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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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i mötet mellan människor skapas affärerna
tora	delar	av mitt yrkesverksamma 70-tal tillbringade 
jag i Shanghai. Jag var anställd hos firma Elof Hansson 
i Göteborg och köpte bland annat dun och arbetshand-

skar på den kinesiska marknaden. En tydlig minnesbild är att 
det i princip fanns ett hotell i staden. Ett enda. I juni 2010, 
då jag tillsammans med en delegation värmländska företagare 
besökte Kina och bland annat världsutställningen i Shanghai 

under tio intensiva dagar, 
är verkligheten en helt 
annan. Och jag blev, som 
vid varje besök i staden, 
nästan förstummad över 
den enorma utveckling 
som skett sedan 70-talet. 
22 miljoner invånare, ett 
hotell i varje gathörn, 
några av världens högsta 
byggnader och en atmos-
fär som på många sätt 
andas lavinartad utveck-
ling och modernitet. 
 Kinas ekonomiska till-
växt sedan reformerna 
på 80-talet beskrivs ofta 
som ett mirakel. Den 
kinesiska marknaden 
är världens största och 
affärsmöjligheterna 
oändliga. Men för att 

lyckas måste man våga prova på plats, i ett land, där många av 
de framgångsrika affärerna så tydligt har det personliga mötet 
som gemensam utgångspunkt. Det har jag lärt mig under mina 
år i Asien. Och det var en erfarenhet vår värmländska delega-
tion gemensamt gjorde i juni 2010.

Överallt	på	vår	resa, från Fouzou till Bejing och Shanghai, 
fanns ett genuint intresse för oss, i egenskap av potentiella 
affärspartners. Ett intresse för våra produkter, tjänster och 
för näringslivets struktur i vår hemmaregion. Ett intresse som 
på intet sätt går hand i hand med befolkningsmängder eller 
svindlande höga byggnadsverk. I Arvika bor 26 000 människor. 
Trefaldighetskyrkan torde vara ortens högsta byggnad. Här i 
krokarna finns det anrika linneväveriet, som numera är kunglig 
hovleverantör och i dagarna firade pampigt 90-årsjubileum. 
Strax utanför Shanghai finns ett spinneri som importerar lin 
från EU, spinner och levererar tillbaka till Europa. Två parter 
som möttes och där mötet människorna emellan sådde det 
första fröet till möjliga framtida affärssamarbeten.
 Linneväveriets möte på plats i Kina är ett bra exempel på att 
det lönar sig att resa dit. Kineserna är nyfikna och intresserade. 
Men självklart är det en konst och en utmaning att hitta rätt i 
myllret av möjligheter. Och bästa sättet är förstås att ha någon 
som kan marknaden vid sin sida. Kanske till och med någon som 
är infödd. Någon som kan guida fram till det rätta personliga 
mötet. Under delegationsresan i juni hade vi med oss en sådan 
person som hjälpte oss bland de en miljon människor som 
besökte världsutställningen samma dag som vi. Som lotsade oss 
igenom de olika platserna och mötesmöjligheterna.

Jag	tror	att	samtliga värmländska företag som reste i juni 
är nöjda. Att de fick ut mer än de kunnat ana. Flera har redan 
tagit nästa steg i kontakterna med personer och verksamheter 
de mötte. Och alla är vi överens om att detta aldrig varit möjligt 
från någon annanstans än där och då. I mötet mellan människor 
skapas affärerna. Oavsett konjunkturer eller andra svängningar 
i omvärlden. En bestående sanning på Storgatan i Arvika. Likväl 
som på lyxiga Nanjing Road i Shanghai.

Ulf Ljungdahl, vd Handelskammaren Värmland
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”för att lyckas 
måste man våga 
prova på plats”

Business or pleasure?

Sveriges 3:e största flygplats!

Flyg direkt till 
hela Europa.
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Fick du med dig allt du köpte?

En del försöker lösa samordningen av sitt affärssystem på 

ett gammaldags sätt. Man handlar än här och än där. Då blir 

det svårt att överblicka vad man egentligen har köpt. Och i 

slutänden brukar det bli mycket dyrare än man tänkt sig från 

början.

 Gör istället som Granngården, Alfa Laval, SKF, Santa Maria, 

Cardo, Milko och många andra. Tala med Accure. Här får  

du ett samordnat affärssystem från en enda leverantör. 

Det blir mycket enklare för dig, lika enkelt som att handla 

tacosmiddagen till fredagsmyset. 

Nu med garanterad leveranstid! 

Tillsammans kommer vi fram till en lösning som passar just 

dig. Den leveranstid vi lovat håller vi, lika säkert som att du 

finner mellanmjölken i mejeri kylen i din speceributik.

Tel: +46 (0)31 60 62 90
www.accure.eu
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 2007   2008   2009   2010   2011 2007   2008   2009   2010   2011  2007   2008   2009   2010   2011

kina

ARBETSLÖSHET	uppskattning	(%)INFLATION	inkl	prognos	(%)BNP-TILLväxT	inkl	prognos	(%)	

huvudstad: peking · officiellt språk: kinesiska · Valuta: yuan (CnY)

folkmängd: 1,3 miljarder  2010 (1:a plats i världen) · tidsskillnad: +7 
landskod: Cn · landsnummer: 86

största exportländer: usa, hong kong, Japan 2009

största importländer: Japan, hong kong, sydkorea 2009

kinas export till sverige: 34,6 miljarder sek 2009

sveriges export till kina: 31,3 miljarder sek 2009
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ed	en	bakgrund som näringslivs-
journalist vid China Economic Times 
är Ning Wang van vid att granska 

fakta, ställa obekväma frågor och spåra eventu-
ella svagheter bakom vackra beskrivningar.
 – Ja, jag kan ju språket och kulturen och 
hjälper dem med både juridiska kontakter 
och att finna bra leverantörer. Jag sätter dem 
i kontakt med pålitliga samarbetspartners, 
arrangerar möten och tolkar när kontrakten 
skrivs, berättar Ning Wang, projektledare för 
Kinarelaterade affärer. 
 På det mer finstilta planet finns förstås alla 
de uppförandekoder som är nödvändiga för 
att skapa en bra affärsrelation. Till exempel 
hur man hälsar, skålar – och överräcker sitt 
visitkort:
 – Man tar det i båda händerna, räcker fram 
och bugar, berättar Ning, som gärna föreläser 
om affärskulturen.

M
text: ann lystedt · foto: shutterstock

vill	man	hitta	en	smart	genväg	till	affä-
rer	och	företagsetablering	i	Kina	lönar	
det	sig	att	kontakta	Ning	Wang	vid	Han-
delskammaren	värmland.		Hon	förenar	
sin	förtjusning	över	svensk	natur	med	
kulturöverbryggande	insatser	för	före-
tag	som	vill	etablera	sig	i	hennes	forna	
hemland.	

 Besluten fattas på ett helt annat sätt än i 
Sverige. Här sker det först en diskussion och 
man når konsensus innan beslutet ta. Men i 
Kina beslutar vd ofta på egen hand – och det 
gäller att få en bra relation till högste chefen.
 Till skillnad från i Sverige har både den 
nationella regeringen och lokala och regionala 
politiska styrorgan stort inflytande över 
etableringsbeslut. 
 Kina är Sveriges största handelspartner i 
Asien, och antalet etableringar av svenska 
företag fortsätter att öka.
 – Sverige och Kina kompletterar varandra 
så bra. Svensk teknologi, design, kvalitet och 
innovationskonst är mycket uppskattade, 
medan Kina har råvaror och billig produk-
tion, konstaterar Ning Wang.

 Sveriges kunnande inom miljöteknologi – 
vattenrening, sophantering och luftrening 
– möter ett Kina med svåra utsläpps- och 
avfallsproblem.
 Även om det är de små företagen som nu 
står för den största ökningen i antal etable-
ringar, växer de stora och lockar till sig kring-
tjänster. IKEA är redan en ”stor, stor succe´”, 
säger Ning. H&M går bra. JYSK har etablerat 
sig och AstraZeneca är på gång. 
 – Det finns en stor potential för medicinsk 
teknologi och utrustning, sjukvården i Kina 
är inte så väl utvecklad.
 Inom ramen för det värmländska projektet 
”Mötesplats världen” hjälper hon nu en rad 
små och medelstora företag, till exempel 
skylttillverkaren Alfa Neon AB, i satsningen 
på Kinamarknaden.
 Området i och kring Shanghai är det popu-
läraste för svensk etablering. Men Värmland 
har ett särskilt vänortsavtal med Fujian-
provinsen i söder, dit Ning leder svenska 
delegationer – och drömmer om ett utbytes-
program för företagsledare.
 Allt går förstås inte som på räls. De främsta 
hindren handlar om komplicerade och oför-
utsägbara lagar och regler, som dessutom kan 
skifta mellan regioner. 
 – Det är inte mycket som är säkert och 
glasklart i Kina, skrattar Ning Wang.
 Men hon spår ett ökande antal affärskon-
takter mellan länderna, inte minst inom 
miljöteknik och biomedicin. q

små likheter – stora möjligheter

(OMFATTAR	ENDAST	STORSTADSREgIONER)
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ffärsutvecklaren	Johan Carlsson
blev it-företaget litiums man i 
shanghai för snart två år sedan, 

och han ser en stor potential för svenska 
företag.
 när litium affärskommunikation ab, ett 
av de branschledande företagen i sverige 
inom webb- och e-handel, tog beslutet att 
kliva in på den globala arenan, började ett 
stort jobb. De tvingades både lära sig den 
kinesiska marknaden och att formulera sig 
internationellt gångbart.
 – Vi var fullständiga nybörjare i kina, men 
köpte Exportrådets hjälp med en marknads-
undersökning. Jag hyrde ett skrivbord på 
deras kontor i shanghai första halvåret, och 
fick stor nytta av hela deras nätverk.
 nu har företaget två inhemskt anställda 
systemutvecklare. Men företaget är fortfa-
rande registrerat i sverige, vilket inneburit 
krångel med valutor och fakturering.
 – så nu använder vi ett kinesiskt bolag för 
anställningar, avtal och fakturering.
 Det besvärligaste med att driva företag med 

A
– det osar av affärsmöjligheter! 

fler företag ser 
potentialen 
Sverige	exporterar	varor och tjänster 
till kina för omkring 31,3 miljarder kronor 
(2009), en ökning med 21 procent från 
föregående år. industriprodukter står för 
närmare 19 miljarder av den summan.
 sverige står bakom 3 procent av Eu:s 
hela export till kina, medan andelen 
av Eu:s hela världsexport ligger på 7 
procent.
 Men sveriges import från kina är större 
än exporten – 43 miljarder 2009.

Nästan	vart	fjärde svenskt företag 
som etablerar sig i kina är ett tjänsteföre-
tag, och det typiska bolaget börjar i liten 
skala i shanghai eller beijing, med 1-2 
anställda.
 Fler än tidigare vänder sig direkt till 
kinesiska konsumenter.
 Företagarna uppger som främsta anled-
ning till sin etablering i kina ”potentialen” 
på den marknaden. Men ett allt vanligare 
svar är att man vill utöka sina tjänster 
till redan befintliga kunder – ofta större 
svenska företag som funnits längre i 
landet.

(KäLLA:	ExPORTRåDET,	SEB,	
SvENSKA	HANDELSKAMMAREN	I	KINA)

Tung	sakkunskap om ekonomi och företagande i all ära – men 
för den som vill göra affärer är första steget till framgång förstås 
att känna till och respektera affärskulturella uppförandekoder.
när det gäller kina har ning Wang på Handelskammaren Värm-
land en samling goda råd och kloka insikter. Hur etablerar man 
goda affärskontakter i ett land där just relationer är så centrala? 
Vad betraktas av respektive nationaliteter som en god ljudmiljö 
på restauranger (diskret eller livlig?) och hur definieras punktlighet 
(exakt eller flytande tid?)  

HUR	UPPFÖR	DU	DIg	I	KINA? Fler	kulturdrag:
Problemlösning: svenskar löser ofta problem genom att gå 
direkt på, medan man i kina snarare undviker konfrontation 
genom att ta omvägar kring problemet och lösa det mer indirekt. 
likadant när det gäller att utrycka åsikter – i allmänhet inga 
kringelikrokar för svenskar!
Mingelmönster: Medan svenskarna partyminglar runt i små 
grupper samlas kineserna ofta kring ett runt bord.
 Men skillnader i värderingar ska heller inte överdrivas, poängterar 
ning, som gjort en rankning av det hon uppfattat som ländernas 
tio viktigaste ”värden i livet”. bland både kineser och svenskars 
tio-i-topp fann hon medvetenhet, blygsamhet och tolerans.

försäljningsfokus i kina är priskänsligheten, 
säger Johan:
 – Frågan ’och vad kostar det?’ kommer 
efter två minuter, innan man ens hunnit 
argumentera för varan! och vdn – som inte 
alltid har de tekniska kunskaperna – bestäm-
mer helt själv.
 Men när beslutet är taget kan det gå snabbt: 
 – Ja, då vill de att man sätter i gång direkt, 
det kan gå extremt fort.
 innan vd sagt sitt har det ändå hunnit bli ett 
antal koppar te i samtalssoffan. och några 
PP-presentationer är det sällan tal om.
 Flytten till kina blev också ett familjebeslut, 
eftersom Johans sambo Catherines företag 
itab, där hon var inköpsansvarig, redan 
beslutat om en etablering.
 litium utvecklar nu sitt nätverk av affärs-
partners i det it-täta området kring beijing 
och shanghai.  
 – De som tror att det är för sent att etablera 
sig i kina har fel, hävdar Johan Carlsson. Vi 
ser nya affärsmöjligheter varenda dag, landet 
är verkligen under utveckling!  

Johan Carlsson
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ffärsbanden	mellan	Sverige	och	Kina blir 
allt starkare, med Geelys köp av Volvo Person-
vagnar som det senaste och mest spektaku-

lära exemplet i våras. I samma veva slöts en rad andra 
värdefulla avtal mellan Kina och stora svenska företag 
som Sandvik Tooling, Ericsson och Boliden. 
 Den pågående världsutställningen i Shanghai ger 
Sverige en utmärkt plattform för att visa upp sig som en 
högt utvecklad nation, anser projektledaren Ning Wang 
på Handelskammaren Värmland:
 – Sverige har en vacker natur, ett stabilt samhällssystem, 
utmärkt vetenskaplig forsknings-
kapacitet, en välutbildad befolk-
ning och är världsledande inom 
design.  
 Kineser som besöker den 
svenska paviljongen får chans 
att se och ”känna på” Sverige, ett 
land som många fortfarande inte 
vet så mycket om. Och Sverige 
får visa sina innovativa produkter och sin högklassiga teknologi.
 Handelsutbytet mellan länderna motsvarade i fjol omkring 70 miljar-
der kronor.
 Bland de svenska företag som etablerar sig i Kina är det antalet bolag 
med färre än 100 anställda som ökar mest, medan nya storföretags-
etableringar minskar. Mellan 2001 och 2009 ökade andelen små och 
mellanstora företag från 87 till 93 procent av de mer än 550 företag 
som (i dagsläget) har egen verksamhet i Kina. De svenska företagen 
ökar med i snitt två i veckan. Merparten av dem har landat i östra 

text: ann lystedt · foto: shutterstock och robert rundberget

Kina, främst i Shanghai, med Beijing som näst största 
etableringsort. Utöver dessa har ytterligare omkring 
10 000 svenska företag affärskontakter med Kina.
 Av dem som nyligen satsat på kontor och tillverkning 
i landet finns de flesta inom områdena konsultverk-
samhet, tillverkning av industriprodukter, transport, 
tjänster och detaljhandel. 
 Även sektorerna miljöteknik och hälsovård växer, just 
de områden som projektledaren Ning Wang, betraktar 
som de heta framtidsbranscherna på grund av svensk 
spetskompetens.

 Nannan Lundin, vd för det nya 
energieffektiviseringsföretaget 
Tekfors som nu satsar på den 
kinesiska marknaden, ser en ny 
trend:
 – Svenska miljöteknikföretag 
har varit aktiva inom traditio-
nella miljösektorer, som vattenre-
ning och avfallshantering. Men 

under de senaste åren har flera små innovationsföretag, inom både 
förnybar energi och energieffektivisering försökt etablera sig i Kina. 
 Omkring hälften av de företag som svarade på den senaste enkä-
ten från Svenska Handelskammaren i Kina och Exportrådet har sina 
huvudkontor i Sverige, övriga i Kina eller andra länder. En intressant 
utveckling är att antalet tjänstemän ökar i företagen. De växande 
storföretagen behöver ju kringtjänster.
 Enligt enkäten är 98 procent av alla anställda numera inhemsk 
personal. 

Kina	har	stått	för	två	jättelika	arrangemang	de	senaste	två	åren	–	OS	2008	
och	världsutställningen	i	Shanghai	denna	höst.	Båda	har	gett	svenska	företag	
draghjälp,	bland	annat	genom	förbättrad	infrastruktur	och	en	uppmärksammad	
plattform	för	svensk	design,	teknologi	och	miljöteknik.

kina

”den pågående världsutställningen 
i shanghai ger sverige en utmärkt 

plattform för att visa upp sig”

A

Ning Wang.

den enorma marknaden
lockar allt fler svenska investerare
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 Finanskrisen och lågkonjunkturen under de gångna åren drabbade 
även Kinas tillväxttakt och export. Landets regering tog beslut om 
ett gigantiskt stimulanspaket 2008-2009, värt omkring 586 miljarder 
USD. En del av medlen gick till återuppbyggnaden av det jordbävnings-
drabbade området Sichuan. Stora summor satsades också på stimu-
lansåtgärder mot fastighetsmarknaden – med en omvittnat riskabel 
lånebubbla som följd. En nyligen genomförd kreditåtstramning väntas 
dämpa priserna, men återhämtningen är fortfarande osäker.
 Kinas jättesatsning på OS 2008 öppnade upp landet genom att locka 
många turister och rymde även en förbättring av landets infrastruk-
tur, vilket förstås gynnade även transportberoende företag i landet. 
Enligt Ning Wang i Karlstad var det främst det stora stimulanspaketet 
med dess banklån och andra stödåtgärder som räddade många företag 
under finanskrisen.
 Medan de låga produktionskostnaderna initialt var det stora lock-
betet för utländska satsningar i Kina är det numera den kinesiska 
marknaden som sådan som lockar investerare, enligt Charlotte Rylme, 
som tidigare basade för Exportrådet i östra delen av Kina.
 Kina har inte direkt gjort sig känt som ett land med gedigen respekt 
för mänskliga rättigheter, och med ökade handelsförbindelser ökar 
även omvärldens krav på förbättringar inom det området. Kanske kan 
efterfrågan på svensk CSR-kunskap (Corporate Social Responsibility) 
vara ett litet tecken på ljusning, åtminstone inom företagsvärlden. 
I samband med det stora delegationsbesöket när Geely-kontraktet 
skrevs under i Stockholm utlovade svenska staten en 23-miljoners-
satsning på ett center för undervisning och rådgivning i CSR-frågor 
vid den svenska ambassaden i Beijing.
 Och det finns många frågor kring affärskultur som utmanar. Län-
derna skiljer sig åt när det gäller både arbetsrätt och upphovsrätts- 

och patentfrågor. Dessutom sliter de svenska företagen med en trög 
byråkratisk hantering av import- och exportärenden.
 De kinesiska reglerna kring tillståndshantering är både krångliga 
och oberäkneliga, särskilt på lokal nivå, enligt Handelskammarens 
enkätsvarare. Även problem med korruption försvårar vardagen för 
företagarna.
 Men även med dessa invändningar – som i enkäten angavs som de 
främsta hindren för svenskt företagande – behåller Kina sin attraktiva 
och fortsatt växande starka ställning som Sveriges största handels-
partner i Asien. q
(KäLLOR:	SWEDISH	BUSINESS	IN	CHINA/TRENDS	AND	CHALLENgES	2009,	SvENSKA	
AMBASSADEN	OCH	SvENSKA	HANDELSKAMMAREN	I	KINA,	SvENSKA	ExPORTRåDET.	
SEB	CHINA	SURvEy	2008,	SvENSKA	DAgBLADET	2010-03-30)	

Tillväxten och samhällsutvecklingen i Kina gör avtryck i hela världen.
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–	Intervjuerna	i	den	här	mätningen 
genomfördes under perioden 9 till 20 
augusti. Det har under tidigare år varit 
svårt att få tag på respondenter under 
augusti. Men i år uppgick svarsfrekven-
sen till 94 procent, vilket är den högsta 
någonsin. Det är mycket glädjande då 
det ger ett resultat med en hög statistisk 
signifikans, säger Mauro Gozzo, Expor-
trådets chefsekonom och projektledare 
för Exportchefsindex.
 Indexet uppgick till 67,8 vilket är en 
liten tillbakagång sedan förra mätningen, 

men är ändå näst högst i undersökningens historia. Ett index över 50 
innebär att det är fler företag som anger att det är på väg upp än de 
som anger att det är på väg ned. 
 I föregående mätning hamnade samtliga delindex (områdesbedöm-
ningar) över 50, vilket visade en bred tro på stärkt export. I det aktu-
ella indexet är det inte riktigt lika positiva tongångar men optimismen 
är stor gällande ökad efterfrågan de närmaste månaderna. Många 
företag tror också på ökade marginaler. 
 Asien, lett av Kina, är fortfarande den region som ger de starkast 
positiva signalerna och den enda region där en majoritet tror på ökande 

efterfrågan. Många företag ser förstärkt efterfrågan även i Nordamerika, 
Sydamerika och Central- och Östeuropa. Västeuropa backar något sedan 
förra mätningen, men har ändå en klar övervikt för uppgång. 27 procent 
tror att efterfrågan ökar där, endast sex procent tror att den minskar. För 
Afrika och Mellanöstern var uppfattningen till största delen neutral.
 Storföretagen dominerar gällande optimismen. Bland SME är det en-
dast 23 procent som tror på förbättrade marginaler, mot 39 procent av 
storföretagen. Avstånden mellan storföretagen, med över 250 miljoner 
i exportvärde, och SME, har ökat. Bland de stora företagen är det de 
största som drar upp indexvärdet. 
 Statistiken visar att 2010 hittills varit ett starkt år för svensk export. 
Optimismen om den närmaste framtiden har varit stor under lång tid. 
Det är dock bara sedan ett halvår tillbaka som också nuläget upplevs 
positivt. 
 Nästa index presenteras av Exportrådet i november. Totalt 225 
exportchefer i såväl stora som mindre företag får bedöma sin export-
försäljning, marknadsefterfrågan samt marginaler de senaste och de 
kommande tre månaderna. q

kina fortsatt draglok för 
VÄrldsekonomin 
Exportchefernas	syn	på	den	svenska	exporten	
försvagades	under	årets	tredje	kvartal.	Export-
chefsindex,	EMI,	backar	därför	något	men	visar	
ändå	en	fortsatt	stark	optimism	bland	företagen.	
Asien	svarar	för	de	starkast	positiva	signalerna.	

text: linda karlsson  · foto: exportrådet

SENASTE	ExPORTCHEFSINDEx	HITTAR	DU	I	vARJE	NUMMER	Av	gLOBAL	UTSIKT.

exportChefsindex

ExPORTCHEFSINDEx	TOTALT

Mauro Gozzo
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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.

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

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. 

LEAF är det marknadsledande företaget inom socker- 
konfektyr i Skandinavien. Bland våra produkter märks 
starka varumärken som Läkerol, Malaco och Ahlgrens bilar. 

LEAF är en del av det internationella sockerkonfektyr- 
företaget LEAF International som ägs av Nordic Capital  
och CVC Capital Partners. 

Vill du veta mer - välkommen in på www.leafsweden.se!



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.

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 11 miljarder kronor.

Suzuki Garphyttan is proud of nearly 100 years as the leading 
supplier of advanced spring wire for valve springs to the 
automobile industry. Thanks to this and our capacity to 
continuously develop and improve our products to fit the 
increasing demands set by our customers, we have succeeded
in retaining our strong position. The combination of tradition 
and innovation is the foundation of our continued market-
leading position. This is what we strive to uphold, every day.

Tradition
and Innovation 

Suzuki Garphyttan AB
SE-719 80 Garphyttan
019 - 29 51 00
www.suzuki-garphyttan.com

Vad möjliggör värdetillväxt i ditt företag? Vad ger trygghet i organisationen, skapar  för troende på 
marknaden och gör att du kan lyfta över mängden? Jo, det är precis den nytta revisionen kan göra. 
Vill du veta mer? Kontakta Sveriges ledande revisionsbyrå på 0771-REVISION.

pwc.com/se
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id	Sveriges	senaste	statsbesök 
i Thailand 2003 uttryckte sig H.M 
Konungen om vikten av både goda 

relationer och möjligheter till ökad handel 
länderna emellan. I sitt tal sa han bland annat:
 ”Vårt statsbesök i Thailand ser jag som en 
bekräftelse på de långvariga och starka band som 
finns, inte enbart mellan våra länder, utan också 
mellan våra Kungahus. Det svensk-thailändska 
vänskaps-, handels- och seglationsfördraget skrevs 
för hela 135 år sedan.” ...
 ... ”Thailand är en betydelsefull handelspartner 
för Sverige. Jag hade nöjet att år 1990 inviga 
Svensk-Thailändska Handelskammaren. Sedan 
dess har många svenska företag etablerat sig här. 
Den svenska näringslivsdelegation, som samtidigt 
med oss besöker Bangkok, och de vetenskapliga 
seminarier som arrangeras för thailändska och 
svenska experter, vittnar om att intresset är stort 
för en vidare utveckling av kontakterna inom 
många olika områden.”

v

officiella statsbesök 
– en dörröppnare till ökad export

thailand

Sedan	dess	har	Thailand utvecklats till 
ett svenskt semesterparadis med 400 000 be-
sök under 2009. Motsvarande siffra var 33 000 
år 1987. Thailand är dessutom, tillsammans 
med den spanska medelhavskusten, det mest 
populära området när det gäller seniorboende. 
Även företagen har hakat på Thailandsström-
men och attraherats av nya affärsmöjligheter.

Att	försöka	delta i de handels- och 
utrikesdelegationer som oftast anordnas vid 
statsbesök, oavsett land, kan vara en bra kanal 
till att lära sig mer om nya exportländer och 
dess marknader. Christer Henebäck, Senior 
Advisor på BAE Systems (fd Bofors), har goda 
erfarenheter.
 – För vår del, försvarsindustrin, är denna typ 
av besök av stort värde. Det ger kundlandet en 
vink om att vårt företag och våra produkter 
är accepterade av Sverige. Ett officiellt besök 
öppnar också dörrar för medföljande företag 
som annars skulle förbli stängda.

I	många	fall är det inte möjligt för företag 
att få tillgång och plats till själva besöken. 
Men i kölvattnet går det oftast att hitta genvä-
gar och ingångar till marknaden i det aktuella 
landet. Exportrådet är en aktör som arrange-
rar näringslivsdelegationer till såväl etablerade 
som nya exportmarknader. Vid statsbesök, då 
H.M. Konungen besöker ett främmande land, 

medföljer alltid en näringslivsdelegation. Men 
delegationsresor sker även vid andra tillfällen. 
De arrangeras i samråd med Utrikesdeparte-
mentet och den lokala ambassaden och leds 
ofta av en minister eller statssekreterare. 
Exportrådet organiserar och bjuder in företag 
som förväntas ha intresse av landet i fråga. 
Företag kan även anmäla sig på eget initiativ.
 – Jag vet att vårt företag fått order just i 
kölvattnet av statsbesök, så värdet av officiella 
besök ska inte underskattas. Jag tror att ju 
fler av de mindre företagen som hittar till 
exempelvis Thailand, desto fler fortsätter att 
göra det. Många mindre företagare går ofta på 
tips de får från andra företag, säger Christer 
Henebäck. q

ARBETSLÖSHET	uppskattning	(%)INFLATION	uppskattning	(%)BNP-TILLväxT	uppskattning	(%)	

huvudstad: bangkok · officiellt språk: thai · Valuta: bath (tHb)

folkmängd: 66 miljoner 2010 (20:e plats i världen) · tidsskillnad: +6
landskod: th · landsnummer: 66

text: fredrik nyby · foto: shutterstock

vilka	affärschanser	finns	det	för	sven-
ska	företag	i	kölvattnet	av	officiella	
statsbesök?	Onekligen	finns	det	möj-
ligheter.	Och	det	gäller	alla	närings-
idkare,	från	småföretag	upp	till	stora	
multinationellla	koncerner.
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största exportländer: usa, kina, Japan 2009

största importländer: Japan, kina, malaysia 2009

thailands export till sverige: 3,7 miljarder sek 2009

sveriges export till thailand: 3,0 miljarder sek 2009
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Visste du att …
…	det	står	en	thailändsk	paviljong i den lilla jämtländska orten utanede? Paviljongen är 
den största i världen utanför thailand och uppfördes 1998 till minne av den thailändska kung-
en Chulalongkorns besök i orten år 1897. Paviljongparken besöks varje sommar av thailänd-
ska gäster. Hundratusentals människor har besökt platsen, däribland thailands kulturminster 
liksom prinsessan av thailand. 

hälsa 
respektfullt
På	väg	till	Thailand	i	affärer? lär 
dig hälsa på thailändskt vis. att ta i hand 
är inte särskilt vanligt – ens i affärslivet. 
Den thailändska hälsningen heter wai 
och används i många sammanhang som 
hälsning och för att visa respekt. Håll 
handflatorna mot varandra i brösthöjd 
och hälsa genom att buga lätt 
med huvudet. Hur högt 
händerna place-
ras och hur djupt 
huvudet böjs avgör 
statusen på perso-
nen du möter. att 
utföra wai kräver 
träning. 
studera 
gärna hur 
thailän-
darna 
själva gör.

export  
i fokus
·	 De	viktigaste	thailändska		
	 exportprodukterna är elektroniska  
 komponenter, apparater, kläder  
 och skor, ris, gummi, fisk och  
 skaldjur. 

·	 Den	svenska	exporten	till  
 thailand består främst av verk- 
 stadsprodukter, papper och  
 massa. Exportrådet ser idag  
 möjligheter för svenska företag  
 inom medicinteknik, verkstads- 
 produkter och matproduktion. 

lokal handelskammare 20 år
Den	Svensk-Thailändska	Handelskammaren höll 20-årsjubileum den 27 november 
i fjol. kammaren stöttar svenska företag och har genom åren lyckats lansera både nya 
och kända varumärken i thailand. Vd är kenneth radencrantz och mer info om deras 
verksamhet finns på www.swecham.com.
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foto: shutterstock

28 739
personer	i	Sverige är födda i thai-
land. Det visar statistiska Centralbyråns 
statistik från 2009. antalet kvinnor är 
22 425, män 6 314. 

turismen ökar
Enligt	Tourism	Authority	of	Thai-
land (tat) har turismen i thailand ökat 
med 13,8 procent de första sju måna-
derna i år jämfört med samma period 
förra året. Detta trots den politiska oron i 
landet tidigare i år. totalt uppgick siffran 
till 8,76 miljoner turister. ryssar och 
asiater står för den största ökningen i 
statistiken. Exempelvis ökade antalet 
turister från kina med 48 procent. Från 
sverige reser drygt 400 000 personer till 
thailand varje år.

fastighetsaffärer 
i thailand
Thailands	klimat, prisnivå och den humant 
positiva attityden har gjort det populärt att 
investera i både semester- och seniorboen-
den. Men ett varningens finger kan vara på sin 
plats. Det finns oseriösa guldsökare som inte 
har koll på lagar och regler. alltså värt att fun-
dera ordentligt på vad du söker och kontrollera 
säljaren. Det finns minimikrav inom branschen 
som du ska ställa på den du gör affärer med.
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högtflygande affärer 

mellan Sverige och thailand

2008	beställde	Thailand ett helt flygplans- och ledningssystem 
från FMV (Försvarets materielverk) med försvarskoncernen Saab som 
underleverantör. I beställningen ingick sex Gripen-flygplan med tillhö-
rande utrustning och service, 2 Saab 340 AEW radarövervakningsflyg-
plan och ett integrerat ledningssystem. Beställningen föregicks av ett 
mångårigt försäljningsarbete. 
 – 2004 började vi fundera över möjligheterna att sälja Gripen i 
Thailand. Från det att idén uppkom till påskrivet kontrakt passerade 
nästan fem år, säger Kaj Rosander. 
 Detta var en förhållandevis kort tid jämfört med många andra 
liknande affärer. Saab räknar på en genomsnittlig försäljningscykel på 
8-10 år för government-to-goverment-affärer. 

 Saabs affärer med så kallade strategiska produkter måste alltid god-
kännas av Inspektionen av Strategiska Produkter (ISP). I affären med 
Thailand fick Saab kritik av thailändska politiker för att priset per 
flygplan var högre jämfört med en liknande försäljning till Tjeckien. 
 – Alla våra affärer är väsensskilda och man kan inte ta kontrakssum-
man och dela på antalet flygplan. Den thailändska affären gällde ett 
helt ledningssystem inklusive stridsflygplan, radarövervakningsplan, 
länksystem och markutrustning, säger Kaj Rosander. 

Ingen	semester	i	Thailand		
Kaj Rosander blev involverad i Saabs exportverksamhet för 10 år se-
dan. Sedan dess har han arbetat i Brasilien, Sydafrika, Östeuropa och 
sedan 2008, i Bangkok.

text: johanna palmér, vice vd, östsvenska handelskammaren

 – Jag pendlade mellan Thailand och 
Sverige under fyra år och när jag gick 
på flyget sa flygvärdinnorna att jag var 
deras i särklass bästa kund, säger Kaj 
Rosander och skrattar.
 Idag har han och familjen flyttat 
till Thailand och bor centralt i ett 
lägenhetshus med pool, på promenad-
avstånd från Saabs försäljningskontor 
i Bangkok.  
 – Många frågar mig hur ”semestern” 
är när vi är hemma i Sverige! Men det 
blir vardag här också. Alla lägen-

hetshus har pool och första veckan badade vi mycket, andra veckan 
också. Men sedan dess är det mer sällan, även om vi är bortskämda 
med behaglig vattentemperatur. I somras fick jag tvinga mig i min väns 
nybyggda pool i Sverige, det var ju bara 20 grader!
 Saabs försäljningskontor i Thailand har två anställda och två thai-
ländska assistenter. Reglerna som omger utländska bolag i Thailand 
bjuder att för varje utländsk anställd måste det också finnas en lokal 
arbetsresurs. 
 – Kanske lite överflödigt jämfört med svenska mått men man får ta 
seden dit man kommer, säger Kaj Rosander. 

Hur	går	det	egentligen	till	när	ett	land	beställer	försvarsmateriel	
av	ett	annat	land,	en	så	kallad	government-to-government-affär?	
Kaj	Rosander,	marknadschef	för	Saab	i	Thailand,	vet.	

thailand

”här är man otroligt relationsberoende 
och gör helst bara affärer med 

den man litar på”

Kaj Rosander utanför 
kontoret.

HUR	FUNgERAR	EN	gOvERNMENT-TO-gOvERMENT-
AFFäR?	
i affären med thailand är statliga FMV (Försvarets MaterielVerk) 
den svenska motparten i affären. Försvarskoncernen saab (ej 
saab automobile) är underleverantör till FMV. orsaken är att vissa 
länder föredrar att göra upp med en annan stat som motpart.
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 2011 levereras planen till Thailand genom att flygas ned i omgångar, 
tre i januari och tre i mars. Försäljningsarbetet för nya affärer fortsät-
ter. Saab har nyligen etablerat kontakt med en lokal partner i Thailand 
för att undersöka möjligheterna till ett gemensamt utvecklingsbolag. 
Arbetet är dock i sin linda. Att ha en lokal, lojal partner är avgörande 
för hur väl affärerna i Thailand lyckas. 
 – Mentaliteten skiljer sig mycket mellan Västeuropa och Sydostasien. 
Här är man otroligt relationsberoende och gör helst bara affärer med 
den man litar på. Att bygga förtroende kräver närvaro och en stor 
tidsinvestering, säger Kaj Rosander. 
 Thailändarnas uppfattning om tid skiljer sig också mycket jämfört 
med nordeuropeiska förhållanden. 
 – Det är frustrerande att tidsbegreppet inte existerar på samma 
sätt här. ”Blir det inte idag blir det i morgon” resonerar thailändarna. 
För att överleva som svensk kan man helt enkelt inte hänga upp sig på 
tidsaxlar, säger Kaj Rosander.  q

TIPS	vID	ETABLERINg
• Ha tålamod, det tar tid. 
• arbeta för att relationsutveckla och bygga förtroende. 
• skaffa en thailändsk partner, det är mycket enklare att ta sig  
 framåt med hjälp av någon som talar språket. 
• Det är svårt att hitta en bra partner och det tar tid att bygga  
 lojalitet.

TIPS	NäR	DU	SKA	gÖRA	AFFäRER

Juridik. skaffa någon som kan thailändsk lag, våra lagböcker 
skiljer sig avsevärt. 
Förhandla. Var en god förhandlare! thailändare är födda för-
handlare och goda sådana. 
Kroppskontakt. Var försiktig med att ta på varandra, thailän-
dare är sparsamma med kroppskontakt. 
Tidsbegrepp. thailändarna är extremt tålmodiga, och kan vänta 
i timmar på en buss eller ett tåg utan att klaga. De förstår inte 
västerlänningarnas upptagenhet av tid. 
Humör. thailändare är aldrig högljudda. Hur frustrerande situa-
tionen än är får du aldrig förlora humöret. Även om du är mitt i 
en het diskussion och blir arg, höj aldrig rösten. Det är bättre att 
fortsätta le och försöka hitta en diskussionsväg ut. 
Renhet och klädsel: Hur fattiga thailändarna än är, är de 
nästan alltid prydligt klädda och rena. Västerlänningar som 
promenerar omkring på offentliga platser klädda i strandkläder, 
orakade och på annat sätt ovårdade, orsakar antingen munter-
het eller bestörtning. 

Saabs Thailandsaffär gäller inte bara stridsflygplan utan även ett helt 
ledningssystem, radarövervakningsplan, länksystem och markutrustning.
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danmark

danskt fläsk i svenska 
köttdiskar är ingen slump

anmark	är	ett	av Europas rikaste 
länder med ett högteknologiskt jord-
bruk, modern industri, hög välfärd 

och en stabil valuta. En liten hemmamark-
nad (5,5 miljoner invånare) och brist på 
industriråvaror har gjort landet mycket 
beroende av utrikeshandel. Danmark är en 
nettoexportör av mat, men också olja och 
naturgas då man har betydande fyndigheter 
i Nordsjön. 
 Jämfört med många andra länder har 
Danmark inga riktigt stora tunga industri-
koncerner, och det finns inga statligt ägda 
industriföretag. Industrin är högt utveck-
lad och specialiserad, med många små och 
medelstora företag. Eftersom landet saknar 
råvaror är dansk tillverkningsindustri inrik-
tad på förädling. 

D
text: per björkholm

viktig	livsmedelsindustri
Inom livsmedelsindustrin har Danmark dock 
flera världsledande företag. Carlsberg Brewe-
ries har 30 000 anställda på 100 bryggerier 
över hela världen. 2001 köpte man svenska 
Pripps. 
 För tio år sedan pratades det om att Arla 
skulle fusioneras med finska Valio, men det 
blev i stället danska MD Foods man gick 
ihop med. Arla Foods är nu ett av världens 
största mejerier, man är samtidigt ett globalt 
mejeriföretag och en kooperativ förening som 
ägs av danska och svenska mjölkbönder. Arla 
har produktion i 13 länder, försäljningskontor 
i ytterligare 20 länder, och fler än 16 000 
medarbetare. Produkterna säljs i mer än 100 
länder.

Mer	storskalig	produktion
Men hur var det nu med den danska fläsk-
filén? I media kan det framställas som att 
danska bönder är elaka mot djuren och 
därför kan producera billigt fläskkött? 
 – Att dansk livsmedels- och köttproduk-
tion ofta är mer kostnadseffektiv än den 
svenska är i och för sig sant, säger Lotta 
Törner som är vd på Skånes Livsmedelsaka-
demi. Historiskt har man i svensk och dansk 
livsmedelsindustri valt olika vägar, där man i 

Det	är	ingen	tillfällighet	att	det	ligger
mer	dansk	än	svensk	fläskfilé	i	de	
svenska	livsmedelskedjornas	köttdis-
kar.	I	Danmark	är	man	sedan	länge	
duktiga	på	export	och	har	en	omfat-
tande	produktion	av	fläskkött.	

Danmark satsat på storskalig massproduktion 
medan man i Sverige mer gått in för nischade 
produkter. 
 Det finns en lång tradition av svinuppföd-
ning och slakt i Danmark. Att danskarna är 
mer storskaliga visar sig att i Sverige slaktas 
3 miljoner grisar varje år, medan man i Dan-
mark slaktar 28 miljoner grisar årligen. 

Närproducerat
Svenska livsmedelsproducenter är som sagt 
nischade, och ska de sälja på världsmarkna-
den söker de samarbetspartners. 
 – Ett bra exempel på detta är lilla Skåne-
mejerier som nu sålt rättigheterna för sin 
produkt ProViva till franska Danone för att 
sälja ProViva över hela världen, berättar Lotta 
Törner. 
 Lokal och närproducerad mat är en stor 
och säkert också bestående trend. Men det 
fungerar delvis så att vi till helgen åker ut till 
bondens gårdsbutik och handlar, medan vi till 
vardags ofta tar det billigaste (ofta danska) i 
affären. Konsumenterna kan säga en sak men 
plånboken får också råda. 
 Och köper vi importerat kött köper vi hellre 
från vårt grannland Danmark som vi känner 
till än från ett helt främmande land. 
 – Det är lite lustigt att för visa produkter 
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danmark femte största 
exportmarknaden

anmark	utgör	en	fortsatt	högintressant och köpstark marknad. Öresunds-
bron har ökat fokuseringen på regionen och gjort det än mer intressant för 
svenska företag att både etablera sig i och exportera varor till Danmark. siffror 

från statistiska Centralbyrån visar att Danmark står för 6,6 procent av sveriges totala 
export första halvåret 2010. På listan över sveriges export av varor till de trettio största 
exportmarknaderna hamnar Danmark på en femte plats. 

D

lego förlorade 
striden om 
varumärket
Leksakstillverkaren	Lego får inte 
registrera den berömda plastbiten med 
åtta knappar som varumärke. Det beslu-
tade den högsta 
instansen i 
Eu:s domstol 
i september 
efter företagets 
överklagande 
i målet. Domstolsbeslutet gör gällande 
att legobitens utformning är funktionell 
och därför inte kan registreras som ett 
varumärke. 

I	början	av	mars presenterade det 
danska företaget sitt bästa resultat någon-
sin. trots att den globala leksaksmarkna-
den har stagnerat ökade företaget omsätt-
ningen med 22 procent till 15,3 miljarder. 
Vid fabriken i danska billund tillverkas 
omkring 20 miljarder nya bitar varje år. 

fo
to
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som mjölk och yoghurt är vi väldigt patrio-
tiska, medan vi gärna köper fransk ost.

Exporterar	till	Sverige
Överlag är danskarna sedan länge erkänt 
duktiga på handel och export, och Danmark 
har flera stora livsmedelsföretag som med 
skalfördelar konkurrerar på världsmarknaden.
Danmark har gått om USA som den viktigaste 
marknaden för den svenska exporten av 
jordbruksvaror och livsmedel. Men samtidigt 
importerar vi dubbelt så mycket från Dan-
mark som vi exporterar. Sverige är Danmarks 
näst största exportland efter Tyskland. Sedan 
mitten av 90-talet har exporten till Sverige 
fyrfaldigats. I fjol hamnade nära 40 000 ton 
danskt griskött på de svenska tallrikarna.
Danish Crown är Europas största och 
världens näst största producent av svinkött. 
Företaget är dessutom Europas största föräd-
lare av kött. Totalt sett är företaget världens 
största köttexportör.
 – Sverige producerar nischade mervärdepro-
dukter, och kan inte konkurrera med volym 
och pris med danska storföretag, säger Lotta 
Törner. Så jag är övertygad om att vi under 
överskådlig tid kommer att ha dansk fläskfilé i 
de svenska köttdiskarna. q

Ny	FETTSKATT	I	DANMARK

Livsmedel som innehåller stora mäng-
der mättat fett kommer att beskattas 
hårdare i Danmark från och med nästa 
år. Det danska folketinget har beslutat 
om en ny avgift på mellan 13 och 14 
danska kronor per kilo för livsmedel 
som innehåller större mängder mättade 
fetter. Med fettskatten hoppas den 
danska regeringen dra in en miljard 
kronor årligen i nya skatteintäkter.
 Den danska livsmedelsbranschen 
rasar mot skatten och varnar för att 
gränshandeln med livsmedel kommer 
att öka som följd. Hos bisca, som 
bland annat tillverkar Digestivekexen, 
oroas man över att den extra fettskat-
ten kommer att drabba den danska 
exporten av livsmedel.
 – Fettskatten gör våra varor dyrare 
och skadar vår export, säger biscas vd 
leif bergvall Hansen. Enligt honom kan 
skatten tvinga livsmedelsbranschen att 
hitta nya fetter, något som ökar tillverk-
ningskostnaderna.

skåne lockar danskar

Sedan	bron	mellan	Malmö	och köpen-
hamn öppnade år 2000 har antalet 
danska medborgare i skåne ökat från 
knappt 10 000 till cirka 24 000 år 2009. i 
Malmö, bjuv, Örkelljunga och klippan är 
3 procent av invånarna danska medbor-
gare, meddelar statistiska Centralbyrån.

eko-pølse går hem 
i danmark
Danskarna	är	ett	av Europas köp-
starkaste länder inom ekologiska 
produkter och livsmedel. trots den 
ekonomiska situationen ökar kon-
sumtionen av ekologiska alternativ i 
Danmark. Ökningen är dock betydligt 
mindre än under 2008, då försälj-
ningen ökade med 29 procent. tydligt 
är ändå att den ekologiska livsstilen 
och konsumtionsmönstrena blir större. 
Ekologiska kläder och frisörsalonger 
ökar i popularitet. 
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tio goda år för regionen 

med öresundsbron
–	Öresundsbron	har	haft en enorm betydelse för regionen, säger 
Henrik Andersson, analyschef på Sydsvenska Industri- och Handels-
kammaren. Både som transportled och som en viktig symbol som 
ingjutit optimism i regionen. Men visst ser vi fortfarande stora 
möjligheter till ett utökat utbyte över sundet.  

Regional	arbetsmarknad
Utomstående kanske trodde att bron skulle förbinda Sverige med 
kontinenten. Men internationella transporter var aldrig den viktigaste 
faktorn för brobygget, utan det huvudsakliga syftet var att stimulera 
tillväxten i regionen genom framför allt en integrerad arbetsmarknad. 

 – Under i synnerhet de senaste åren, fram till finanskrisen, har bris-
ten på arbetskraft varit en flaskhals för de danska företagen, berättar 
Henrik Andersson. Bron har gett dem tillgång till svensk personal. Ett 
annat viktigt motiv för Danmark var att öka Kastrups upptagnings-
område. För Malmö, som drabbats hårt av industrinedläggningar, har 
bron betytt väldigt mycket då den gett många människor möjlighet till 
arbete i Danmark och samtidigt gjort Skåne mer attraktivt för både 
människor och företag. 

69	av	100	i	integrationsindex
Tillsammans med Dansk Erhverv har Sydsvenska Industri- och Han-
delskammaren tagit fram ett index för integrationen över Öresund i 
Region Skåne, Region Sjælland och Hovedstaden i Danmark. 

text: per björkholm · foto: shutterstock

I Öresundsindex mäter man de fyra parametrarna Arbetsmarknad, 
Trafik, Handel och samarbete samt Företagens kostnader (här ingår 
hyra av kontorslokaler, priser på kontorsutrustning, el-, värme- och te-
lefonpriser, priser för dagligvaror samt ett Big Mac-index för Öresund).
 För år 2010 hamnade Näringslivets Öresundsindex på 69 av 100, där 
100 motsvarar en fullt integrerad Öresundsregion. Indexet har fallit 
något sedan den senaste mätningen, men med finanskrisen i åtanke 
är ett fall på tre enheter ett bra resultat. Integrationen finns där, och 
omfattningen av verksamheter över sundet utvecklar sig stabilt. 

Ensidig	pendling
Integrationen är dock ensidig. Det är integrationen från den svenska 
sidan som håller indexet uppe, och det finns ingenting som tyder på 
att denna tendens kommer att vända inom den närmaste framtiden. 
 Framför allt är det pendlingen från Sverige till Danmark, som även 
2010 slagit nya rekord, som driver integrationen och som nu bidrar 
mer än tidigare till integrationen på arbetsmarknaden. Sedan bron 

Den	1	juli	år	2000	invigdes	Öresundsbron	med	både	de	svenska	
och	danska	kungligheterna	på	plats	och	med	stora	förhoppningar	
om	en	integrerad	och	expansiv	Öresundsregion.	Har	skåningarna	
och	själlandsborna	på	tio	år	hunnit	bli	Öresundsbor?	Svaret	är	
nog	fortfarande	nej,	framför	allt	i	Danmark,	medan	man	i	Malmö	
börjar	säga	njäe.	

danmark

”framför allt är det pendlingen från 
sverige till danmark, som även 2010 slagit 

nya rekord, som driver integrationen”
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invigdes har pendlingen ökat med mer än 600 procent. Pendlingen 
från Sverige till Danmark är nu tretton gånger större än pendlingen i 
motsatt riktning.

Större	möjligheter	för	de	svenska	företagen
Årets Öresundsindex visar att det fortfarande finns en stor potential 
för en utökad integration. Inom handel och samarbete är integrationen 
över Öresund oförändrad sedan 2008, och de danska företagen följer 
fortfarande inte efter de svenska företagens integrationsaktiviteter. 
Det betyder att det faktiskt skett en minskning i användandet av 
resurser över sundet, i synnerhet från danska företag. Denna tillbaka-
gång utjämnas av en liten ökning i bidraget till integration från de 
övriga indikatorerna, som bland annat innefattar import och export 
av varor och tjänster, samt samarbete mellan företag över sundet. 
 – Det generellt större intresset från svenska företag för Danmark kan 
delvis förklaras av möjligheten till en relativt större regional marknad. 
Själland med Köpenhamn har cirka 2,4 miljoner invånare. Skåne har 
1,2. De skånska företagen kan alltså nå 200 procent fler i Danmark, 
medan de danska företagen bara kan nå 50 procent fler i Skåne, säger 
Henrik Andersson.
 Den låga svenska kronan har dessutom medfört att de svenska 
företagen har fått lägre rörelsekostnader än de danska företagen. 
Skillnaderna har ökat, vilket tyder på att integrationen inte är stark 
nog för att kunna utjämna prisskillnader i Öresundsregionen.

Brukarfinansierad	bro
En Sifo-undersökning om integrationen i Öresundsområdet som 
Sydsvenska Industri- och Handelskammaren låtit genomföra bland 
allmänheten i Skåne visar att hela 80 procent tycker att integrationen/
samarbetet mellan Skåne och Själland är mycket/ganska viktigt. Många 
tror att integration i Öresundsregionen ger fler möjligheter till jobb. 
60 procent tycker det är mycket/ganska viktigt med en fast förbin-
delse Helsingör-Helsingborg. Euron anses inte som en särskilt viktig 
fråga, däremot ville nästan alla ha enklare regler för pendling. 
 – Det är inte så att vi i Skåne ”fått” bron, den är brukarfinansierad 
och betalas med broavgifterna, säger Henrik Andersson. Det är en 
dyr tvåmilasträcka att åka. Hade bron förbundit olika delar i Sverige 
kan man fråga sig om den inte då hade åtminstone delvis betalats av 
staten. 

Danmark är en viktig länk söderut för svensk handel. Öresundsbron har inneburit ökad trafik och främjat hela regionen. bron invigdes 
sommaren år 2000 och i maj 2010 hade 50 000 000 bilar passerat betalstationen.

Hög	tillväxt	
Statistik från 1993-2007 visar att Stockholmsregionen har högre 
tillväxt än västra Skåne, men tittar man på åren sedan bron byggts, 
så har västra Skåne åren 2000-2007 sju procent högre tillväxt än 
Stockholm.  
 

Symbolisk	betydelse
 – Öresundsbron har gett stora synergieffekter främst för Malmö och 
västra Skåne, säger Henrik Andersson. Vad hade Malmö varit idag 
utan bron? Bron har gett regionen tillväxt och framtidstro. 
 – Integration handlar inte om att släta ut de kulturella skillnaderna 
mellan Danmark och Sverige, dem vill vi ha kvar, även om vi tycker att 
vi kan lära oss och dra nytta av varandra mer. Däremot vill vi gärna få 
bort skillnader i form av onödiga hinder. Ta bara detta med telefonin, 
det är betydligt dyrare att ringa över sundet, än det kostar att ringa 
till Kiruna. Telefonibolaget 3 har nu i alla fall infört en Öresundstaxa. 
Ju längre vi har bron, ju längre integrationen fortsätter, desto mer 
gemensamt får vi med Köpenhamn än med Kiruna. q

Henrik	Andersson	listar	några	punkter	som	ytterligare	
skulle	gynna	regionen:
· En enhetlig valuta (= euro) för båda länderna. Företag och löntagare 
vet inte månad för månad vilken summa som till slut hamnar i kassan. 
· För många storföretag är integrationen vardagsmat, men många 
små och medelstora företag har ännu inte utforskat möjligheterna på 
andra sidan sundet.
· Förbättrade kommunikationer i hela skåne så att inte östra skåne 
hamnar på efterkälken.
· En fast förbindelse Helsingborg-Helsingör vilket bland annat skulle 
binda samman tågtrafiken och ha effekt inte bara i skåne. Man skulle 
till exempel kunna åka från Halmstad till köpenhamn på 1 timme och 
10 minuter. År 2018 ska bron rödby-Puttgarden stå klar och då blir en 
fast förbindelse med kontinenten verklighet. 
· En förenkling och förbättring av regler och lagar för skatter och 
arbetsmarknad för de som arbetspendlar. Man bor och lever i det 
svenska systemet, men betalar skatt där man jobbar – hur går det då 
om man blir sjuk, arbetslös, skaffar barn? Vem ska betala vårdcentralen 
i staffanstorp? Det finns ett kompensationssystem, som den svenska 
regeringen vill omförhandla, medan danskarna är nöjda med hur det är. 
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SA	har	länge varit en viktig han-
delspartner för Sverige och den ame-
rikanska marknaden är en av Sveriges 

största exportmarknader. År 2008 uppgick 
den svenska exporten till USA till drygt 78 
miljarder svenska kronor, motsvarande 6,7 
procent av Sveriges totala export. Främst 
exporterar Sverige personbilar, läkemedel, 
telekommunikationsutrustning och energire-
laterade produkter till USA.

Osäkert	i	USA
Om man tittar generellt på världsekonomin 
så har på senare tid Kina klivit fram som det 
land varifrån USA importerar mest. Kinas 
marknadsandel av den amerikanska importen 
är cirka 20 procent, EU ligger på 17 procent, 
grannländerna Canada och Mexico har 15 
respektive 12 procent medan Japan sjunkit 
till 5 procent. I början på 90-talet hade Japan 
en marknadsandel på 20 procent.
 Den amerikanska importen är givetvis 

U

usa – världens största importör
beroende av hur det går för den amerikan-
ska ekonomin. Johnny Bo Jakobsen är Chief 
Analyst på Nordeas Economic Research i 
Köpenhamn.
 – Läget för den amerikanska ekonomin idag 
kan nog bäst beskrivas som osäkert. Vi ser 
inte en klassisk högkonjunktur som kommer 
efter en lågkonjunktur, utan kanske mer en 
strukturell anpassning efter finanskrisen, där 
många osäkerhetsfaktorer spelar in. Arbets-
lösheten är relativt hög och mindre företag 
har svårt att få krediter. Finanspolitiskt har 
man försökt stimulera efterfrågan med låga 
räntor, men det har inte satt någon riktig fart 
på efterfrågan. Vi ser dock en viss återhämt-
ning, så vi tror inte på en recession eller 
”double-dip”. 
 
Låg	konsumtion	i	Kina
I den globala ekonomin har obalanserna 
vuxit, USA:s handelsunderskott gentemot 
Kina är mycket stort. Det är därför USA 
tillsammans med EU försöker förmå Kina att 
höja sin valuta.
 Kina har en utpräglat exportdriven eko-
nomi och det kommer ta tid att ställa om 
till en ekonomi som även drivs av inhemsk 
konsumtion. Visserligen växer en köpstark 
medelklass snabbt i Kina och man kan se 
ett förändrat konsumtionsmönster, men den 
privata konsumtionen i Kina står fortfarande 
bara för cirka 35 procent av BNP, jämfört 
med 70 procent i USA. Motsvarande siffra 

för exempelvis Indien är cirka 58 procent, 
medan Sverige ligger runt 50 procent.

Ny	fart	2011
Handeln i tillväxtländerna är klart över den 
nivå som gällde innan länderna gick in i 
finanskrisen 2008, och även de utvecklade 
länderna är på god väg tillbaka. I USA har 
återhämtningen efter finanskrisen som sagt 
stannat av. Huspriserna i USA är på väg ned 
ytterligare en bit. Om de sjunker för mycket 
är risken att bankerna kommer att strama åt 
än mer, vilket kommer att hämma återhämt-
ningen/tillväxten.  
 – Vi ser som sagt ett osäkert läge i USA, 
säger Johnny Bo Jakobsen på Nordea. 
 – Men vi tror att återhämtningen är på 
gång, och att det vi ser nu är en tillfällig 
”dip”. I vår senaste analys förutspår vi att 
tillväxten i den amerikanska ekonomin tar 
fart igen i början på 2011. q

text: per björkholm · foto: shutterstock

USA	är	världens	ledande	ekonomi	och	
världens	största	importör.	Den	ameri-
kanska	marknaden	är	en	av	Sveriges	
största	exportmarknader.	Men	den	
amerikanska	ekonomin	har	också	
problem,	bland	annat	med	ett	stort	
handelsbalansunderskott.

usa

huvudstad: Washington d.C. · officiellt språk: engelska · Valuta: dollar (usD)

folkmängd: 307,2 miljoner 2009 (3:e plats i världen) · tidsskillnad: -6 – -11 
landskod: us · landsnummer: 1

största exportländer: kanada, mexiko, kina 2009

största importländer: kina, kanada, mexiko 2009

usa:s export till sverige: 34,6 miljarder sek 2009

sveriges export till usa: 63,8 miljarder sek 2009

 2007   2008   2009   2010   2011 2007   2008   2009   2010   2011  2007   2008   2009   2010   2011
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–	ända	sedan	2002 har vi skickat studenter till Kalifornien där 
de gör sina examensarbeten, berättar Jonas Unger som är lärare och 
forskare i avancerad datorgrafik och visualisering på medieteknik-
programmet. Studenterna är mycket uppskattade och många stannar 
också kvar och jobbar.   

verktyg	för	animatörer
– Våra studenter har breda och djupa kunskaper i matematik och 
fysik, vilket ligger till grund för att kunna göra realistiska visualise-
ringar av till exempel hur vatten, eld och luft beter sig, säger Jonas 
Unger. 

 I sin utbildning får studenterna lära sig att göra matematiska beräk-
ningar och utveckla visualiseringar för exempelvis hur solida saker 
går sönder. Alla studenter siktar inte på Hollywood, kunskaperna kan 
användas även för att simulera luftflöden över olika ytor eller för att 
visualisera skiktröntgenbilder inom den medicinska forskningen. 
 Man blir alltså inte datortekniker eller animatör efter utbildningen 
vid Linköpings Universitet, utan studenterna utbildas till civilingen-
jörer med kompetens på en högre nivå, där de bland annat tar fram 
mjukvaruverktyg för animatörerna.

I	Sonys	nätverk
För två år sedan antogs Linköpings Universitet som första utomameri-
kanska universitet som medlem i Sony Imageworks akademiska nätverk 
IPAX. Sony Imageworks är ett av de största företagen i Hollywood 
inom specialeffekter. Det var goda erfarenheter av tidigare examens-
arbetare som väckte Sonys intresse av att få med LiU Norrköping i 
nätverket. 
 – Det är ett bra erkännande för vår utbildning, säger Jonas Unger. 
Vi har väletablerade relationer med de stora och tongivande företagen. 
Och utbytet är ömsesidigt då vi får in föreläsare från dessa företag, 
vilket höjer vår nivå, samtidigt som vi skickar duktiga studenter som 
kan göra nytta hos dem.

En	gammal	Brad	Pitt
En före detta Norrköpingsstudent var med i den grupp som häromåret 
fick en Oscar för visuella specialeffekter i filmen Benjamin Button. 
Där spelar Brad Pitt en person som åldras baklänges. Det krävdes 
mycket smink men också datoriserade visualiseringar för att få Brad 
Pitt att se gammal ut. Håret är till exempel svårt, hur det rör sig och 
reflekterar ljus. 
 I dagens digitaliserade värld kan det även fungera att arbeta med av-
ancerad datorgrafik i Sverige. Jonas Unger berättar att flera före detta 
studenter som arbetat i USA nu återvänt till Sverige. 
 – De jobbar mot de stora amerikanska bolagen, men har också börjat 
hjälpa svenska filmföretag med grafik och specialeffekter i stora 
utländska filmproduktioner. Att det går bra för våra studenter i Holly-
wood är kul, men det är minst lika glädjande att vi kan bidra till att 
förstärka filmbranschen här i Sverige. q

Medieteknikstudenter	vid	Linköpings	Universitet	i	Norrköping	
är	eftertraktade	i	den	amerikanska	filmbranschen.	

norrköpingsstudenter 
exporteras till hollywood

”det var goda erfarenheter av tidigare 
examensarbetare som väckte sonys 
intresse”

text: per björkholm · foto: shutterstock
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allet	i	den	lettiska	ekonomin 
bromsas upp under innevarande år. 
Det har skett tack vare omfattande 

budgetsaneringar i den offentliga ekonomin 
och med stödprogram från IMF och EU. Det-
ta arbete förväntas att fortsätta även under 
2011-2012. Åtgärderna innebär bland annat 
strukturella reformer, budgetnedskärningar 
och mindre byråkrati inom den offentliga 
sektorn för att göra den mer kostnadseffek-
tiv. Förenklingar och förbättringar i lagar och 

F

tillväxten återvänder sakta 
och försiktigt i lettland

lettland

andra regelverk för företag och företagande 
är också att förvänta. Under 2011 bedöms 
tillväxten öka med 4 procent.
 Den ekonomiska krisen i Lettland drabbade 
i hög grad även företagen och hushållen. 
Massmedia har rapporterat om åtskilliga fö-
retagskonkurser och personliga tragedier till 
följd av ekonomisk tvärnit. Många människor 
tvingades sluta sina anställningar och de som 
stannat kvar har fått se sina löner reduceras 
med 25-50 procent. Nu pågår en omfattande 
skuldsanering bland företagen och hushållen. 
Arbetslösheten ligger på över 15 procent. Pri-
serna på bostadsfastigheter har gått ner till 
30 procent av toppnivåerna man hade 2007.
 Återhämtningen i den lettiska ekonomin 
innebära att den inhemska efterfrågan blir 
svag även under de två följande åren. En svag 
efterfrågan leder till ökad konkurrens genom 
att pris och kvalitet blir avgörande kriterier 
för hushållens och företagens val av produk-
ter och tjänster.
 En effekt av den ekonomiska krisen i 
Lettland är att produktionskostnaderna gått 
ned till en europeisk konkurrenskraftig nivå, 
främst genom lägre löner. En annan bidra-
gande faktor är konkurrensen ökat mellan de 
lettiska företagen för att åta sig uppdrag, inte 

minst från utlandet. Det kan också noteras 
att Lettland rankas högt i Europa då det 
gäller kvalitet och tillgång på logistik och 
utbildning. 
 Swedbank menar också i Östersjöanalysen 
att den lettiska ekonomin blivit mycket 
polariserad. Återhämtningen i efterfrågan på 
inhemska tjänster som byggnation, fastigheter, 
inhemsk handel och finansiella tjänster går 
långsamt, medan efterfrågan inom export-
sektorn som till exempel tillverkning, turism, 
IT och andra kommersiella tjänster väntas 
växa fortare. q

ARBETSLÖSHET	uppskattning	(%)INFLATION	uppskattning	(%)BNP-TILLväxT	uppskattning	(%)	

text: marina andersson, östsvenska handels-
kammaren, internationell handel

Efter	en	kraftfull	kostnadsanpassning	
och	med	stödprogram	från	IMF	och	EU	
förväntas	ekonomin	i	Lettland	att	växa	
från	2011,	om	än	sakta	och	försiktigt.	
Läget	i	Lettland	idag	är	att	företa-
gens	kostnader	har	minskat	avsevärt,	
vilket	ökat	konkurrensfördelarna	till	
andra	europeiska	länder.	I	ett	svenskt	
perspektiv	erbjuder	därför	Lettland	
idag	produktionsresurser	med	hög	
kompetens	till	låga	kostnader,	skriver	
Swedbank	i	sin	senaste	Östersjöanalys.	

största exportländer: litauen, estland, ryssland 2009

största importländer: litauen, tyskland, ryssland 2009

lettlands export till sverige: 5,6 miljarder sek 2009

sveriges export till lettland: 2,1 miljarder sek 2009
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untis	Rubins	är	ansvarig för representationskontoret i 
Sverige på Lettlands investeringsagentur och arbetar med att 
främja handelsförbindelserna mellan Sverige och Lettland. Att 

förmedla kontakter och guida företag i juridiska och administrativa 
frågor inför investeringar är en viktig del av det arbete som agenturen 
leder tillsammans med samarbetspartners så som Sveriges exportråd 
och Svenska Handelskammaren i Riga.  
 
Under	de	senaste	två	åren har lettiska företag blivit betydligt mer 
aktiva på den svenska marknaden. Detta märks särskilt inom byggin-
dustrin som var den mest sårbara bran-
schen och hade upplevt störst nedgång 
under den ekonomiska och finansiella 
krisen i Lettland. 
 – I början av året började även svenska 
företag att aktivt återvända till den let-
tiska marknaden. De företag som redan 
innan krisen var etablerade på markna-
den har betydligt stärkt sina positioner 
och utökat sin verksamhet, berättar 
Guntis Rubins.
 Lettland är åter på banan och utmärker 
sig som ett av de länder i Östeuropa som 
erbjuder mycket goda förutsättningar 
för företagande och investeringar. Det är, menar Guntis Rubins, ett 
gynnsamt läge för båda länder att nu utveckla det affärsmässiga sam-
arbetet, intensifiera kontakter och lägga en solid grund för ömsesidig 
ekonomisk tillväxt. 

 – Här kan vi dra paralleller med den samhällspolitiska utvecklingen. 
Liksom politiker när de är nyvalda inför de det viktigaste reformerna 
under sitt första mandatsår. Även i företagsvärlden måste vi också 
nyttja tiden efter krisen när alla är förhoppningsfulla inför framtiden 
och öppna för förändringar, där nya lösningar och affärsmodeller är 
välkomna och företag längtar efter nya satsningar och affärer, säger 
Guntis Rubins.
 S. Nordström & Partners AB var i kontakt med Lettlands investerings-
agentur vid ett flertal tillfällen under hösten 2009 inför startandet 
av ett svenskt bolag med svenskt-lettiskt ägarskap inom skogsvårds-
sektorn. Företagets vd Staffan Nordström fick i upptakten många goda 
råd och synpunkter. Idag har han säkrat sin verksamhet och kontinuitet 
i produktionen genom att bilda en allians med lettiska delägare. Den 
lettiska partnern är ett väletablerat och välkänt företag i Lettland inom 
fastighetsförvaltnings- och byggsektorn samt inom skogsvård. 
 – Inom skogsbruket är våra största kunder i Sverige Sveaskog. I Lett-
land är det lettiska Forrest Company. Partnerskapet bygger på en kom-
bination av stor kompetens och omfattande erfarenheter hos bägge 
ägare som bedriver sin verksamhet både lokalt och internationellt, 
berättar Staffan Nordström. 

 Företaget Rauko är en möbeltillverkare från Riga som specialiserat sig 
på tillverkning av möbler för offentliga lokaler såsom caféer, restau-
ranger och hotell. Företagets framgång bygger på tre pelare – erfaren-
het och kompetens inom möbelindustri, modern teknologi och ett lång-
siktigt samarbete med kunderna. För två år sedan började företaget ett 
framgångsrikt samarbete med ett antal svenska företag. Idag levererar 
de möbler till flera affärer och hotell i Sverige. 
 – I samarbete med de unga svenska arkitekterna på Guise Projekt har 
vi genomfört flera projekt med klädaffären D&V och på Fotografiska 
museet i Stockholm. Att samarbeta med svenska företag är mycket in-
tressant. Naturligtvis är det viktigt att vi finns geografiskt nära och att 
vi förstår varandra. Men det viktigaste av allt är att vår syn på kundens 
behov är identiska. Och det är den, säger Gints Ek, vd Rauko. q

Transport	och	logistik,	skogsindustri	och	avancerad	till-
verkning.	De	är	inom	dessa	tre	sektorer	som	framväxten	av	
en	stark,	framtida	internationell	konkurrenskraft	i	Lettland	
spås	springa	ur.	
	 –	På	lång	sikt	kommer	de	företag	som	investerat	i	Lettland	
att	bli	riktiga	vinnare,	säger	guntis	Rubins	vid	Lettlands	
investeringsagentur.	

rätt tid att utveckla fler affärer

”viktigt att vi finns geografiskt nära 
och att vi förstår varandra”

text: marina andersson, östsvenska hk, internationell handel
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Det	är	bra att vi reser, trots att många i dag försöker skuldbe-
lägga resandet. Vad de som kräver ransonering, planering och 
begräsning av resandet missar är att resande och personliga 

möten skapar immateriella värden som är svåra att värdera, utöver alla 
de mätbara positiva värden ekonomiskt och kulturellt som resandet ger 
upphov till. Mobilitet är en av de starkaste drivkrafterna för mänsklig 
utveckling. Därmed borde frågan vara hur fler ska kunna resa mer 
och hur mobiliteten i världen ska kunna öka, inte hur vi ska skapa 
ett transportsnålt samhälle. Videokonferenser, vänskap på facebook 
och distansarbete är toppen, men det är inte säkert att vårt behov av 
fysiska möten blir mindre bara för att vi har tillgång till dessa kom-
munikationskanaler.  
 
För	oss	som kommer från Sverige, detta skogsbeklädda land strax sö-
der om polarisen, borde värdet av resande vara självklart. Vi skulle ha 
haft ett välstånd på sibirisk nivå om det inte var för rörligheten. Ända 
sedan de första invandrarna efter istiden till vikingarnas handelsfärder, 
vallonernas invandring, Mobergs utvandrare och den mobilitetsbero-
ende exportindustrin med Volvo – ”jag rullar” – och kommunikations-
företaget Ericsson i spetsen, har mobiliteten haft en livsavgörande 
betydelse för Sverige och svenskarna.  
 Teknikutvecklingen och globaliseringen har förändrat förutsättningar-
na för resande på ett dramatiskt sätt. Fler än någonsin kan resa längre 
bort till en lägre kostnad. Transporterna blir alltmer energieffektiva.  
 
FN:s	utvecklingsorgan UNDP ägnade sin årsrapport förra året åt 
mobilitets- och migrationsfrågorna. I den konstaterades att mobilitet 
utom och inom länder är något som alla vinner på; migranter, utvand-
rarländer och invandrarländer. Det största problemet är inte brain 
drain, utan snarare att de allra fattigaste i världen inte har möjlighet 
att vara mobila. De lever i hög utsträckning ett stationärt liv och går 
därmed miste om värdefull utveckling och välstånd.  
 
Det	pågår	en	debatt i vårt land om att begränsa resandet och rörlig-
heten. Framför allt är det oro för miljön som ligger till grund för idéer 
om begränsat resande. Det finns även främlingsfientliga krafter som 
argumenterar för minskad invandring och därmed minskad rörlighet. 
 Av skäl som redan nämnts vore det olyckligt om de som vill begränsa 
och ransonera resandet fick sin vilja igenom. Dessutom hotas univer-
sella värden och grundläggande fri- och rättigheter i den stund den fria 
rörligheten inskränks. Fri rörlighet är en förutsättning för frihet efter-
som den ger oss möjlighet att lämna en given miljö. Den är också en 
förutsättning för demokrati. Utan möjlighet att resa och förflytta sig 
är det svårt att ordna möten och därmed är fri rörlighet en garant för 
yttrandefriheten. Fri rörlighet är också en förutsättning för äganderätt. 

För att göra affärer med de du vill och inte bara personer i närmiljön 
krävs mobilitet. Visst kan vissa avtal slutas på distans, men för full 
fysisk äganderätt – denna grundpelare i marknadshushållningen – krävs 
rörelsefrihet. De som vill förbjuda och minska mobiliteten bör ställas 
till svars för de negativa konsekvenserna av en sådan politik, på samma 
sätt som de negativa effekterna av resandet diskuteras flitigt. 
 
Slutsatsen	får	aldrig bli att resande undviks eller i värsta fall 
förbjuds, utan att samhället bör organiseras på ett sätt som leder till 
framsteg och ett effektivt utnyttjande av resurser. Det är viktigt med 
innovationer och teknik som gör det möjligt att resa mer, med mindre 
störningar. Ett dynamiskt perspektiv behövs, där teknikutveckling, 
effektiviseringar och smartare utnyttjande av resurser leder till att 
mobiliteten kan öka.

Maria Rankka
vd för Stockholms Handelskammare

mobilitet 
– ett Villkor för utVeCkling

krönika

Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare.
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Maskiner och Reservdelar

Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska 
maskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, 
tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig 
som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin.

Vi utför även reparationer på Era maskiner.

Saxdalsvägen 2  Blötberget  771 65 Ludvika
Tel kontor 0240-374 95  Tel lager 0240-370 01

Fax 0240-376 58  Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29
E-post info@gruvteknik.com  www.gruvteknik.com

Slutet för övergångsperioden för 
summarisk införseldeklaration, SID, 
närmar sig. Från den 1 januari måste 
en föranmälan lämnas för alla varor 
som förs in från länder utanför EU.

S I D — krav från 1 januari 2011

Besök tullverket.se och anmäl dig till någon av höstens informationsträffar och läs 
samtidigt mer om summarisk införseldeklaration. 

Några exempel på krav 
föranmälan ska lämnas i form av en elektronisk summarisk införseldeklaration •	
transportören ansvarar för att den summariska införseldeklarationen skickas in•	
föranmälan ska skickas innan varorna når EU•	

För att underlätta 
Till din hjälp arrangerar vi ett antal informationsträffar under hösten i Stockholm, Göteborg och Malmö.



USA	PRIORITERAR	ExPORT
betydelsen av export för att skapa nya arbetstillfällen har lyfts fram 

av usa:s president obama. Ett så kallat national Export initative, med mål att 
dubblera landets export under de kommande fem åren har lanserats. initiativet 
ska svara för 2 miljoner nya heltidsarbetande. Detta är första gången som usa 
har en exportfrämjandestrategi som täcker hela förvaltningen och med fokuserad 
uppmärksamhet från Vita Huset. Exporten ska utgöra en viktig nyckel i ansträng-
ningarna för ekonomisk återhämtning.
KäLLA:	SvERIgES	AMBASSAD	I	WASHINgTON

PLANERAD	gATEWAy	SÖDERUT	gyNNAR	HANDEL
Den fasta förbindelsen över Fehmarn bält som knyter ihop 
Danmark med tyskland blir, när den börjar byggas, det 
största infrastrukturprojektet i norra Europa. Förbindelsen 
som ska stå klar 2018 kommer att minska restiden mel-

lan storstadsregionerna Hamburg/lübeck och köpenhamn/Malmö 
avsevärt och därmed föra dessa regioner närmare varandra. Prog-
noserna talar för att Öresundsregionen kommer bli en av vinnarna 
genom tillkomsten av förbindelsen och kan därmed se fram emot 
tillväxt när det gäller allt från handel till utbildning och forskning.

KINA	SLUKAR	MEST	ENERgI
när stora delar av världen 
drog i handbromsen 

under finanskrisen fortsatte kina 
att växa. Enligt siffror från interna-
tionella energiorganet iEa har den 
asiatiska draken gått om usa som 
världens största energianvändare. 
kina har dessutom växt om Japan 
och är nu världens näst största 
ekonomi efter usa.

väRLDENS	STUDENTER	vILL	
TILL	gOOgLE

svenska ikea kommer 
högt upp på undersök-

ningsföretaget universums lista 
över världens studenters drömbo-
lag att jobba på. bland ekonomer 
är möbeljätten den 23:e mest 
eftertraktade arbetsplatserna i värl-
den och bland ingenjörer den 35:e 
bästa. Ekonomernas och ingenjö-
rernas förstaval är google.

TURISM	På	ExPORT
turism är 
Jämtlands läns 

basnäring och omsätter 
3,5 miljarder kronor per 
år. av det kommer 500 
mkr från internationella 
gäster, huvudsakligen 
norska. onsdagen den 
9 juni fick Jämtland 
Härjedalen turism 
(JHt) besked om att 
deras projektansökan 
”Marknadskommunika-
tion och tillgänglighet för 
tillväxt inom expor-
terande turistnäring i 
Jämtlands län” beviljats. 
i tre år möjliggörs ett 
ökat fokus på att locka 
ännu fler internationella 
gäster till regionen.
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det hÄnder i VÄrldendet hÄnder i VÄrlden

EKONOMISK	åTERHäMTNINg	I	SIKTE
Den ekonomiska återhämtningen i Eu har tagit fart, enligt 
Europeiska kommissionen. bnP-tillväxten under andra 

kvartalet 2010 var särskilt kraftig och tyngdpunkten på inhemsk 
efterfrågan större än förväntat. För hela 2010 beräknas den reala 
bnP-tillväxten bli 1,8 procent i Eu och 1,7 procent i euro-området. 
siffror som är betydligt mycket högre än i tidigare prognos. samti-
digt påpekar kommissionen att återhämtningen är bräcklig, att det 
fortfarande råder stor osäkerhet samt att utvecklingen i medlems-
länderna är ojämn.



Tel 011-13 68 13
www.amtcommunication.se

Välkommen till en 
globaliserad värld

communication

och våra utbildningar i 
språk och interkulturell kommunikation

Möten med andra kulturer blir 
allt vanligare och för att kunna 
kommunicera på ett bra sätt 
krävs kunskap.

Det är därför vi fi nns – vi vill 
hjälpa till med kommunikationen. 
Vårt utbud är stort och vi 
skräddarsyr kurserna. Vi har 
språkutbildningar för alla 
behov, du väljer själv inriktning 
på det språk du behöver hjälp 
med. Du kanske tycker att det 
är jobbigt att prata engelska 
i telefon, vill ha hjälp med 
ditt svenska uttal, måste 
förbereda dig inför en 
affärsresa till Frankrike eller 
behöver översätta något till 
tyska. Vi hjälper dig! 

ENTREPRENÖR? FINANSIÄR!

www.almi.se/gavleborg

Alla stora framgångsrika företag har en gång varit små. 
Så små att de faktiskt ryms i huvudet på en idérik 
visionär. Sverige behöver fler djärva idéer. Fler 
framgångsrika företag. Inom alla branscher. Från 
tjänsteföretag till snabbväxande högteknologiföretag. 
 Men för att starta och driva ett företag behövs det 
mer än en bra affärsidé. Det behövs också kapital och i 
många fall även stöd från erfarna rådgivare. Och det är 
här vi på ALMI Företagspartner kommer in i bilden. 
Vi kan ta risker andra finansiärer inte har möjlighet att 
ta. Och vi har rådgivare med stor erfarenhet. 
 Låt inte din vision fastna som en vacker tanke bland 
alla andra. Kontakta oss på ALMI.

· Mer än 1 500 dimensioner 
av monteringsfärdiga 
glidlager.

· Mer än 700 dimensioner 
av rundstång, rör och 
platt i bronslegeringar.

· Bra priser
· Snabba leveranstider
· Alltid högsta kvalitet

NYHETER
· Federalloys – 

Först i Europa med blyfri brons.

· Sprayformning – 
Ett helt nytt sätt att gjuta för hög hållfasthet.

Ett av Skandinaviens största lager av färdiga glidlager 
samt dito bronsmaterial för Dig som bearbetar själv.

LAGERMETALL
Boskärsgatan 23 · 702 25 Örebro

Tel 019 20 96 60 · Fax 019 12 38 55
E-post brons@lagermetall.se · www.lagermetall.se
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ENERGY GEL™
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Arbeskos unika stötupptagningskonstruktion, Energy Gel™, tillhör de absolut 
effektivaste lösningarna och har blivit en stor succé. Vid tester har den 
registrerats för värden som är bättre än för många sportskor.

                  Promenadskor (rek. max 300)

Fritidsskor (rek. max 200)

Sportskor (rek. max 150)

Arbesko Energy Gel™ (uppmätt värde 135)

Låg stötupptagning Hög stötupptagning

Utvecklas och tillverkas av Arbesko. Tfn: 019-30 66 00. www.arbesko.se

Vi har vidareutvecklat succén Energy Gel™. Nu fi nns 
även Energy Gel Duo™ – extra skön stötdämpning 
för dig som står och går mycket på hårda golv!

Elastisk Energy Gel™-kudde 
i klacken.

Avlastande Energy Gel™-platta 
i ”trampet”.

DUBBEL DÄMPNING! 
EXTRA SKÖNT MOT HÅRDA GOLV
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MODELL 355

Luftig modell med superkomfort genom nya Energy Gel Duo™ 
stötdämpning i klacken och ”trampet”. Aluminiumtåhätta.
Ovandel: Fullnarvigt impregnerat skinn, luftig Dynatec. Foder: Ventilerande Smartec® Air Plus. 

Fotbädd: Bindsula med stålskena i hålfoten för stöd och stabilitet, hel Poliyou® inläggssula, 

Energy Gel Duo™ för suverän stötupptagning både i klacken och i ”trampet”. Slitsula: PU. 

Läst: Mycket rymlig. Skyddsklass: EN ISO 20345, S1. Övrigt: Aluminiumtåhätta. Storlek: 35–47.


