEK 2011
Huvudstad: Berlin · Officiellt språk: Tyska · Valuta: Euro (EUR)
Folkmängd: 81,3 miljoner 2011 (16:e plats i världen) · Tidsskillnad: 0
Landskod: DE · Landsnummer: 49

Tyskland

– ett måste för svenska företag

text: niclas samuelsson· foto: linus hallgren

T

yskland är Europas största marknad
och världens tredje största ekonomi.
Med Sverige finns en lång gemensam
historia och handelsförbindelserna är intensiva. Tyskland är i dag Sveriges viktigaste handelspartner och största exportmarknad. 2011
exporterade svenska företag för ungefär 120
miljarder kronor till Tyskland. Det motsvarar
cirka tio procent av vår totala export och
är en ökning med omkring sex procent från
2010. Det som främst exporteras är tekniska
produkter, halvfabrikat som papper och järn
samt råvaror i form av bland annat malmer
och pappersmassa.
– Den tyska marknaden utgör en stor
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potential för svenska företag. För att dessa
ska kunna växa är närvaro i Tyskland ofta ett
måste. Efter Norden är Tyskland det första
steget i en process som kan ge ekonomiska
muskler för ytterligare expansion, säger
Ninni Löwgren, avdelningschef för affärsetablering på Tysk-Svenska Handelskammaren i
Stockholm.
Kulturella skillnader
Sveriges geografiska närhet till Tyskland och
den redan välutvecklade handeln länderna
emellan kan få många svenska företag att tro
att en etablering sker ganska enkelt. Men den
tyska marknaden är tuff med hård konkurrens. För att ta tillvara de möjligheter som
finns är det viktigt att vara väl förberedd
inför en etablering. En studie som TyskSvenska Handelskammaren gjort visar att
svenska bolag ofta underskattar olikheterna i
ländernas affärskulturer.
– Även små skillnader kan leda till missförstånd som orsakar stora problem. Flera
svenska företag har till och med varit tvungna
att dra sig tillbaka från Tyskland. I svensk
media har det talats om företagens ”tyska
trauma”. Därför är det viktigt att ta hänsyn

till de kulturella skillnader som finns. Exempelvis är de tyska strukturerna mer hierarkiska och kommunikationen mer direkt,
fortsätter Ninni.
Chans för innovationer
Tyskar i allmänhet är förtjusta i Sverige
och svenska företag. Med sina drygt åttio
miljoner invånare utgör Tyskland också en
stor och intressant marknad för dessa. Störst
möjligheter för samarbeten finns i dag inom
områdena energi, detaljhandel, medicinteknik och IT samt inom byggsektorn. Enligt
Ninni finns det dock potential i de flesta
branscher.
– För en innovativ svensk produkt finns det
alltid en marknadschans. I Tyskland såväl
som i Sverige fokuserar man starkt på innovation samt forskning och utveckling. Även de
huvudsakliga branscherna liknar varandra
med en mix av traditionella områden och
moderna tjänstesektorer.
Stor detaljhandel
I Tyskland finns det sju städer som är
större än Stockholm och 63 som är större än
Malmö. Lägger man till att tyskarnas dispo-
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Tyskland är hem för många stora och
internationellt kända företag och landet kan med rätta kallas för Europas
ekonomiska draglok. Att konsumtionen ökar i takt med sjunkande arbetslöshet och stigande löner skapar
också nya affärsmöjligheter – inte
minst för svenska företag.

Det händer en hel del i Tyskland just nu. Trettio procent av de svenska företagsinvesteringarna, FDI, i Tyskland återfinns inom retail- och
detaljhandelssektorn, berättar Ninni Löwgren, Tysk-Svenska Handelskammaren i Stockholm.

nibla inkomster är runt tolv procent högre än
de svenska, så förstår man att det finns stora
möjligheter för detaljhandel. Tyskland är
den viktigaste marknaden för många svenska
detaljhandelsföretag, som exempelvis Ikea och
H & M. Just nu ökar efterfrågan på konsumentprodukter som pedagogiska, högkvalitativa och innovativa leksaker samt husdjursprodukter som foder, tillbehör och medicin.
– Trettio procent av de svenska företagsinvesteringarna, FDI, i Tyskland återfinns inom
retail- och detaljhandelssektorn, berättar
Ninni.
Ny energipolitik
De ökande behoven inom energisektorn
hänger mycket ihop med att den tyska reg-

eringen i juni 2011 beslutade att alla landets
kärnkraftverk ska vara stängda senast 2022.
Det innebär bland annat att andelen förnybar
energi måste mer än fördubblas från dagens
15 till 35 procent av det totala energibehovet. Det kräver i sin tur att cirka 4 000
kilometer nya elnät byggs. Energieffektiviseringar kommer också att behövas inom såväl
industrin som inom byggsektorn, främst när
det gäller värme. (Läs mer om Tysklands så
kallade ”Energiewende” i separat artikel i
denna tidning.)
Ökade sjukvårdskostnader
På livsmedelsområdet har man i Tyskland tagit steget från prispress till högre
kvalitetstänkande och nya, unika produkter

efterfrågas i högre grad. Konsumtionen
av ekologiska livsmedel ökar också. I
dag finns det även en ökande trend för
hälsokost och mervärdesmat, så kallade
functional foods. Samtidigt skapar en
åldrande befolkning och förändrad livsstil
möjligheter för företag inom hälso- och
sjukvårdssektorn. De senaste tio åren har
sjukvårdskostnaderna stigit med sex-sju
procent och uppgår i dag till 10,5 procent
av Tysklands offentliga utgifter.
– Det händer en hel del i Tyskland just
nu. I samband med sociala omställningar
måste det även finnas lösningar för att
rent praktiskt kunna garantera en mer
likställd näringslivsstruktur, avslutar
Ninni. q
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tyskland

Tysklands

Energiewende

väcker frågor

All kärnkraft avvecklas till 2022
I mars 2011 drabbades Japan av ett svårt jordskalv som bland
annat ledde till en allvarlig olycka i kärnkraftverket Fukushima. Som en följd av detta meddelade Tysklands miljöminister
Norbert Röttgen i maj samma år att den tyska kärnkraften
ska vara helt avvecklad senast 2022. Ett beslut som väcker
både farhågor och hopp.

text: niclas samuelsson

· foto: shutterstock

D

et formella beslutet att stänga Tysklands samtliga kärnkraftverk till 2022 fattades den 6 juni 2011. Det innebär att
Tyskland blir den första stora industrination som helt överger
kärnkraften. Innan Fukushimaolyckan svarade Tysklands sjutton aktiva
kärnkraftverk för nästan en fjärdedel av landets energiproduktion.
Direkt efter katastrofen i Japan stängdes åtta reaktorer. De nio som
fortfarande är i drift svarar i dag för tio procent av den tyska elen.
Historiskt starkt motstånd
Kärnkraftsmotståndet är historiskt starkt i Tyskland. Redan för tio
år sedan beslutade den dåvarande rödgröna regeringen att stänga alla
kärnkraftverk till 2021. Det beslutet revs dock upp av Angela Merkels
regering så sent som hösten 2010. Då bestämdes istället att reaktorernas driftstid skulle förlängas med i genomsnitt tolv år. När konsekvenserna av händelserna i Japan stod helt klara, ändrade sig dock regeringen Merkel igen och rev upp sitt tidigare förlängningsbeslut.
8
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Klarar klimatmål
Redan i dag svarar förnybara energikällor för cirka tjugo procent av
den tyska elproduktionen. Prognoser som tagits fram visar att den
siffran kommer att öka till 35 procent 2020. År 2050 räknar man med
att förnybara energislag kommer att stå för hela åttio procent av den
totala energimixen. Detta har övertygat många om att Tyskland kommer att klara sig alldeles utmärkt utan kärnkraft i framtiden. Till dessa
hör Tysklands före detta Sverigeambassadör Joachim Rücker. I ett tal i
Almedalen förra året sa han att det visserligen kommer att bli en utmaning, men att Tyskland kommer att klara alla klimatmål utan kärnkraft.
Han passade även på att understryka att Tyskland redan i dag överträffat sina klimatmål enligt Kyotoprotokollet.
Hopp och tvivel
Andra som välkomnar beslutet hävdar att en tydlig tidplan skapar
större möjligheter för förnybara energikällor och att det kan leda till
ett tekniksprång i hela Europa. De som tvivlar tror å sin sida att en avvecklad kärnkraft leder till högre elpriser och gör Tyskland beroende av
andra länders energiproduktion. Det finns till exempel de som menar
att Tyskland måste öka importen av fransk kärnkraft eller bli mer beroende av naturgas från Ryssland för att klara sitt energibehov. Många
tror också att delar av kärnkraften kommer att ersättas med kol, vilket i
sin tur ökar koldioxidutsläppen.
Mellan åren 1957 och 2004 driftsattes 110 kärnkraftverk i Tyskland.
Det handlar om reaktorer för såväl energiproduktion som forskning. En
av fyra operatörer i Tyskland är Vattenfalls tyska dotterbolag, som driver reaktorerna Brunsbüttel och Krümmel. Dessa har dock stått stilla
sedan 2007. Vattenfall är även delägare i kärnkraftverket Brokdorf. q

Du behöver inte leta efter
senaste nytt
— vårt nyhetsbrev TullNytt kommer direkt i
din e-post.
Lägg upp en prenumeration på TullNytt så får
du snabb och lättillgänglig information som du
behöver i din tullhantering.
Gör det redan i dag så går du inte miste om någon
viktig information.
tullverket.se/prenumerera på information
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Efter Tysklands kärnkraftsbeslut

Alstom laddar
med vatten och vind
text: niclas samuelsson· foto: ellen forsberg, shutterstock

Beslutet att lägga ner all kärnkraft i Tyskland öppnar möjligheter för företag som sysslar med förnybar energi. Ett av dessa
är Alstom Hydro AB med huvudkontor i Västerås. Där ser man
positivt på framtiden.

A

lstom är ett stort internationellt företag med cirka 93 500
anställda i över hundra länder världen över. Företaget
erbjuder lösningar för kraftöverföring inom tre områden:
Power, Transport och Grid. Ett av affärsområdena är förnybara
energikällor som vatten, vind och sol. Fredrik Forsberg är vd för
Alstom Hydro AB och ansvarar för företagets nordiska och baltiska vattenkraftmarknader.
– Vi tillhandahåller service, uppgraderingar och modifieringar av
vattenkraftverk. Dessutom tillverkar vi nya turbiner och generatorer samt kontrollutrustning. På så sätt är vi en helhetsleverantör
inom vattenkraft. Bland våra kunder finns stora energiföretag som
Vattenfall, Fortum och Eon.
Upprustningsbehov
Vattenkraft står i dag för den största andelen förnybar energi
i Europa. I Sverige kommer 41 procent av energin från vatten; i
Norge hela 98 procent. I Tyskland finns det 7 300 aktiva vatten-

”Tyskarna måste hitta alternativa energikällor samtidigt som det finns möjligheter
att bygga ut vattenkraften mer.”
kraftanläggningar, som tillsammans bidrar med tre-fyra procent av
landets energiproduktion. Genomsnittsåldern hos maskinparken är
dock hög och behovet av upprustning är stort.
– När det gäller den traditionella vattenkraften ägnar vi stor
10
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del av vår verksamhet i
Tyskland åt omfattande
renoveringar av de stora
vattenkraftverken. Den
befintliga maskinparken
är föråldrad och måste
förnyas för att kunna
få ut mer effekt, säger
Fredrik.
Mer vattenkraft
Det råder ingen tvekan
om att det tyska beslutet
att stänga alla kärnkraftverk ökar behovet av nya
sätt att skapa energi på.
På Alstom ser man bara
positivt på detta och menar att det nu finns stora möjligheter till
utbyggnad av förnybar energi. Fredrik tror till exempel att vattenkraften kommer att få mycket större betydelse än vad den har i
dag i Tyskland.
– Tyskarna måste hitta alternativa energikällor samtidigt som
det finns möjligheter att bygga ut vattenkraften mer. Då handlar
det inte bara om traditionell vattenkraft, utan även vågkraft och
pumpkraft.
Reglerbara pumpturbiner
En teknik som Alstom sätter stora förhoppningar till är reglerbara

pumpturbiner, eller Pump Storage Plant
(PSP). Tekniken har funnits sedan slutet av
1970-talet och handlar i grunden om att
reglera vattennivån i kraftdammarna. Vatten faller från hög höjd ner till kraftstationen och genom turbinerna på traditionellt
sätt. Därefter faller det ner i en andra,
lägre damm och pumpas sedan tillbaka
upp igen. Metoden har inte bara visat sig
effektiv för att reglera energi, den är också
bra för naturen. Helt okontroversiell är den
dock inte.
– Det krävs ett visst antal terawattimmar för att pumpa upp vattnet igen. Enligt
vissa ger det en negativ nettoproduktion,
det vill säga att metoden förbrukar mer
energi än den skapar. Vi hävdar dock
motsatsen. Med dagens teknik behöver
man inte så stor effekt för att pumpa upp
vattnet, vilket ger en bättre nettoproduktion, menar Fredrik.

Vindkraften växer
Men det är inte bara vattenkraften som
kommer att öka i Tyskland. Vindkraften
kommer troligtvis också att växa. Trots att
Tyskland redan i dag har världens största
vindkraftpark så finns det potential för mer.
Alstom är en stor tillverkare av vindparker och vindturbiner, som man ständigt
utvecklar för att förbättra effekten. Fredrik
tror överhuvudtaget att det tyska beslutet
kommer att leda till ett tekniksprång inom
området förnybar energi.
– Alla som sysslar med detta kommer
att driva på sin forskning, vilket givetvis
kommer att gagna oss också. Men vi måste
också utvecklas för att bli mer attraktiva,
även om vi redan ligger långt framme när
det gäller forskning och utveckling inom
vind-, vatten- och solenergi.

Bejaka möjligheterna
En del kanske tycker att tyskarna har tagit
sig vatten över huvudet med sitt kärnkraftsbeslut. Fredrik håller dock inte med om
detta. Han tycker att man ska se de positiva
sidorna och bejaka möjligheterna till mer
förnybar energi. Istället för att oroa sig för
att Tyskland blir beroende av importerad
kärnkraftsel eller fossila bränslen, bör man
fokusera på att öka investeringarna i nya
energislag för att nå de mål som satts upp.
Från Alstoms sida är man i alla fall väl
förberedda.
– Det är givetvis svårt att spekulera i
vilka beslut som kommer att fattas av
Tysklands regering. Men på Alstom är vi
väl rustade för framtiden. Vi är stora, har
egen tillverkning i Tyskland och har teknik
som är långt framme. Så för vår del finns
det ingen anledning att se annat än ljust på
framtiden. q
global utsikt · nr 2-2012
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Konftel har bra
täckning i Tyskland

text: niclas samuelsson

· foto: konftel, clarence jacobson, shutterstock

Skandinavisk teknik och design står högt i kurs i Tyskland. Kraven är dock höga och
svenska företag kan behöva anpassa sina produkter för att få acceptans. Det är
något som Umeåföretaget Konftel och deras konferenstelefoner verkligen fått.

K

onftel startades 1988 när nuvarande
vd:n Peter Renkel utvecklade företagets första anläggning för konferenstelefoni. I dag är man ensamma i Europa om
att utveckla och tillverka konferenstelefoner
och företagets produkter säljs över stora delar av världen. Huvudkontoret ligger i Umeå.
Utöver det har man kontor på ytterligare fem
platser, däribland Köln i Tyskland.
– Efter att ha etablerat oss i Norden
började vi i slutet av 1990-talet att titta på
marknader i övriga Europa. Tyskland var
redan från början en intressant och viktig
marknad och vi har successivt vuxit där. I
12
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Konftels vd Peter Renkel.

början pendlade vi från Umeå när vi skulle
sälja, men sedan 2007 har vi eget folk på
plats permanent. Jag kan inte gå in på siffror, men Tyskland är i dag vår klart största
exportmarknad, säger Konftels försäljningschef Clarence Jacobson.
Välj distributörer med omsorg
I början var det dock svårt för ett relativt
litet företag från norra Sverige att komma
igång med försäljningen i Tyskland, särskilt
som man inte hade egna säljare på plats. Men
i takt med att företaget byggde upp goda
relationer med distributörer och återförsäljare gick det bättre. De distributörer som
Konftel i dag samarbetar med har egna lager
och säljer produkterna vidare till tusentals
återförsäljare över hela landet. De i sin tur
säljer till slutkunderna, som uteslutande

består av företag. Att etablera bra försäljningskanaler är enligt Clarence nyckeln till att
lyckas i Tyskland.
– Hemligheten är att inte nöja sig med att
bara få ett distributörskontrakt. När man
lanserar en ny produkt måste man förstå
hur distributionskanalerna ser ut och ta tid
att lära känna strukturerna. Man ska också
tänka långsiktigt och med omsorg välja de
distributörer man vill jobba med. Många
svenska företag underskattar också vikten av
att kunna språket. För att lyckas måste man
kunna tyska, särskilt när man kommer ner på
återförsäljarnivå.
Våga vara tydlig
En erfarenhet som Konftel fått av att
etablera sig i Tyskland är att likheterna med
Sverige är större än skillnaderna. Tyskland
är ett land med ordning och reda och bra
strukturer. Clarence menar också att det
för en svensk är lättare att förstå och kommunicera med en tysk än med någon från
exempelvis Sydeuropa. Men han vill även
lyfta fram skillnader.
– Tyskar är väldigt tydliga och säger till
om de är missnöjda. Som svensk gäller det
att våga ta diskussionen och vara tydlig
tillbaka. I Tyskland umgås också företagens representanter och kunder personligt

och skapar en närmast vänskaplig relation
till varandra. Affärer görs mellan personer
och inte mellan företag. För oss underlättas
relationerna mycket av att vi kan bjuda våra
kunder hit till Norrland, en miljö som tyskar
upplever som exotisk.
Stora krav på design
Det finns ytterligare en skillnad där Konftel
fått anpassa sig för att kunna etablera sig på
den tyska marknaden – när det gäller designen av produkterna. Skandinavisk design är
visserligen populär i Tyskland. Men för att bli

passad efter tysk smak, men som ändå känns
skandinavisk, menar Clarence.
Viktig marknad med stor potential
På Konftel tror man på en fortsatt tillväxt
i högt tempo i Tyskland framöver. Företaget
har redan bra täckning i landet, men jobbar
ständigt på att förbättra den ännu mer och
tittar strategiskt på hur distributörsnätet
kan utvecklas. Som det innovativa bolag man
är lyssnar man även på marknaden för att
veta hur produkterna ska utvecklas. Men
utveckling kräver också resurser i form av

”Hemligheten är att inte nöja sig med att bara få
ett distributörskontrakt”
helt accepterade behövde Konftel justera konferenstelefonernas utseende för att de skulle
passa in i de tyska storföretagens styrelserum.
– Tyskland och Schweiz är de länder där
det ställs störst krav på design. Där svenskar
föredrar det enkla och praktiska, vill tyskar
hellre ha avancerad teknik där detaljer är
mycket viktiga. De vill helt enkelt hellre ha
en fräck BMW än en praktisk Volvo. Får man
bara deras godkännande på den punkten så
klarar man sig bra. Vi har skapat en stil an-

marknadsföring och personal. Det är inte
otänkbart att företaget kommer att behöva
fler personer på plats i Tyskland i framtiden.
– För oss är Tyskland den viktigaste marknaden, motorn som driver på övriga Europa.
Vi tror att det finns en ännu större potential
för våra produkter där. Utöver Sverige så är
Tyskland den marknad som är mest mogen
för våra lösningar. Som jag ser det har vi möjlighet att bli tio gånger större i Tyskland än
vad vi är i dag, avrundar Clarence. q

I Tyskland umgås också företagens representanter och kunder personligt och skapar en närmast vänskaplig relation till varandra. Affärer görs mellan
personer och inte mellan företag.
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Heterogen marknad
Tyskland är en federal republik bestå-

Plattform för elbilar

År 2020 finns det en miljon elbilar i Tyskland; tio år senare sex miljoner. Det hoppas i alla
fall förbundskansler Angela Merkel, som i maj 2010 offentliggjorde Tysklands storsatsning på
elfordon – Nationale Plattform für Elektromobilität (NPE). Målet med satsningen är att Tyskland
ska bli en världsledande marknad för elektriskt drivna bilar.
Källa: Tysk-Svenska Handelskammarens årsberättelse 2011

ende av sexton delstater med en stor grad
av självstyre. Det går därför inte att prata om
en enda tysk marknad. Där det i de flesta
länder är huvudstaden som är det ekonomiska navet, består Tyskland av flera regionala
centrum kretsande kring städerna Berlin,
München, Frankfurt, Köln och Hamburg. Det
finns också stora kulturella, ideologiska och
religiösa skillnader mellan nord och syd och
öst och väst.

Foto: Shutterstock

Källa: Clarence Jacobson, Konftel

Massor av öl

Tyskland är känt för sitt goda öl. I dag
finns det ungefär 5 000 ölmärken fördelade
på cirka 1 300 bryggerier i landet. Tillsammans brygger de drygt 100 miljoner hektoliter öl per år, vilket motsvarar en fjärdedel av
den europeiska öltillverkningen. Tyskland är
även världens näst största producent av den
viktiga ölingrediensen humle. Och tyskarna
älskar verkligen sitt öl. Ungefär 130 liter per
person och år konsumeras. En ansenlig
del av detta dricks under oktoberfesten i
München, där det brukar gå åt cirka sju
miljoner liter öl varje år.

Foto: Shutterstock

Källa:  Wikipedia

Medborgarrättskämpe vald
till förbundspresident

I mars valdes den partilöse Joachim Gauck till ny förbundspresident i Tyskland.
Han efterträder Christian Wulff som avgick i förtid i februari. Gauck föddes i Rostock 1940
och är i grunden luthersk präst. Under kalla kriget var han verksam som publicist och medborgarrättskämpe i Östtyskland. Mellan 1990 och 2000 var han chef för den myndighet
som förvaltar arkiven
efter den östtyska säkerhetstjänsten Stasi.
Förbundspresidenten
väljs för en mandatperiod
på fem år och har främst
representativa uppgifter.
Han kan dock besluta om
förbundsdagens upplösning om förbundskanslern
förlorar en förtroendeomröstning eller om en minoritetsregering väljs.
Källa:  Wikipedia 
Foto: Shutterstock

Harald Kindermann ny
Sverigeambassadör

Sedan september 2011 är Harald Kindermann Tysklands nye ambassadör i Sverige.
Han föddes i Bielefeld 1949 och doktorerade
i juridik 1979. Kindermann har tidigare varit
tysk ambassadör i Saudiarabien, Bulgarien och Israel. Ambassadören företräder
förbundspresidenten och förbundsregeringen
och ska främja Tysklands intressen i Sverige.
Källa: Tyska ambassaden, Stockholm
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Svenska Företagspriset i Tyskland

tioårsjubilerar
text: fredrik nyby

· foto: svenska handelskammaren

Sedan tio år tillbaka uppmärksammar och manifesterar
Svenska Handelskammaren i Tyskland tillsammans med Sveriges Ambassad i Berlin och Exportrådet svenska näringslivsframgångar i Tyskland lite extra. Detta sker genom den årliga
utdelningen av Svenska Företagspriset i Tyskland.
– Priset firar tioårsjubileum i år och vi är både stolta och glada
att vi lyckats skapa ett så högt anseende på premieringen av svensktyska handelsförbindelser. Tyskland är Sveriges största handelspartner
så det känns verkligen värdefullt att belöna och lyfta fram svenska företag som har lyckats på den tyska marknaden, säger Mats Hultberg,
VD vid Handelskammaren, som sitter i Düsseldorf.
Vinnarna i de tre klasserna – storföretag, mellanstort företag och
nykomling - utses av en jury bestående av de tre arrangörerna och de
tre svenska banker som är aktiva i Tyskland. 2011 års pristagare var
SCA Hygiene, Gudrun Sjödén och Smarteyes.
– I år sker prisceremonin i Berlin den 15 november under sedvanlig pompa och ståt. Förutom en seminariedag med paneldiskussioner
på temat Kreativitet och Innovation så kommer vi att arrangera en
utställning tillsammans med de tidigare årens pristagare. Dagen
avslutas med prisutdelning och galamiddag.
Orten för arrangemanget är ambulerande i syfte att sprida svenska
näringslivsfrämjande aktiviteter i hela Tyskland. Bland de medverkande personerna finns såväl regionalt högt uppsatta beslutsfattare som
svenska ambassadören och kända festtalare, i år Jacob Wallenberg.
Svenska Företagspriset i Tyskland har ingen branschavgränsning.
Priset består av äran, en statyett och möjlighet att få värdefull publicitet i Tyskland och därutöver – både internt och externt tillsammans med de tunga medarrangörerna.
– Detta har blivit vårt största årliga näringslivsevenemang med stor
uppslutning från både näringsliv och politiker. Ett mycket bra tillfälle
för svenska företag med tysk koppling att visa upp sig och stärka sitt
engagemang på den tyska marknaden. Konceptet har blivit så lyckosamt att motsvarande nu även arrangeras i Nederländerna.

Schwedische Handelskammer in der 
Bundesrepublik Deutschland
Berliner Allee 32
40212 Düsseldorf
Tel: +49 211 86 20 200   Fax: +49 211 32 44 88
info@schwedenkammer.de   www.schwedenkammer.de

Svenska Handelskammaren i Tyskland
Är en rådgivande och stödjande medlems- och intresseorganisation för svenska företag med verksamhet i Tyskland.
Handelskammaren grundades 1959 och har utvecklats till det
viktigaste nätverket för svenska företag på tysk mark. De över
600 medlemmarna verkar inom alla branscher och alla storlekar.
Här finns stora internationella bolag samt egna företagare, till
exempel advokater och översättare, som på sitt speciella sätt är
väl förtrogna med såväl samhälle som kultur och rådande praxis
i både Sverige och Tyskland. Svenska Handelskammarens
kontor ligger i Düsseldorf och Kammaren är också representerad
genom regionala grupper i Berlin, Hamburg, Frankfurt, Stuttgart
och München.
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Övre bild: Imponerande modell av Taihu New City i Wuxi. Nedre bild: Hela delegationen tillsammans med representanter från Jiangsu Department for Housing
and Urban-Rural Development.
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Camilla Lejon

På äventyr
i Kina

Camilla och Anna Öhrwall Rönnbäck, tekn dr och lektor i Industriell
ekonomi vid Linköpings Universitet, vid Atlas Copco i Nanjing.

foto: camilla lejon

Den 19 mars landade jag i Shanghai, denna enorma stad med
över 18 miljoner invånare. Shanghai har under de senaste 10 åren haft
en otrolig tillväxt och utveckling. Idag är Shanghai en av världens stora
ekonomiska och finansiella centrum. Området Pudong liknas ofta med
New Yorks Manhattan och har sedan 90-talet utvecklats från åkermark
till stadens finansiella och ekonomiska kärna med mängder av skyskrapor.
Delegationsresan som jag deltog i skedde inom ramen för BENCH, ett
EU-projekt som leds av länsstyrelsen i Östergötland. Organisationer,
universitet och företag från Östergötland, Päijät-Häme och Uusima i
Finland samt Estland deltog och Östergötlands landshövding Elisabeth
Nilsson ledde delegationen. Forskning som har bedrivits inom BENCHprojektet visar att över 40 procent av små och medelstora företag i
Östergötland är intresserade av att skapa affärskontakter med Kina.
Delegationsresan till Kina var ett steg i projektets arbete med att stötta
företagen i affärsprocessen och att stärka relationerna mellan regionerna
och Kina.
I Shanghai genomfördes ett mycket intressant seminarium om att
göra affärer i Kina. Dr. Marcus Lee, ekonomisk rådgivare till flera av de
regionala myndigheterna i Kina och VD för Hampton Court Investment
Bank, föreläste om de ekonomiska förändringar som nu väntar i Kina. I
Kinas 12:e 5-års plan kommer man bl. a. fokusera mer på kvalitet istället för ohämmad tillväxt. Man har även pekat ut ett antal strategiska
områden där man kommer satsa extra, t ex biotech, miljöteknik, IT och
materialutveckling. Området som passar våra svenska företag mycket
bra. Mr. Gu Yueming, Vice VD för Shanghai SME Development Center
föreläste om kinesisk affärskultur.
I Shanghai, Wuxi och Nanjing genomfördes seminarium under namnet
”Nordic Room” där deltagarna i delegationen fick chansen att presentera
sina företag för intresserade kineser. Intresset var stort och många värdefulla kontakter knöts.

I Wuxi finns sedan länge en hel del svenska företag på plats. Bland de
största kan nämnas Astra Zenica, Atlas Copco och Sandvik. Den 6 juni
öppnar också IKEA ett varuhus här. Man pratade om ett tjugotal pågående projekt till ett värde av ca 7 miljarder kronor. Vi svenskar är med
andra ord populära här. Finnarna är inte mycket sämre, en finsk arkitekt
har ritat det nya operahuset. Det är också här som den nya ekologiska
staden Taihu New City byggs och där Sverige och svenska företag i allra
högsta grad är involverade. Här har t ex Tengboms Arkitekter ritat en
del av staden på 2,4 kvadrat km för en Sino-Swedish Eco City med bl a
Hammarby Sjöstad som förebild. Hela Taihu New City är till storleken
jämförbar med Stockholm och ska rymma 800-900 000 invånare. Model-

len som visades är mycket imponerade och många byggnader är redan
på plats.
I Nanjing besökte vi Atlas Copco och träffade dess VD David Luo.
Från att 1993 ha startat sitt första joint-venture i Kina har man idag 454
anställda i Nanjing, omsätter ca 1 miljard och hade under 2011 en tillväxt på 45 %. Förra året startade man också ett R & D center där idag
120 ingenjörer arbetar med nya produkter, målet är 250 ingenjörer inom
kort. Här arbetar man med lean-design, dvs. snabba beslutvägar för att
snabbt hitta nya lösningar och produkter. Tidigare tog det ca 3 månader
att få fram en ny produkt, idag kan det ta 2-3 dagar. Alla nya produkter
ska även vara energy-efficient, målet är en minskning av energiförbrukningen med 30 %.
Ett ord som kommer tillbaka om och om igen i mina tankar efter
en vecka i Kina är ”kontraster”… Gammalt och nytt, tradition och
nytänkande, fattig och rik... Shanghai är Asiens viktigaste ekonomiska
centrum efter Tokyo. Även om man har en relativt hög levnadsstandard
jämfört med övriga Kina så ser man, mitt bland alla skyskrapor, hus som
ser ut att ramla ihop i en miljö som måste vara allt annat än hälsosam.
Från mitt hotellrum på 20:e våningen såg jag lyxiga skyskrapor men
även ett kvarter som såg ut som en soptipp. Mitt i soptippen såg jag en
person hänga tvätt... Det är ett samhälle i stark förändring med stor invandring från landsbygden. Hur klarar dessa människor övergången? Det
är ett fascinerande samhälle och ett mycket spännande land. Varje gång
jag kommer hem från Kina vill jag nästan predika som en väckelsepastor,
”ni måste åka till Kina”! Mer än ett svenskt företag i veckan etablerar
sig i Kina. Nu letar man inte bara underleverantörer utan även kunder.
Med tanke på att det ändå är ett allt annat än fritt samhälle, ska man
verkligen göra affärer här? Min fasta övertygelse är att ju fler svenska
eller västerländska företag som etablerar sig i Kina, desto bättre för den
kinesiska befolkningen. Vi kan vara ett föredöme avseende arbetsförhållande, miljötänkt osv – CSR helt enkelt. Vi kan ställa krav på våra
underleverantörer och förhoppningsvis göra skillnad. Med detta i åtanke
passade jag även på att besöka Svenska-Kinesiska Handelskammaren i
Shanghai och diskuterade ett framtida samarbete där vi tillsammans kan
skapa en ”win win-situation”!

camilla lejon
Camilla Lejon, Utrikeshandelschef  på Östsvenska
Handelskammaren sedan 1 januari, 2011.
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italien
Största exportländer: Tyskland, Frankrike, USA (2011)
Största importländer: Tyskland, Frankrike, Kina (2011)
Italiens export till Sverige: 28,4 miljarder SEK (2010)
Sveriges export till Italien: 32,1 miljarder SEK (2010)
Huvudstad: Rom · Officiellt språk: Italienska · Valuta: Euro (EUR)
Folkmängd: 61,2 miljoner (2012, 23:e plats i världen) · Tidsskillnad: 0
Landskod: IT, ITA · Landsnummer: 39

POSITIV ANDA I ITALIEN EFTER REFORMVÅG
· foto: shutterstock

I

Italien är världens åttonde största
ekonomi och Sveriges tionde mest viktiga
handelspartner. Den finansiella oron som
drabbat hela Europa har dock pressat Italien
hårt. Djupa strukturella problem och kraftiga
ränteutbetalningar på grund av stora underskott i statsfinanserna har försvagat Italiens
internationella konkurrensnivå och landet
styrs nu av en teknisk regering. 2012 spås bli
ett tufft år för den italienska ekonomin. Den
nya regeringens reformer inom bland annat
pensionssystemet, arbetsmarknaden, skattesystemet och tillväxtstimulerande aktiviteter har emellertid skapat en positiv anda på
den italienska marknaden. Reformerna och
positiva signaler från exportindustrin gör att
en återhämtning förväntas under 2013.
– Italiens exportindustri går mycket bra nu
och är den faktor som driver tillväxten, säger
Kristofer Svartling, handelssekreterare på
Svenska Exportrådets kontor i Milano. Man är
framgångsrik i tillväxtländerna och här tror vi
att svenska företag har stora affärsmöjligheter
eftersom man i Italien måste effektivisera sin
produktion för att kunna hänga med i den internationella konkurrensen. Det gäller främst
verkstads-, fordons-, stål- och processindustrin
där svenska innovativa produkter är eftertraktade.

Italien är:
2/3 så stort som Sverige till ytan
i stort sett utan inhemska råvaror,
förutom jordbruket som utgör cirka
3 % av BNP
l ett av världens främsta turistmål
och besöks varje år av cirka 30
miljoner utländska turister
l den sjätte största bidragsgivaren
till FN:s reguljära budget
l beroende av betydande energi
import från länder som Ryssland,
Libyen och Algeriet
l i en uppåtgående trend när det
gäller export från verkstadsindustri
till tillväxtländer.
l
l

Exportrådets Kristofer Svartling.
Fotograf: Håkan Flank.

– Vi ser också en stor efterfrågan inom
ICT- och telekomindustrin där det hela tiden
dyker upp nya affärsmöjligheter. Och här ligger
Sverige i framkant och kan exportera kunskap
till Italien, t.ex. inom 4G och molntjänster.
Italien har ingen egen egentlig energiproduktion och är i stor utsträckning beroende av
importerade fossila bränslen. Man är därför

mycket intresserade av det mesta som rör
alternativa energikällor, effektivt resursutnyttjande och energibesparingar.
– Svenska företag har ett mycket gott rykte
i Italien vad det gäller innovationer, kvalitet,
miljötänkande och flexibilitet, säger Kristofer
Svartling. Egenskaper som man bör framhäva i
sina affärskontakter. q

BnP-tillväxt inkl prognos (%)

INFLATION inkl prognos (%)
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Källa: International Monetary Fund,
CIA World fact book

text: magnus pamp

”Svenska företag har ett mycket gott rykte
i Italien vad det gäller innovationer, kvalitet,
miljötänkande och flexibilitet”

Milano - svensk knutpunkt
Många svenska företag i Italien
är medlemmar i den svenskitalienska handelskammaren
Assosvezia som ligger i Milano.
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UPPÅT FÖR SVENSK
HISSTELEFONI
I ITALIEN
Som säkerhetsåtgärd måste det enligt europeisk
lag finnas en nödtelefon i alla hissar som byggs.
För en komponentleverantör till hissbranschen
som Umeåbaserade Fält Communications AB
utgör Italien med sina 800 000 hissar, varav 600
000 som behöver moderniseras, en högintressant
marknad. 2011 omsatte man 3,5 miljoner i Italien,
motsvarande 10 procent av omsättningen.
text: magnus pamp

· foto: fält communications ab, shutterstock

F

ält Communications tog sig 2005 in på den italienska
marknaden och började där genom en distributör sälja sina
produkter och lösningar för hisstelefoni. Rätt
snart fick man börja skruva till sitt utbud och sin
strategi för att nå större försäljningsframgångar. Tre
år senare tog italienskfödde Francesco Pietroni över
försäljningsansvaret i Italien. Sedan dess har han tillbringat i snitt en vecka per månad i landet med att
träffa kunder, delta i mässor och knyta kontakter.

Gör affärer runt middagsbordet
– Italien har speciella förutsättningar, säger Francesco. Det finns flera stora inhemska aktörer, inte
bara i hissbranschen, som funnits länge och som har
svårt att täcka hela landet. Som jag ser det är skillnaden i affärskultur och mentalitet ganska stor mellan
norra, centrala och södra Italien. Lombardiet där Milano ligger är en
av de rikaste regionerna i Europa, och där påminner affärskulturen
mer om Sveriges vad det gäller effektivitet. Närmar du dig Rom och
de södra regionerna är mentaliteten mer avslappnad, och man är inte
lika strukturerad.
– Den lokala närvaron är därför viktig, fortsätter Francesco. Många
italienska företag föredrar att köpa lokalt från orten eller regionen
för man menar att servicen blir bättre. Många affärer görs runt en
lunch eller middag där man i lugn och ro kan diskutera detaljer.
20
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Anpassar sig efter marknadens villkor
– Sedan jag kom till företaget har vi anpassat oss mer efter den
italienska marknadens villkor, säger Francesco. Vi
har fler distributörer, längre betalningsvillkor och
lyssnar mer noggrant på vad kunderna vill ha.
– Priset är väldigt avgörande jämfört med i Sverige.
Det är en prispressad marknad, och vi satsar framförallt på volymförsäljning till OEM-tillverkare,
men jobbar också brett mot mindre serviceföretag
som moderniserar hissar. A och O är dock att ha
en attraktiv produkt.
Hitta rätt person i kundens beslutskedja
När Francesco kommer till en potentiell kund får
han ofta frågan om referenser. Sedan vill man gärna
veta hur länge Fält Communications har funnits på
den italienska marknaden och om företaget säljer till andra länder.
– Innan du bokar mötet är det viktigt att du ser till att du talar med
rätt person i beslutskedjan, säger Francesco. Generellt i Italien är
strukturen i företagen mer hierarkisk än i Sverige. Många italienare
känner sig också obekväma med engelska även om man studerat det
länge i skolan.
– Satsa på flexibilitet, avslutar Francesco. Det är det bästa tips jag
kan ge. Många italienare förväntar sig av oss leverantörer att vi är
väldigt tillmötesgående och att vi kan gå utanför ramen. q

A och O –  för affärer i Italien
Francesco Pietroni, säljansvarig
• Ha en produkt som står ut
• Ha lokal närvaro
• Tala italienska
• Var tillmötesgående
• Hitta rätt i hierarkin
• Ha bra referenser
• Ha rätt PR
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Foto: Shutterstock

italien

Rom ger plats åt FN
Italien är medlem i FN sedan 1955 och är idag den sjätte största bidragsgivaren till FN:s reguljära budget. 2008-09 var Italien medlem i FN:s säkerhetsråd. Italien är värdland för ett antal
FN-organ - efter New York och Genève är Rom den största FN-staden. De tre FN-organen
FAO, WFP och IFAD har en sammanlagd budget om 4 miljarder USD och 10 000 anställda.
Källa: Swedenabroad.se

Sport på export
En av Sveriges för närvarande mest kända exporter till Italien stavas Zlatan Ibrahimovic,
som nyligen slagit sitt eget rekord i Italiens skytteliga (red. anmärkning). Förutom ”Ibra”
har Sverige tidigare exporterat ett antal mycket kända fotbollslegender till den italienska
ligan; de legendariska Gre-No-Li, och Nils Liedholm och Sven-Göran Eriksson är två kända
svenska tränarprofiler.

Turbulent
politisk scen

Det italienska parlamentet består av
två kamrar: deputeradekammaren (630
ledamöter) och senaten (315 senatorer).
Lagar måste antas av båda kamrarna, vilka
arbetar oberoende av varandra. Val till parlamentets bägge kammare sker normalt var
femte år. I senaten ingår även sju senatorer
utnämnda på livstid (bland annat före detta
presidenter). Republikens president, som
har begränsade politiska befogenheter, väljs
vart sjunde år av senaten, deputeradekammaren samt representanter från landets
regioner.
Det senaste valet till deputeradekammaren
och senaten hölls den 13-14 april 2008.
Utfallet blev en klar seger för centerhögerkoalitionen ledd av Silvio Berlusconi, och de
tre partierna Forza Italia, Alleanza Nazionale
och Lega Nord fick en stor majoritet i bägge
kamrarna. Forza Italia och Alleanza Nationale bildade gemensamt Popolo della Liberta (PDL) varmed partierna upplöstes. Under
2010 har det skett en splittring inom PDL
där ett antal parlamentsledamöter lämnat
för att ansluta sig till talmannen Gianfranco
Finis grupp Futuro e Liberta per l’Italia (FLI).
Den politiska scenen är turbulent och följaktligen kan inte ett nyval uteslutas. Nästa
ordinarie val hålls 2013.
Källa: Swedenabroad.se

Foto: Shutterstock

Källa: Swedenabroad.se

Italiens befolkning
passar Reinfeldts
pensionsvision

Den italienska befolkningen har en hög och
stigande medelålder – Italien är det land i Europa som har högst andel personer över 65
år. Medellivslängden ligger på 79 år. Italien
har även ett av världens lägsta födelsetal: 1.4
barn per kvinna och en av Europas lägsta
förvärvsfrekvens bland kvinnor (47%).

Foto: Shutterstock

Källa: Swedenabroad.se
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på gång

Östsvenska Handelskammaren
Delegationsresa till San Fransisco
,
10-14 sept 2012

: Sh

utterstock

Foto

Tysk-Svenska Handelskammaren
Lär dig affärstyska – ansök om ett språkstipendium!
Stiftelsen Svensk-tyska Språkfonden delar ut stipendier för
2-veckors intensivutbildning i affärstyska. Kurserna är skräddarsydda efter näringslivets behov och äger rum i München
och Rendsburg under hösten 2012. Anställda inom företag
som är i behov av att snabbt komma igång (igen) med tyska
språket samt vill lära sig mer om tysk affärskultur och förhandlingsteknik är välkomna att söka stipendiet.
För vidare information och ansökningsblanketter kontakta:
Heike Christine Kirsch c/o Tysk-Svenska Handelskammaren,
tel: 08-665 18 11, heike.kirsch@handelskammer.se eller se
www.sprakfonden.org.

Mellansvenska Handelskammaren
Finns det ett världspatent?
Halvdagsutbildning i immaterialrätt
Finns det ett världspatent? Kan man skydda ett datorprogram? Varför kan identiska varumärken vara registrerade
och fungera på marknaden medan
olika dofter av parfym inte kan registreras? Är det en giltlig
designregistrering att skicka in en bild? Praktiska tips för
avtal runt immaterialrätt.
Tid och plats:
12 juni klockan 09.00 - 12.00, Gävle.
Lokal meddelas senare.
28 augusti klockan 09.00 -12.00, Borlänge.
Lokal meddelas senare.
Anmälan och önskemål om rådgivning till:
aktiviteter@mhk.cci.se

Under resan besöker vi tillsammans San Frans
isco, Bay Area
och Silicon Valley. Resan riktar sig till företag och
affärsstödjande aktörer i Östergötland. Programmet komm
er att erbjuda
möjligheter att studera och hämta inspiration från
företag,
universitet, forskningsinstitutioner och entreprenö
rskapsarbete.
Det är också 25 år sedan Linköpings kommun
och Palo Alto
undertecknade sitt systerortsavtal, vilket komm
er att uppmärksammas under resan till Kalifornien.
I programmet för resan kommer det dagligen
att finnas
utrymme för egna förbokade affärsmöten. Resa
n görs till
självkostnadspris. Ingen avgift tas ut för progr
ammet, varje
deltagare står för sina egna resekostnader samt
individuellt
förbokade affärsmöten. Delegationen leds av lands
hövding
Elisabeth Nilsson.
För mer information kontakta:
Camilla Lejon, Östsvenska Handelskammaren,
tfn: 070-580 10 64, camilla.lejon@east.cci.se

Swedish Chinese Chamber of Commerce
China Innotech 2012 – Business Matchmaking
Swedish Chinese Chamber of Commerce, SCCC och partners inbjuder er till Matchmaking i Beijing den 13 September
2012. Arrangemanget ger ditt företag en unik möjlighet
att knyta nya Kinesiska affärspartners genom Business
Matchmaking, nätverksmöjligheter under kontaktforumet
och intressanta föredrag. Målet är att erbjuda Svenska SME
konkreta affärsmöjligheter inom ”Innovation – Hightech –
Clean Tech”. Vi har särskilt fokus på mindre och medelstora
företag ”SME” som har begränsade resurser att expandera
själv i Kina eller SME företag som besitter en unik affärs idé /
teknik som behöver samarbetspartners i Kina.
För information om resan:
Lotta Eriksson, Swedish Chinese Chamber of Commerce,
Mobil: 0731-831 871
Tel.: 046-23 98 10 Fax. 046-23 98 11
E-post lotta.leepartners@lsn.se
För mera information om programinnehåll och China
Innotech 2012 - Business Matchmaking:
Daniel Pålsson, ProgressLEAD Mobil: 0760-355 006
E-mail: daniel.palsson@progresslead.com
www.progresslead.com
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CSR nyckeln till
bättre affärer
– och en bättre värld
text: niclas samuelsson

· foto: shutterstock, daniel montan, lasse forsberg, max hamburgerrestauranger ab, löfbergs lila

Företag har alltid haft ett ansvar mot sina anställda, ägare, kunder och underleverantörer.
Nu har detta ansvar breddats och omfattar
även ett engagemang i världen utanför företaget. Det som kallas CSR blir allt viktigare.

sociala projekt eller arbeta för mänskliga rättigheter. Iris Rehnström
är hållbarhetskonsult på stiftelsen TEM och ansvarig för nätverket
CSR Skåne.
– CSR skapar värde för organisationen och ökar den positiva påverkan på samhället. Det bör vara integrerat i företagets kärnverksamhet
och kopplat till affärsstrategin. Ett strukturerat CSR-arbete främjar
företagens verksamhet och skapar nya möjligheter.

C

Hållbarhet
Parallellt med CSR används ibland begreppet hållbarhet. Det handlar
om att på bästa sätt använda de resurser man har tillgång till, såväl
ekonomiska som mänskliga. Bland de som använder hållbarhetsbegreppet finns snabbmatskedjan Max.
– När vi talar om företagets långsiktiga åtagande och hur vi påverkar samhället så är det ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi vill bli

SR står för Corporate Social Responsibility,
vilket kan översättas med företagens samhällsansvar.
Centralt är att företagen, utöver det som lagen kräver, tar
hänsyn till ekonomiska, miljömässiga, etiska, sociala och konsumenträttsliga faktorer i sin verksamhet. Det kan handla om personalvård,
minskad energianvändning, att ta emot praktikanter, finansiera
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ett hållbart företag genom att verka för ett
hållbart samhälle. Exempelvis kompenserar
vi alla våra klimatutsläpp genom att plantera
träd i Afrika. Vi ser CSR som en del av företagets kärna som gör att vi får fler gäster och
knyter värdefulla kontakter globalt, säger
Max hållbarhetschef Pär Larshans.
Hos kaffetillverkaren Löfbergs Lila talar man
mer om ansvarstagande. Enligt kommunikationsdirektör Kathrine Löfberg handlar
det om att bidra till att kommande generationer får leva i en väl fungerande värld.
Det gör man genom att ta ett socialt och
etiskt ansvar i hela värdekedjan, från odling
till transport, förädling, distribution och
konsumtion.
– Våra produkter kommer i grunden från
utvecklingsländer, vilket innebär ett speciellt
ansvar. Att arbeta med CSR ligger i våra
grundvärderingar och vi har alltid tagit ansvar för omvärlden, såväl lokalt som globalt.
Men ansvarstagande handlar också om hur vi
tar hand om vår egen personal.

heter. Men med ett gediget CSR-arbete kan
man ändå behålla sitt förtroendekapital.
– Med bra CSR-arbete upptäcker man
tidigt sådant som kan skada ens varumärke,
som att underleverantörer använder miljöfarliga ämnen eller utnyttjar barnarbetare. Det
är också viktigt för att kunna möta de krav
som kunderna ställer och för att få nöjda
medarbetare. Sedan finns det även rent ekonomiska drivkrafter. Fler företag använder
CSR-perspektiv i sin produktutveckling för
att bredda sitt sortiment och sina kundgrupper för att tjäna mer pengar, säger Iris
Rehnström.
Ställer krav
Ökad vinst är inte det främsta skälet till att
det allmännyttiga bostadsbolaget Örebrobostäder ägnar sig åt CSR. Även om verksamheten drivs affärsmässigt, handlar det enligt
vice vd Roger Rådström snarare om att
förbättra verksamheten och stärka varumär-

ket. Företaget är Örebros största energikonsument och har en tredjedel av kommunens
invånare som hyresgäster. På så sätt kan de
även göra skillnad i samhället. Hela kommunen gynnas av att företaget erbjuder bra,
klimatsmarta och prisvärda bostäder.
– Vår ägare kräver att vi tar miljöansvar
och arbetar etiskt och socialt. Det är vårt
uppdrag och ju bättre vi gör det, desto nöjdare kunder och intressenter får vi. Genom
att arbeta tillsammans med andra kan vi påverka samhället i en positiv riktning. I våra
upphandlingar kan vi exempelvis ställa krav
på att anbudsgivarna tar sitt sociala ansvar
och visar hur de kan bidra till kommunens
bästa genom att skapa arbeten, praktikplatser och bättre boendemiljöer.

>>
Roger Rådström

Flera drivkrafter
Företag har många olika anledningar till att
arbeta med CSR. En viktig drivkraft är att
skydda och bygga sitt varumärke. Det handlar om att minimera och reducera risker och
stå rustad om något händer. Ett företag kan
aldrig vara helt säkert på vad som händer i
leverantörskedjan när det exempelvis gäller
laglydnad eller respekt av mänskliga rättig-

Iris Rehnström, TEM

Pär Larshan, Max Hamburgerrestauranger AB.

Kathrine Löfberg
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FOTO: ÖrebroBostäder AB
FOTO: ÖrebroBostäder AB

Kathrine Löfberg nekar inte till att CSRarbetet är bra för affärerna. Det bidrar även
till att sänka företagets kostnader, till exempel genom minskad energiförbrukning. Men
det handlar inte bara om pengar. Genom
att arbeta med CSR är det även enklare att
rekrytera och behålla kompetent personal.
Det är också lättare att påverka underleverantörerna i positiv riktning.
– Vi arbetar mycket med att informera våra
leverantörer i odlarländerna om arbetsrätt,
miljö och så vidare. Alla måste även skriva
under en uppförandekod. Vi har också krav
26
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på oss från våra kunder att arbeta aktivt
med dessa frågor, krav som på sikt kommer
att öka.
Integrera i verksamheten
När man drar igång ett CSR-arbete ska man
först titta på vad man gör i dag. Många
företag arbetar redan med dessa frågor, men
identifierar det inte som CSR. Utifrån de
behov man har ska man sedan göra det som
är viktigast för företaget och som passar affärsstrategin bäst, utifrån de förutsättningar
som finns. Stora företag har kanske resurser

att arbeta med alla delar, medan de mindre
måste prioritera. Därefter handlar det enligt Iris Rehnström om implementering.
– Gör CSR-arbetet till en del av personalens vardag. Det räcker inte bara med en
utbildning eller ett dokument, utan arbetet
måste integreras i verksamheten. Skapa
uppförandekoder och etiska riktlinjer och
informera alla om hur de berörs av dessa. Då
skapar man tillsammans med medarbetarna
en företagskultur som präglas av etiska hänsyn och som bidrar till en positiv samhällsutveckling. q

Oförändrad utrikeshandel första kvartalet
Exportstatistik från SCB
Efter att ha drabbats av ett snabbt omslag
med en svag utveckling sista kvartalet i fjol
var den svenska exporten under första kvartalet 2012 oförändrad jämfört med samma
period 2011. Värdet av Sveriges varuexport
uppgick därmed under januari-mars 2012 till
303 miljarder kronor. Det svaga sistakvartalet
bör ändå sättas i perspektiv till en stark utveckling tidigare 2011, och för helåret 2011
ökade svensk export med 6,8 procent. Den
starka januariexporten och fortsatt positiva
framtidsutsikter i Exportchefsindex stärker
helhetsbilden för 2012.
Den svenska exporten har haft en mycket
god utveckling under såväl 2010 som 2011
via den starka återhämtning som varit efter
fallet 2008/2009. Det har inneburit att svensk
varuexport har överträffat motsvarande
ökningar i världshandeln med varor varje
enskilt kvartal mellan första kvartalet 2010
och tredje kvartalet 2011. Världshandeln har
under det senaste decenniet drivits upp av
en ökad handel mellan tillväxtländer.

Export av varor. Miljoner kr, löpande priser. Trend
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Varuexporten uppgick under april till 96,2
miljarder kronor, vilket är en minskning i
värde med 2 procent jämfört med april 2011.
Utrikeshandeln med varor gav ett överskott
på 4,7 miljarder kronor under april 2012
enligt preliminära beräkningar. För april 2011
var överskottet 2,3 miljarder kronor. Hittills
under året har värdet för minskat med 1 procent jämfört med motsvarande period förra
året. Värdet av varuexporten under denna
period uppgick till 399,0 miljarder kronor.
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Den svenska exporten sjönk under fjolårets
sista kvartal med 3,9 procent, säsongrensad
och jämförd med kvartalet innan, efter att ha
ökat med 2,9 procent kvartalet innan. Varuexporten sjönk tillbaka något mer än tjänsteexporten, vilket även var fallet vid nedgången
2008/2009. Eftersom en förhållandevis stor
del av exporten består av importerade varor
slår en svagare exportefterfrågan även mot
svensk import. Importen sjönk 0,2 procent,
säsongrensad och jämförd med kvartalet
innan, och det var varuimporten som höll
tillbaka den totala importen.

Senaste tre månaderna.

100200

96,2

96
94
92
90

* 0%

* -6%

* -2%

februari

mars

april

Sveriges export i världen, andel i % jan-mar 2012

80
70
60
50
40
30
20
10
0

7
7
pa
pa
ka rika rika rika rika rika rika sien tern sien ktis
-2
-1
ro
ro Afri
f
f
f
e
e
e
A
EU EMU
ös
tar
iA
Eu
Eu
da ästa ra A Am
am dam
a
or
lan der h An
d
d
l
g
V
r
y
N
i
e
ö
r
n
c
No ch S
Öv
hS
h M ga lä en o
oc
,o
oc
i
n
,
r
l
a
v
r
a
e
st
Ö
Nä
Oc
ntr
,Ö
Ce
alr
t
n
Ce
global utsikt · nr 2-2012

27

ut i världen
Från Sverige till övriga världen

EN URSTARK KRABAT
VÄCKER FÖRUNDRAN
VÄRLDEN ÖVER
text: magnus pamp

Några norrländska stenkast söder om polcirkeln ligger Brokk, företaget som levererar små
kompakta rivningsrobotar till de hetaste byggsiterna världen över. Nyligen öppnade Brokk
egna säljkontor i bland annat i Norge, Kina och
Italien. Trots den stora globala expansionen
föredrar man att ha kvar både huvudkontor
och tillverkning i Skellefteå där företaget grundades. I en tuff bransch har Brokk blivit ett
välkänt begrepp. Många säger om ett trångt
rivningsjobb - ”Det här är ett Brokk-jobb”.

N

amnet Brokk kommer ur den fornnordiska mytologin.
Dvärgfursten Ivalde härskade i underjorden, och en av hans
söner, Brokk, smidde under tuffa umbäranden asaguden Tors
mäktiga hammare.
– Våra rivningsrobotar är precis som dvärgsmeden – små, tåliga och
väldigt starka, säger Brokks VD, Martin Krupicka.
Fröet till Brokk såddes 1976 när två rivningsentreprenörer i Skellefteå fick ett rivningsuppdrag där det var för trångt att komma åt med
grävmaskin och för tungt att köra med handdrivna maskiner. Med den
utgångspunkten började de tillsammans utveckla en rivningsrobot
som snart rönte uppskattning. Man bildade det gemensamma bolaget
Holmhed System som år 1999 köptes upp av industrimannen Carl
Bennet och även bytte namn till Brokk.
– Brokks tillväxt tilltog rejält under 2000-talet, säger Martin Krupicka. Som ett mindre företag tror jag att Brokk gör det man måste för
att lyckas globalt och för att behålla produktionen i landet. Eftersom
Sverige inte är ett lågkostnadsland behöver du hitta din speciella nisch
som du agerar i, och där ska du vara bäst. Brokk skapade sin nisch och
är fortfarande den enda etablerade aktören där. I nischen värderar
man effektivitet och tålighet, vilket gör att vi kan fokusera på att
bygga högkvalitetsmaskiner.

Brokk 100 senaste lanserade maskinmodellen från Brokk.
Fotograf: Paulina Holmgren

Nästan allt går på export
– I dagsläget går över 90 procent av vår tillverkning på export. Amerika, Europa och Asien svarar för var sin tredjedel av försäljningen.
Spridningen var en styrka under den djupa svacka som drabbade
byggbranschen under slutet på 2000-talet. När tillväxten i Europa
och USA stannade upp, höll den kinesiska marknaden och övriga
tillväxtländer i Asien god fart.

”Våra rivningsrobotar är precis som
dvärgsmeden – små, tåliga och väldigt
starka, säger Brokks VD, Martin Krupicka”
Komplex försäljning – en tillväxtsutmaning
Historiskt har utmaningen för Brokk varit att hitta rätt försäljningsmodell. I början fann man en extern partner som svarade för hela
försäljningen på den globala marknaden. Det var rätt då för ett litet
företag som inte hade styrkan att nå ut själv. Efter en tid upptäckte
man på Brokk att en produkt i ett stort sortiment inte alltid är så

Foto: Patrick Degerman/Synk

Brokks vd, Martin Krupicka.

>>
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Foto: Brokk

Brokk 160 river delar av gamla Skandia-huset på Sveavägen i Stockholm.

Brokk AB
Antal anställda: cirka 200
Omsättning: över 400 miljoner
Exportandel: mer än 90 procent av
omsättninge
Historik: Brokk grundades 1976 och
ingår numera i den privatägda LIFCOkoncernen. Företaget finns representerade i över 60 länder och har under de
senaste fem åren gått från två till tio lokala sälj- och servicekontor, bland annat
på nyckelmarknader som USA, England,
Tyskland, Frankrike, Italien, Singapore,
Australien och Kina.
Övrigt: Huvudkontor och tillverkning i
Skellefteå.

prioriterad. Gradvis gick Brokk över till
mer fokuserade distributörer där företagets
produkter utgjorde en större del av distributörens verksamhet. Nu är Brokk inne i en
ny fas.
– Under de senaste fem åren har vi ändrat
fokus i vår internationella försäljningsorganisation, säger Martin. I USA, England,
Tyskland och Frankrike har vi köpt upp våra
distributörer, medan vi i Italien, Norge,
Singapore och Kina har startat egna säljbolag.
– Anledningen är att säljprocessen blivit
allt mer komplex med kundanpassningar, och
ska vi lyckas att expandera måste säljteamen
ha hundra procent fokus på våra produkter. Brokk har en smal produktportfölj och
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3 råd till dig som vill lyckas globalt
Martin Krupicka, VD på Brokk AB
• Våga. Satsa på att bli världsbäst i en smal nisch. Har du en riktigt bra
produkt finns det mycket att hämta på en global marknad.
• Prioritera. Tänk till kring de saker du vill göra först. Gör inte allt på
en gång.
Det är svårt att bli global på kort tid, välj därför först ut en eller ett par
marknader som du fokuserar på.
• Var opportunistisk. Många expansionsmöjligheter kommer från oväntade
håll. Följ din strategi, men ha flexibiliteten att agera snabbt om en partner
eller en affärsmöjlighet dyker upp på en marknad som du inte hade med
på expansionslistan.
”Nyligen skickade vi fem robotar till Fukushima på väldigt kort varsel, och
det är en bekräftelse på var Brokk står idag globalt sett.”

det innebär att säljarna får möjlighet att
bli riktigt duktiga på de applikationer som
produkterna ska användas till. Säljarna kan
därmed ta en djupare dialog med kunden.
Utveckling och konkurrens
– Under årens lopp har kunder sett nya
möjligheter med Brokks maskiner och det
har hjälpt oss att expandera. Nu säljer vi till
cement-, metallprocess- och gruvindustrin,
samt inom tunnelbyggande och rivning i
radioaktiva miljöer. Nyligen skickade vi fem
robotar till Fukushima på väldigt kort varsel,
och det är en bekräftelse på var Brokk står
idag globalt sett.
– Brokks framgång har fått uppmärksamhet

och det har gjort att konkurrenter dyker upp.
Ingen av dessa har dock enbart fokus på rivningsrobotar, vilket är ett av skälen till att de
inte kan mäta sig med våra produkter. För att
möta en växande global konkurrens rustar vi
oss på flera olika sätt. Lokala säljkontor är en
viktig del. Vi tränger djupare in i befintliga
segment. Och vi öppnar oss också för att
kliva in i nya segment.
– Nyligen köpte vi Ahlberg Electronics
som tillverkar kamerasystem för radioaktiva
miljöer. Produkterna passar väl ihop med den
försäljning Brokk har till det segmentet. På så
sätt har vi möjlighet att till samma kund gå
med fler produkter, som både är kompletterande och som kan stå på egna ben. q
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...och vilka banker satsar
riktigt stort på vårt
sörmländska näringsliv
för att det ska få
den rätta knuffen
uppåt?

Bara Sparbanken.

Till skillnad från andra banker i Sörmland är vi en sparbank.
En lokal bank vars främsta uppgift är att arbeta för sörmlänningarnas och bygdens bästa. Alltid.

0771-350 350 – sormlandssparbank.se
FLEN KATRINEHOLM MALMKÖPING NYKÖPING OXELÖSUND VINGÅKER

ESAB – svetsning i världsklass
Svetsning och skärning används inom en mängd olika områden, allt från
tillverkning av cyklar och möbler till mer komplexa konstruktioner som
broar, fartyg och offshoreplattformar.

Nära dig.

Nära Europa.

I Laxå ligger ESAB’s största produktionsenhet. Vi utvecklar, producerar och
marknadsför svetsutrustningar, från portabla små omriktare till kompletta,
skräddarsydda svetsanläggningar.
Våra kunder finns i de flesta branscher. Bland de viktigaste kan nämnas
skepps- och offshorevarv samt alla typer av mekanisk industri som ägnar
sig åt svetsning och skärning.
Med över 100 års erfarenhet av svetsning är ESAB världsledande i sin bransch.
Totalt har ESAB ca 8.600 anställda. ESAB har bolag i ett 25-tal länder samt
ett stort nät av återförsäljare och agenter över hela världen. ESAB-gruppen
som ägs av Charter plc i London omsätter ca
arder kronor.

www.skavsta.se
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Handelsutbytet med Latinamerika växer snabbt
Handelsminister Ewa Björlings vision om att fördubbla svensk export till år 2015 är på god väg att uppfyllas i fråga om
Latinamerika.
– Vi ser en positiv trend med starka tillväxtsiffror. Under 2011 ökade Sveriges export till Latinamerika med 21 procent, vilket betyder
att den svenska exporten nu uppgår till dryga 34 miljarder kronor. Samtidigt ökade Sveriges import från Latinamerika förra året med
fyra procent, säger Maria Christina Lundqvist, enhetschef på Utrikesdepartementets Amerikaenhet.
Året dessförinnan (2010) var tillväxten till och med ännu större (33 respektive 26 procent). Särskilt mycket har exportvärdet avseende
Brasilien, Peru och Colombia ökat, men även exporten till Panama, Haiti och Costa Rica växer rejält.
De största svenska exportprodukterna till länderna i Latinamerika är transportmedel, särskilt tyngre fordon och fordonsdelar. Kemikalier, telekomutrustning, järn, stål, kraftalstrande utrustning och transformatorer är andra viktiga exportvaror.
Källa: Regeringen.se

foto: shutterstock

Ökat regionalt samarbete mellan EU och ASEAN efter ministermöte i Brunei
Nyligen har utrikesministermötet mellan EU och ASEAN (Association of Southeast Asian
Nations) ägt rum i Brunei där utrikesminister Carl Bildt deltog. Med nästan 600 miljoner människor - nio
procent av världens befolkning - och handel som överstiger 1000 miljarder euro per år är ASEAN ett
ekonomiskt centrum av strategisk betydelse för EU. ASEAN är EU:s tredje största handelspartner
efter USA och Kina.
Under mötet antogs en handlingsplan mellan EU och ASEAN med fokus att stärka det
regionala samarbetet inom ekonomiska, politiska och sociala och kulturella frågor.
Det handlar till exempel om politisk dialog kring nedrustning och icke-spridning,
mänskliga rättigheter samt att öka samarbetet inom ramen för katastrofhantering
och öka koordineringen när det gäller humanitär hjälp.
– Vi – EU och ASEAN – är två mycket integrerade regioner. Vi har mycket
gemensamt idag, men ännu mer i framtiden. Nätfrihetsfrågor kommer
spela stor roll och vara på agendan framöver. Det är inte bara en
politisk fråga, utan det handlar också om möjligheter för länder att
utvecklas ekonomiskt och socialt, sade Carl Bildt i ett inlägg
under mötet.
Källa: Regeringen.se
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Höga förväntningar på Rysslands WTO-medlemskap
Det ser ljust ut för handelsutbytet mellan Ryssland och EU.
Rysslands WTO-medlemskap kommer på sikt att betyda sänkta tullar, ökad
förutsägbarhet och ökad transparens. Men ännu är det för tidigt att säga hur
lång tid det kommer att ta för Ryssland att fullt ut implementera WTO:s regler
på handelsområdet.
I juli förväntas Ryssland ratificera WTO-anslutningen och efter den formella
anslutningen en månad senare har Ryssland i uppgift att förklara konsekvenserna av medlemskapet på hemmaplan.
Kan man då jämföra Ryssland med Kina, som nyligen firade 10 år som
WTO-medlem? Siffrorna talar för sig själva. Den ekonomiska utvecklingen har
sedan Kinas WTO-anslutning skjutit i höjden. Samtidigt har Kina långt kvar i
sitt arbete att fullt ut leva upp till WTO-åtagandena på handelsområdet.
Rysslands WTO-anslutning
Rysslands anslutningspaket till WTO godkändes på Världshandelsorganisationen (WTO) ministerkonferens i december 2011 efter drygt 18 års förhandlingar. För Sverige, en av världens tio största investerare i Ryssland och med
över 400 svenska företag på den ryska marknaden, väntas WTO-anslutningen få betydande positiva effekter för de bilaterala ekonomiska relationerna
med Ryssland. I och med Rysslands WTO-medlemskap ökar marknadstillträdet till en marknad med 145 miljoner konsumenter.
Källa: Regeringen.se
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Exportmentorn öppnar
utländska dörrar
text: fredrik nyby

· foto: shutterstock

Under 2012 samarbetar Sveriges Handelskamrar och ALMI i ett nytt projekt för att erbjuda
svenska exportföretag nya möjligheter och
förbättra förutsättningarna för svensk export
– Exportmentor. Viveka Degerfeldt, Handelskammaren Mälardalen, är mycket entusiastisk och
hoppas på en fortsättning som faller väl ut.

E

xportmentor-programmet riktar sig främst till redan
exporterande företag som söker nya marknader att etablera sig
på. Möjlighet till matchning finns främst i länder där svenska
handelskamrar och företagsföreningar finns etablerade – bland annat i
ett flertal europeiska länder; USA, Kina, Hong Kong, Brasilien, Indien,
Taiwan och Mexiko. Det går även att söka mentorer där det finns
goda kontakter med andra länders handelskamrar, påpekar Viveka
Degerfeldt.
Mentorskapet innebär stöd och vägledning från en företagare som
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har stor erfarenhet, kunskap och framförallt ett relevant nätverk på
den aktuella marknaden. Relationen är dock ömsesidig och för att
lyckas nå ett tillfredsställande resultat är det därför viktigt att tidigt
sätta upp en målsättning med samarbetet och att vara tydlig med sitt
engagemang. I mentorskapet ingår minst tio tillfällen till kontakt, varav ska vara på plats i det aktuella landet. För att få ut så mycket som
möjligt från detta besök är det av största vikt att adepten verkligen är
redo att expandera.
Programmet är världsunikt då mentorskap över landets gränser
inte har genomförts tidigare. Nu kommer också svenska företag att
erbjudas en exportmentor på plats utomlands via Handelskammaren.
Programmet påbörjades under hösten 2010 i vissa regioner. Nu öppnar man upp för alla regioner och företag i hela landet. Enligt Viveka
Degerfeldt har ansökningar redan börjat komma in.
– Detta är naturligtvis förenat med en mindre kostnad, men jämfört
med vad man tjänar i både tid och pengar i form av kontakter, nätverk
och kundskap om den nya marknaden är det ett mycket kostnadseffektivt alternativ. q

Agneta Berliner, platschef Handelskammaren Mälardalen Västerås och Charlotte Kalin, vd för Chamber Trade Sweden, i samtal med utländska
besökare och ambassadörer den 2 maj i Västerås.

ambassadÖrbesÖk
i VäSTERåS
text

& foto: fredrik nyby

Handelskammaren Mälardalen stod
som värd då ambassadörer och representanter från 27 länder besökte industrinäringen
i Västerås den 2 maj. Studiebesöken på
bland annat Bombardier, ABB och Automation Center ingick i Chamber Academy som
arrangeras av Chamber Trade Sweden i syfte
att utbilda och stödja utvecklingsländer.

Chamber Academy är en mötesplats som
Handelskamrarna bildat med spronsring från
SIDA. Handelskammarens platschef Agneta
Berliner var nöjd med aktiviteten:
– Vi är stolta över att visa upp några av
Sveriges ledande företag och givetvis ser
Handelskammaren detta som ett bra tillfälle
för våra medlemsföretag att knyta kontakter

som kan generera affärer. Utvecklingsländerna växer som aktörer i världshandeln och
handeln med industrivaror ökar. Således finns
här en stor möjlighet till exportframgångar.
– Västeråsföretag är världsledande inom
kraft-, automations- och robotteknik. Och 25
procent av alla tåg i världen har ett drivsystem som är tillverkat här. q
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Delar du vår passion för papper?
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Mycket har förändrats sedan Holmen Paper startade
för 400 år sedan. Hantverk har blivit high-tech, men
en sak består: vår passion för papper. Det är den
som driver oss att ständigt utveckla och anpassa våra
produkter efter kundernas olika behov och omvärldens
allt snabbare förändringar. Det är passionen för papper
som gjort oss till en av Europas idag ledande tillverkare
av tryckpapper.

