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Hejda protektionismen!

Världen har de senaste decennierna utnyttjat 
handelns möjligheter att hushålla med resurser 
och öka välståndet. Länder har öppnat sig 
mot varandra och rivit handelshinder efter 
handelshinder, vilket bidragit till lägre priser, mer 
effektiv resursförbrukning och högre välstånd.

Handel bygger på specialisering. Det företag 
som har bäst förutsättningar att producera 
en vara eller tjänst ska ges förutsättningar 
att göra det. Det begränsar den samlade 
resursanvändningen och stimulerar ekonomin. 
Protektionism däremot, minskar den naturliga 
specialiseringen. Protektionism leder till 
felinvesteringar, högre priser och en onödigt 
stor resursförbrukning. Handelshinder försämrar 
ett lands konkurrenskraft medan en öppen 
global konkurrens driver rationaliseringar och 
produktutveckling.

Samtidigt har handelshinder blivit än skadligare, 
framförallt genom globalisering och en teknisk 
utveckling som möjliggör en mer långtgående 
specialisering av produktion. En vara tillver-
kas alltmer sällan i ett enda land.  Insatser och 
komponenter till en slutprodukt tillverkas ofta i 
många olika företag – och i många olika länder. 
Mer än hälften av världshandeln är idag med 
insatser och komponenter som går in i fortsatt 
produktion i importlandet. Ur ett företagsper-
spektiv är landsgränser alltmer konstlade och få 
varor är idag helt ”Made in Sweden”. Handels-
hinder fördyrar de importerade insatsvarorna.

Vidare suddas gränsen mellan varor och 
tjänster ut. Tjänster utgör idag hälften av det 
värde som svensk export genererar. Det är inte 
bara handeln med produkter som begränsas 
genom handelshinder, utan även rörligheten för 
människor och kompetens.

Digitaliseringen är ett viktigt skäl till denna 
utveckling. Den ändrar radikalt förutsättningarna 
för produktion och handel. Ofta är idag digitala 
tjänster en viktig del i affären eller behövs för 

att möjliggöra affären.  Digitaliseringen ändrar 
också marknadens funktionssätt. Handel kan 
idag vara att köpa en vara över internet, att 
streama en film eller att ladda ner en app eller 
ett dataspel. Det kan vara att data passerar 
en landgräns, vilket är nödvändigt för att 
utnyttja digitaliseringens möjligheter. Hinder för 
dataflöden är också hinder för produktion och 
handel.

Ekonomin är alltså mer beroende än någonsin 
av att gränsöverskridande verksamhet inte 
stöter på onödiga hinder.

Samtidigt ser vi tendenser till ökad protektio-
nism och skepsis till ekonomisk integration. En 
instabil värld triggar protektionistiska reflexer. 

Det finns många skäl att bejaka öppenhet och 
frihandel, men insikten måste erövras igen 
och igen. Vi måste nu öka engagemanget för 
att hejda den protektionism som verkar ha en 
skrämmande god jordmån. Företag behöver 
samarbeta globalt för att skapa transparens och 
fungerande spelregler. Här har ICC en unik roll.

Öppenhet behövs för vår ekonomiska 
återhämtning. Men öppenhet behövs också 
för en positiv miljö- och klimatutveckling. 
En grön ekonomi gynnas av öppna och väl 
fungerande marknader. Öppenhet och frihandel 
stimulerar en resursbesparande fördelning av 
produktionen. 

Låt oss inte heller glömma att handel också är 
ett effektivt medel för att undvika konflikter. 
Handel och öppenhet behövs i en orolig värld. 
Det var ett av skälen till att ICC bildades efter 
första världskriget. Låt oss idag påminna 
om insikten hos våra föregångare - dessa 
”merchants for peace”.

Fredrik Cappelen
Ordförande ICC Sweden

Världshandeln utvecklas historiskt svagt. Vi ser hur låg global 
tillväxt, utbredd arbetslöshet och ett föränderligt geopolitiskt 
landskap triggar protektionistiska reflexer. Motsatsen behövs 
– för såväl Europas ekonomiska återhämtning som för nöd- 
vändiga klimatinsatser behövs ett företagsklimat som  
uppmuntrar internationellt företagande, investeringar och 
innovationer.
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Information når blixtsnabbt alla jordens hörn 
och intressen kan snabbt och enkelt organisera 
sig. Uppkopplade bilar, automatisering och 
delningsekonomi har blivit vardagsbegrepp. 
Företagens situation förändras och situationen 
för hela branscher vänds på ända. Att 
digitaliseringen ändrar marknadens möjligheter 
och funktionssätt ser vi otaliga exempel på.

Digitaliseringen kommer att helt förändra hur 
vi betraktar tillverkning och handel. Tekniken 
förändrar sättet att göra affärer. Den har skapat 
nya sätt att producera och den möjliggör 
handel med nya varor och tjänster. Handel får 
en ny roll, samtidigt som handel kan bedrivas 
på nya sätt. Tekniken gör att funktionaliteten 
hos sålda varor och tjänster kan följas och 
analyseras i ett kretslopp av produktutveckling 
och förnyelse.

Genom att tillverkning och användning av 
produkter kan följas digitalt, kan erfarenheter 
och noterade mönster kontinuerligt användas 
för att utveckla produkter, service och 
användningssätt. Det ger en enorm potential 
när det gäller effekter inte bara på ekonomin, 
genom effektiviseringar, utan även på miljö, 
klimat, hälsa, energiförbrukning, osv.

Olika aspekter på digitaliseringen debatteras 
nu flitigt. Tekniken kan på så många olika 
sätt ha en långtgående samhällspåverkan; 
det kan exempelvis handla om effekter på 
arbetsmarknaden eller om att befintliga lagar 
och regler inte längre fyller sitt syfte. Vi befinner 
oss i ett läge där debatten växlar mellan att 
digitalisering är lösningen och att den är ett 
hot. Klokt hanterad av samhället innebär dock 
tekniken otvetydigt enorma möjligheter.

Grunden för alla de möjligheter som växer 
fram stavas DATA. Samtidigt som digitalisering 
är relevant i allt fler sammanhang, måste vi 
också uppmärksamma att det handlar om data. 
Digitalisering kräver data – data som bär på 
information som kan analyseras.

Det är alltså dataflöden och möjligheten 
att samla, flytta och analysera data som är 
basen. Data måste därför kunna flöda och 
analyseras på olika håll i världen, utan onödiga 
inskränkningar. Samtidigt har företagen både 
ett ansvar för att skydda persondata och ett 
självklart intresse av att skydda den värdefulla 
information som deras samlade och analyserade 
data utgör.

Men data måste få flöda för att digitaliseringens 
potential ska kunna utnyttjas – också över 
landgränser. 

Uppkopplade lastbilar är idag inte längre 
ett främmande eller ovant begrepp. Vad det 
innebär i praktiken illustrerar vi på omslaget till 
denna verksamhetsberättelse. Där ser vi det 
mönster som enskilda markeringar av Scanias 
170 000 samtidigt uppkopplade lastbilar bildar. 
Där ser vi bilar i olika länder och i helt olika 
miljöer, som levererar data till en analys om 
exempelvis bränsleförbrukning, utsläpp och 
arbetsmiljö. 

Vad mönstret påminner om är uppenbart – och 
därmed förhoppningsvis även att utveckling 
kräver internationella dataflöden. 

Lena Johansson
Generalsekreterare ICC Sweden

Data är hårdvaluta 
i moderna företag
Digitaliseringen håller på att förvandla vår tillvaro. Den 
öppnar nya vägar. Därmed utmanar och vidgar den ständigt 
vår bild av vad som är görligt. 
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# 1 Policy 
Att opinionsbilda och påverka beslutsfattare 
internationellt, regionalt och nationellt, vilket 
ICC har en unik möjlighet till genom sin globala 
täckning och sitt stora nätverk.

# 2 Självreglering 
Självreglering går i korthet ut på att skapa  
normer som på olika sätt säkrar företagens an-
svar för producerade varor och tjänster genom 
till exempel etiska regelverk och rekommenda-
tioner. ICC:s regler har varit grundläggande för 
självregleringens uppbyggnad runtom i världen. 
ICC:s arbete med självreglering har förutom 
nytta för näringslivet också varit till gagn för 
samhället i övrigt genom att ange en standard  
på områden inom bland annat marknadsföring 
vilket minskat behovet av lagstiftning och andra 
offentliga regler.

# 3 Alternativ tvistlösning 
Tvistlösning i form av skiljeförfarande och 
medling är alternativ till domstolsförfarandet 
och används för att lösa tvister inom både det 
svenska och det internationella näringslivet. 
Fördelen med alternativa tvistlösningstjänster 
är att processen är kostnadseffektiv, flexibel och 
att tvistlösningen sker i ett neutralt forum. ICC:s 
Skiljedomstol (ICC International Court of Arbi-
tration) är det världsledande skiljedomsinstitu-
tet för lösande av kommersiella tvister genom 
skiljedom. 

En global organisation med  
nationell förankring
ICC är en global näringslivsorganisation, men 

med en djup nationell förankring. Svenska ICC 
är en av ett 90-tal nationalkommittéer som bil-
dar det globala nätverk som gör ICC unikt bland 
näringslivsorganisationer. Här är företagen med 
och formulerar ICC:s policy i olika frågor. Arbe-
tet i Sverige bedrivs i stor utsträckning genom 
kommittéer där cirka 400 representanter för 
organisationer och företag deltar aktivt. Svens-
ka ICC hör, genom sitt stora engagemang, till de 
mer tongivande inom ICC. 

Sakfrågor behandlas i kommissioner
De olika sakfrågorna inom ICC behandlas i 
kommissioner. Representanter för ICC:s med-
lemsföretag påverkar utformningen av ICC:s 
ståndpunkter genom att delta i arbetet i en 
ICC-kommission. Över 1000 affärsexperter bi-
drar med sin tid och erfarenhet för att formulera 
ICC:s ståndpunkter och utveckla regler.  
Kommissionerna granskar också förslag inom 
sina områden från internationella och nationella 
beslutsfattare och förser internationella orga-
nisationer och nationella regeringar med syn-
punkter ur ett näringslivsperspektiv. ICC Sverige 
är representerat med ett flertal ledamöter i  
respektive kommission.

Världens största skiljedomstol
ICC International Court of Arbitration – är värl-
dens största och mest anlitade internationella 
skiljedomstol. Sedan grundandet 1923 har fler 
än 21 000 tvister avgjorts, mellan parter från 
över 150 olika länder. Domstolen har kontor i 
Paris, London, New York, Panama, Hongkong, 
Tunis och Jerusalem.

Näringslivets världsorganisation
Internationella Handelskammaren (ICC) är näringslivets världsorganisation. Med  
ett nätverk som består av omkring 6,5 miljoner medlemsföretag i över 130 länder,  
representerar ICC företag av alla storlekar, från alla branscher och i alla delar av  
världen. ICC:s uppdrag är att underlätta och främja internationell handel, investeringar 
och marknadsekonomi över hela världen. Med andra ord: ICC verkar för att förbättra  
företags möjligheter att göra internationella affärer! För att uppnå sitt syfte arbetar ICC 
huvudsakligen på tre spår:

Det globala näringslivets representant i flera
internationella organisationer och förhandlingar
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Ett unikt 
nätverk med 
medlemmar i
130 länder

Brottsbekämpning
ICC har också en omfattande verksamhet inom 
ICC Commercial Crime Services, som är förlagd 
till London med en filial i Kuala Lumpur, Malay-
sia. Verksamheten är inriktad på att bekämpa 
brottslighet som riktar sig mot företag, såsom 
betalningsbedrägerier, attacker mot transporter, 
piratkopiering och cybercrime.

SÅ STYRS ICC CENTRALT
ICC World Council – är den högsta instansen 
inom ICC. ICC World Council sammanträder nor- 
malt en gång om året för att bland annat säker-
ställa att ICC-stadgarna följs. ICC World Council 
utgörs av företagsledare, delegater utsedda av 
nationalkommittéerna. 

Ordförandeskap och styrelse väljs av ICC World 
Council. Ordförande och vice ordförande väljs 
med treårsintervall. Styrelsen, som har mellan 15 
och 30 ledamöter, väljs på ordförandens rekom-
mendation och sitter i tre år. En tredjedel av 
styrelsen byts ut varje år. 

Generalsekreteraren utses också av ICC World 
Council på initiativ av ordförandeskapet och på 
styrelsens rekommendationer. Generalsekrete-
raren leder det internationella sekretariatet och 
arbetar nära de nationella kommittéerna med 
att driva och utveckla ICC:s verksamhet. 

EXEMPEL PÅ SVENSKAR MED VIKTIGA  
ICC-RoLLER INTERNATIoNELLT
Marcus Wallenberg – styrelseordförande i SEB, 
FAM och Saab – var ordförande i ICC 2006–
2008 och är nu ordförande för ICC G20  

Advisory Group, ICC:s storsatsning initierad för 
att placera det globala näringslivets synpunkter 
på G20-mötets bord.

Erik Belfrage – ordförande i Consilio Internatio-
nal – var fram till år 2016 ordförande för ICC:s 
CSR-kommission och är numera koordinator 
för ICC:s europeiska nationalkommittéer och 
därigenom också europeisk rapportör och 
observatör i ICC:s globala styrelse. Erik Belfrage 
är även tillsammans med svenska ICC:s ordfö-
rande Fredrik Cappelen och Marcus Wallenberg, 
svensk representant i ICC World Council.

Robin Oldenstam – partner i Mannheimer Swart-
ling – är svensk ledamot i ICC:s Skiljedomstol 
sedan 1 juli 2015 och därmed också ordförande 
för den svenska Skiljedomskommittén.

ICC:s HÖGKVARTER I PARIS
ICC grundades år 1919, dvs. precis efter första 
världskriget, som ”merchants for peace”. Hög-
kvarteret med det Internationella Sekretariatet 
och Skiljedomstolen ligger i Paris. 

På huvudkontoret arbetar omkring  
300 medarbetare från över 30 länder.  
Det internationella sekretariatet  
utvecklar och driver ICC:s verk- 
samhet och står i nära kontakt med  
nationalkommittéerna. Här arbetar  
de Policy Managers som sköter  
det löpande arbetet och  
administrationen kring  
kommissionerna samt  
en kommunikationsstab.
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’’
En av ICC:s huvuduppgifter är att påverka be-
slutsfattare på global, regional och nationell 
nivå i frågor som rör internationella affärer och 
investeringar. En annan huvuduppgift är att ut-
veckla ICC:s regler för företagens självreglering, 
så att de är anpassade till den miljö som företa-
gen verkar i och till moderna affärsmodeller. Det 
material som tas fram av ICC har genomgått en 
omfattande förankringsprocess där de över 90 
nationalkommittéerna är inblandande genom 
arbetet i ICC:s olika kommissioner.

ICC Sverige representeras i kommissionerna av 
svenska medlemmar – ofta experter inom res-
pektive ämnesområde. De svenska positionerna 
formas i svenska kommittéer och syftar till att 
tillvarata det svenska näringslivets intressen i  
internationell affärsverksamhet. Kommittéerna 
ses två gånger per år, inför de globala kommis-
sionsmötena. Förutom att ta fram svenska posi-
tioner att föda in i arbetet i kommissionerna, tar 
kommittéerna även ställning till om och i så fall 
hur ICC Sverige ska agera i frågor av betydelse 
för det svenska näringslivets internationella 
verksamhet. Förutom ICC:s kommitté för Finan-
siella tjänster och försäkringar, så motsvaras 
samtliga svenska kommittéer av internationella 
kommissioner. 

Med tanke på kommittéernas centrala roll i ICC 
Sverige är det viktigt att vi utnyttjar dem ratio-
nellt och att vi aktivt vidareutvecklar kommitté-
arbetet. Detta är en av kontorets prioriteringar. 
Det händer mycket som får betydelse för handel 
och internationell affärsverksamhet. Med en tyd-
lig röst genom representativa och aktiva kom-
mittéer kan ICC Sverige åstadkomma mer.

Under året har kommittéerna höjt ambitions- 
nivån när det gäller att arrangera seminarier.  
Ett par seminarier har genomförts om immate- 
rialrätt och flera om dataskydd och digitalise-
ring. Seminarier har också arrangerats inom om-
rådena medling, handel, klimat och hållbarhet. 
På kommande sidor återfinns att läsa om kom-
mittéernas verksamhet och prioriteringar under 
det gångna året.

I ICC Programme of Action 2016, som finns 
att ladda ner på vår hemsida, presenteras en 
utförlig handlingsplan för arbetet i ICC:s olika 
kommissioner.

”The Programme of Action sets out a detailed 
work plan for ICC during 2016. ICC’s commis-
sions, national committees and worldwide mem-
bership participate in shaping recommendations 
and rules that support private sector led growth 
and development. 

Across all areas of our work, we aim to work 
in partnership with governments, international 
organizations and civil society to foster global 
policy solutions to issues that transcend national 
borders. Our work in 2015 on issues from cli-
mate change to Internet governance shows the 
growing importance of this approach. 

Our 2016 programme incorporates a detailed 
overview of ICC’s dispute resolution activities— 
profiling our efforts to enhance the quality and 
reach of these vital services that remain the 
bedrock of our value proposition for global 
business.”

- John Danilovich, ICC Secretary General

Arbetet i ICC:s kommittéer  
och kommissioner
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ordförande: Lena Hök, Hållbarhetschef, Skandia
Kommittén har under 2015 bistått kommissionen 
i arbetet med att utarbeta ICC Anti-Corruption 
third party due diligence: A guide for SMEs, 
som under 2016 också översätts till svenska. 
Vid vårens kommittémöte höll Det Naturliga 
Stegets (DNS) Generalsekreterare Karin 
Schulz en diskussion med kommittén om 
företags strategiska möjligheter i relation 
till vad DNS benämner Social hållbarhet 2.0. 
Inledande anförande om Cirkulär Ekonomi hölls 
under kommitténs höstmöte av Ragn Sells 
Hållbarhetschef Pär Larshans.

Kommitténs arbete har under året influerats av 
att ICC Sverige leder Global Compacts Nordiska 
Nätverk. Tillsammans med Global Compact, 
Institutet mot Mutor och KPMG anordnade 
kommittén i december ett utbildnings- och 
nätverkstillfälle med avsikt att belysa och 
diskutera verkliga etiska dilemman som företag 
ställs inför från olika intressentgruppers 
perspektiv. Tillsammans med bland annat 
Institutet mot Mutor medverkade ICC också 
i projektet Tillsammans mot korruption 
som under sommaren resulterade i dels ett 
heldagsseminarium om arbetet mot korruption, 
dels en debattartikel publicerad i SVD. 

Ledamöter
Amanda Jackson Swedbank AB
Andréa Haag OKQ8
Andréas Follér Scania AB
Angela Evans Mannheimer Swartling
Bengt Mattson Pfizer AB
Bodil Ehlers Kastell Advokatbyrå AB
Carl Nisser Miller Rosenfalck LLP
Charlotte Kalin Chamber Trade Sweden
Didrik Roos Deloitte AB
Elisabet Wenzlaff Wenzlaff & Partners
Elna Lembrer Åström Deloitte AB
Erik Belfrage Consilio International AB
Evalena Persson Saab Ab
Fredrik Franke PwC AB
Gary Baker EY AB
Göran Norén Svenskt Näringsliv
Helena A Knutsson Skanska AB 
Håkan Persson SKF AB
Johan Henningsson Svensk Exportkredit AB
Jonas Andre SKF AB
Katarina Skalare Kraftringen Energi
Magnus Enell KTH
Malin Ripa Volvo Group AB

Maria Sandow Svensk Handel AB
Marie Trogstam TeliaSonera AB
Mats Williamson Skanska AB
Michaela Ahlberg TeliaSonera AB
Mikael Schmidt Svenska Cellulosa AB
Mikael Sundström The Absolut Company AB
Nina Farrahi Advokatfirman Vinge KB
Parul Sharma Advokatfirman Vinge KB
Pernilla Klein SNS
Peter Utterström Peter Utterström Advokat AB
Pontus Selderman Stora Enso AB
Richard Fleetwood Ericsson
Torbjörn Westman KPMG AB
Elisabeth Eklund Advokatfirman Delphi
Sandra Hein Kaznova Hammarskiöld & Co

Ledamöter i Commission on Corporate  
Responsibility and Anti-corruption
Carl Nisser Miller Rosenfalck LLP
Erik Belfrage Consilio International AB 
Lena Hök Skandia
Magnus Enell KTH
Susanna Zeko ICC Sweden
Torbjörn Westman KPMG

CSR

Från utbildnings- och nätverkstillfället med avsikt 
att belysa och diskutera verkliga etiska dilemman 
som företag ställs inför.
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ordförande: Ulf Pehrsson, VP Government  
and Industry Relations, Ericsson
I takt med att världen blir allt mer digital för-
ändras förutsättningarna för alla former av före-
tagande. Förutsättningarna för produktion och 
handel ändras, liksom gränsernas roll. T. ex. blir 
internationell dataöverföring allt viktigare för 
företag, samtidigt som den personliga integri-
teten blir allt svårare att upprätthålla.  Reglerna 
på detta område har på många sätt avgörande 
betydelse för möjligheterna till internationella 
affärer. Det är därför en fråga som prioriteras av 
ICC globalt liksom av ICC Sverige. Den svenska 
kommittén för digital ekonomi har genom ut-
vecklingen fått en allt bredare agenda. 

Under 2015 anordnade ICC Sverige tre olika 
seminarier om datafrågornas betydelse för 
dagens företag, bl. a. om betydelsen av globala 
dataflöden och om EU:s dataskyddsförordning. 
Kommittén har också agerat för att påverka 
beslutsfattare samt för att stimulera övriga 
delar av ICC att engagera sig. ICC Sverige 
svarade under året också på en remiss om EU-
kommissionens förslag till Strategi för en digital 
inre marknad. I svaret trycktes det på att EU 
måste vara öppen mot omvärlden i sin digitala 
strategi, att strategin riskerar att bli alltför 
regleringsinriktad för ett område som utvecklas 
genom motsatsen, att en strategi för detta 
område bör ha en tydlig inriktning på att ge 
produktionen möjligheter att använda tekniken 
och att dessa möjligheter inte begränsas mer än 
absolut nödvändigt.

Ledamöter i kommittén 
Anders Ericsson von Lode Advokat AB
Anna Fernqvist Svensson Hellström Advokatbyrå KB
Anna Nordén TrustWeaver AB
Axel Tandberg Swedma/Tandberg & Partners AB
Björn Gustavsson IOTC Legal Advokat AB
Carl Johan af Petersens Advokatfirman Vinge KB
Carolina Brånby Svenskt Näringsliv
Caroline Olstedt Carlström Klarna AB
David Mothander Google Sweden AB
Elisabet Lundgren Linklaters Advokatbyrå AB
Emma Linnér Husqvarna AB
Eva Fredrikson Advokatfirman Vinge KB
Fredrik Sand Stockholms Handelskammare
Hans Andréasson Mannheimer Swartling
Henrik Nilsson Gärde Wesslau Advokatbyrå
Javier Carreras TrustWeaver AB
Jonas Kjellstrand SAS Institute AB
Martin Gynnerstedt Advokatfirman Cederquist
Mats Tindberg Advokatfirman Lindahl AB
Patrik Fältström Netnod
Patrik Hiselius TeliaSonera AB
Peder Jonsson Kreab AB
Rene Summer Ericsson
Stefan Bernhard BIRD & BIRD
Tom Lindström Ericsson
Tommy Svensson Svenskt Näringsliv

Ledamöter i Commission on Digital Economy
Anna Nordén Trustweaver AB
Axel Tandberg Swedma/Tandberg & Partners
Caroline Olstedt Carlström Klarna
Christiaan van der Valk Trustweaver AB
David Mothander Google Sweden AB
Fredrik Sand Stockholms Handelskammare
Patrik Hiselius TeliaSonera AB
Peder Jonsson Kreab AB
Rene Summer Ericsson
Stefan Bernhard BIRD & BIRD
Tom Lindström Ericsson
Ulf Pehrsson Ericsson

Digital Ekonomi

Från ett av flera seminarium om dataskydd 
arrangerade under 2015.
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ordförande: Ulf Pehrsson, VP Government and 
Industry Relations, Ericsson 
ICC:s första prioritering när det gäller handels- 
politik är givetvis att WTO-förhandlingarna 
kommer framåt. En av de största handels- 
politiska framgångarna på länge är att en 
majoritet av de länder som ingår i Informations- 
teknologiavtalet (ITA) sommaren 2015 nådde 
en överenskommelse om att förnya och utvidga 
detta avtal. Vid ministermötet i Nairobi i 
december nåddes också en överenskommelse 
om vissa liberaliseringar, framförallt på jord- 
bruksområdet. Även om innehållet i substans är 
relativt begränsat var det viktigt att WTO nådde 
en överenskommelse. 

Även de stora frihandelsavtal som förhandlas 
är givetvis av stort intresse för ICC, såsom ett 
avtal mellan EU och USA, TTIP, samt det nyligen 
färdigförhandlade avtalet mellan USA och ett 
antal Stilla havsländer, Trans Pacific Partnership, 
TPP. Den handelspolitiska kommittén har liksom 
kommissionen under året även ägnat stort  
intresse åt dataöverföring och investeringar.

EU-kommissionen presenterade under 2015 
ett förslag till tvistlösningsmekanism i TTIP 
och andra frihandelsavtal som EU sluter. 
EU-kommissionen vill ersätta ISDS med ett 
domstolssystem, Investor Courts System. ISDS 
är en nyckelfaktor för att kunna säkerställa ett 
skydd för investerare. Den handelspolitiska 
kommittén betonade under året att om 
ambitionen är att skapa ett avtal som verkligen 
ökar investeringsviljan mellan EU och USA så 
behövs ett skydd vid avtalsbrott som företagen 
känner sig trygga med.

Handels- och Investeringspolitik 

Ledamöter i kommittén 
Anders Ronander Intermeat AB
Ann Christiansson Svensk Handel AB
Charlotte Kalin Chamber Trade Sweden
Christina Furustam LRF
Fredrik Edholm Stockholms Handelskammare
Helena Waker  Agenturföretagen
Henrik Olsson  Swedish Match North Europé AB
Kaj Hobér  Uppsala Universitet
Magnus Runnbäck Business Sweden
Maria Sandow  Svensk Handel AB
Mathias Ternell Jernkontoret
Mathilda Stenman Philip Morris AB
Mats Kinnwall  Skogsindustrierna
Olof Erixon  Svenskt Näringsliv
Per Anders Lorentzon Sydsvenska Handelskammaren
Peter Kleen  Kleen Consulting
Peter Strempel Philip Morris AB
Sara Övreby  Scania AB
Stefan Kvarfordt Svensk Handel AB
Stephan Muchler Sydsvenska Handelskammaren
Åke Weyler  Weyler Consulting & Information

Ledamöter i Commission on 
Trade and Investment Policy
Fredrik Edholm Stockholms Handelskammare
Henrik Olsson  Swedish Match North Europé AB
Lena Johansson ICC Sweden
Olof Erixon  Svenskt Näringsliv
Sara Övreby  Scania AB
Stefan Kvarfordt Svensk Handel AB
Ulf Pehrsson Ericsson

Under 2015 moderniserades ITA, vilket är en stor framgång. Det visar på värdet 
av multilateral frihandel, genom att det svarar upp mot de krav en alltmer 
globaliserad industri ställer, vilken ju bygger på verkligt globala värdekedjor. 
Avtalet är givetvis positivt för Ericsson men också en god nyhet för samtliga 
användare av IT-och telekomprodukter, vilka nu inte kommer att beskattas i stor 
del av den internationella handeln. 

- Ulf Pehrsson, Ordförande i ICC:s två kommittéer Handelspolitik och Digital Ekonomi.

’’

Delighted to learn that @EUCouncil 
has approved adoption of the 
@WTO #TradeFacilitation 
Agreement. Great to see 
momentum ahead of  
#MC10.
08.13 – 2 okt. 2015

John Danilovich
@JohnDanilovich
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ordförande: Per Johan Eckerberg, Partner, Vinge
Kommittén för finansiella tjänster och försäkring 
fortsätter att vara den största och snabbast 
växande kommittén inom i ICC Sverige. 
Kommittén sammanträder två gånger per år 
och arbetar mellan dessa möten även i två 
olika arbetsgrupper: Outsourcing av Finansiella 
tjänster och Försäkring samt Long-Term Risks.

Christina Strandman Ullrich, Compliance Forum, 
leder arbetet i arbetsgruppen för Outsourcing 
av Finansiella tjänster och försäkring. Gruppens 
uppdrag är att ta fram riktlinjer för outsourcing 
av finansiella tjänster. Inriktningen är att skapa 
en handbok som är användbar för all out- 
sourcing av finansiella tjänster. Arbetsgruppen 
Long Term Risks leds av Lennart Edström,  
Electrolux. Gruppen befinner sig i början av ett 
arbete med att revidera ICC:s tidigare policy 
från 2008 på området.

Under året har kommitténs möten bland annat 
gästats av Finansmarknadsminister Per Bolund 
och Finansinspektionens Generaldirektör Erik 
Thedéen. Finansmarknadsministern bjöds in till 
mötet för att besvara frågan: I vilka frågor be-
höver finansdepartementet näringslivets input? 
I sitt svar uppmärksammade han bland annat 
amorteringsfrågan, risken för skulduppbyggnad, 
området värdepapper samt ansvarsfullt ägande/
investeringar och därigenom Solvens II. 

Finansinspektionens generaldirektör höll ett  
anförande om konflikten mellan tillsynens krav  
och den kommersiella verkligheten. För att  
illustrera problematiken utgick han från Solvens 
II-direktivet. Vilket han menade sammanfatt-
ningsvis är ett exempel på en mer marknadsan-
passad reglering som kan komma att förbättra 
relationen mellan tillsynen och den kommersiella 
verkligheten.

Finansiella Tjänster och Försäkringar

Ledamöter i kommittén 
Anders Ackebo Setterwalls
Anette Ivri Nordin Mannheimer Swartling
Anna Felländer Swedbank AB
Anna Oxenstierna Oxenstierna & Partners
Arthur Csatho  DLA Piper 
Bengt Kärde  DLA Piper 
Carl Hugo Parment White & Case Advokat
Charlotta Carlberg KPMG AB
Charlotte Barnekow LM Ericsson
Christer A. Holm Advokatfirman NorelidHolm AB
Christina Strandman Ullrich Compliance Forum
Clas Romander Advokatfirman Delphi AB
Dan Öwerström Svea Hovrätt
Erik Börjesson  Lloyds
Eva Lindgren  BNP Paribas Cardif Nordic
Fabian Ekeblad Advokatfirman Vinge KB
Fredrik Forsström Aon Sweden AB
Helena Nelson  Carnegie Investment Bank AB
Helene Wall  Fondbolagens Förening 
Henrik Gunolf  Marsh AB
Henrik Rydén JLT Risk Solutions AB
Isabella Hugosson Dahlgren & Partners
Jakob Lundström Swedavia
Johan Stenberg Franska Handelskammaren
Jonas Åkerman Honorary Chairman
Kerstin Hermansson Sv Fondhandlareföreningen

Klas Tollstadius Svenska Handelsbanken 
Lars Afrell Svenska Fondhandlareföreningen
Leif Gustafsson Baker & McKenzie Advokatbyrå 
Leif Trogen Svenska Bankföreningen
Lena Falk Fondbolagens Förening
Lennart Edström Electrolux AB
Lennart Ljungdahl Brim AB
Lennart Zetterfeldt Cicero Fonder
Louise Hedqvist FCG Financial Compiance Group
Magnus Billing Alecta
Magnus Dahlgren Dahlgren & Partners
Marie Rosvall Skandia
Mats Ericsson ACE European Group UK Ltd Sverige
Mattias Anjou Hammarskiöld & Co AB
Mattias Lampe Mannheimer Swartling
Morgan Sandström PWC AB
Patric Thomsson Patric Thomsson Regulatory Adv. AB 
Per Andelius Per Andelius & Partners AB
Per Brandt SPP Pension & Försäkring AB
Per Lagerkvist Advokatfirman Delphi AB
Per-Johan Gidlund Länsförsäkringar AB
Peter Hedberg Atradius
Rose-Marie Lundström Rose-Marie Lundström Advokat AB
Sofia Törnrith-Nyberg Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Susanna Norelid Advokatfirman NorelidHolm AB
Ulf Köping Höggård Svenska Handelsbanken
Viveka Classon Skandia
Åsa Åkerblom SEB

Bild fr.v.: Ordförande Per Johan Eckerberg, 
Finansinspektionens Generaldirektör Erik 
Thedéen, ICC Sveriges Generalsekreterare 
Lena Johansson samt Åke Fors och  
Anders Ackebo ifrån Setterwalls.
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ordförande: Johnny Herre, Justitieråd, 
Högsta Domstolen 
Handelsrättskommittén hanterar några av 
ICC:s flaggskepp, däribland Incoterms, och är 
en stomme i ICC. Under 2015 har kommittén 
genomgått en nystart. Gruppens ordförande har 
aktivt arbetat för att både vidga intressesfären 
och förnya gruppen. Gruppen är nu positionerad 
att ta ett brett grepp om de juridiska frågor 
som är av intresse för näringslivets möjligheter 
att göra internationella affärer, ett område som 
inte behandlas i något annat forum i Sverige. 
Kommittén har tagit på sig ett än bredare 
ansvar än hittills och kommer framöver att ägna 
sig åt såväl övergripande som specifika frågor 
samt i större utsträckning ta egna initiativ i fråga 
om vilka frågor som ICC Sverige bör engagera 
sig i.
 

Förnyelse av olika modellavtal,  
Incoterms transport
Under 2015 ägnade kommittén omfattande 
utrymme åt att diskutera utvecklingen av 
ett antal nya modellavtal samt Incoterms 
transport, som är en ambition att strukturera 
hur transportavtal kan utformas i förhållande 
till Incoterms. Kommittén diskuterade också 
digitaliseringens betydelse på avtalsområdet, 
bland annat EU-kommissionens förslag som en 
del av strategin för en digital inre marknad. Även 
NSAB 2015-bestämmelserna, som trädde i kraft 
i januari 2016, diskuterades. Bestämmelserna 
redogör framför allt för speditörens ansvar och 
övriga skyldigheter gentemot uppdragsgivaren, 
inom ramarna för de olika transportsrättsliga 
konventionerna. I de nya bestämmelserna har 
det gjorts förändringar för att bättre spegla 
dagens verksamhet.

Handelsrätt

Ledamöter i kommittén 
Anders Fernlund Advokatfirman Nova
Cecilia Hager Södertörns Tingsrätt
Christian Hybinette Andersson Gustafsson Advokatbyrå
Christina Ramberg Stockholms Universitet
Eric M. Runesson Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Erika P Björkdahl Uppsala Universitet
Fredrik Lundblom Advokatfirman Vinge KB
Henrik Lindstrand Advokatfirman Cederquist
Håkan Osvald Atlas Copco AB
Jakob Melander Hammarskiöld & Co AB
Jessika van der Sluijs Stockholms Universitet
Jim Runsten Synch Advokat AB
Joakim Lavér Hannes Snellman Advokatbyrå AB
Johanna Carlsson Mannheimer Swartling
Jon Kihlman Advokat Jon Kihlman AB
Jori Manukka Stockholms Universitet
Jörgen Heilborn Ericsson
Karl Johan Dhunér Dhunér Advokatbyrå HB
Lars Gorton Stockholms Universitet
Mats Bergström Teknikföretagen
Mattias Hedwall Baker & McKenzie Advokatbyrå AB
Mikael Wågberg Green Cargo
Mirja Högström Stockholms Tingsrätt

Oscar Litzén Länsförsäkringar AB
Oscar Tiberg Chouette Advokatbyrå AB
Richard Lewinson Tetra Laval AB 
Svante O. Johansson Högsta Domstolen
Tell Hermanson Norventa AB
Thomas Lindqvist Hammarskiöld & Co AB
Tom Johansson Hamilton Advokatbyrå KB
Torbjörn Spector Svenskt Näringsliv
Åke Nilsson ABB AB

Ledamöter i Commission on Commercial Law and Practice
Johanna Carlsson Mannheimer Swartling
Anders Fernlund Advokatfirman Nova 
Christina Ramberg Stockholms Universitet
Eric M. Runesson Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Johnny Herre Högsta Domstolen
Lars Gorton Stockholms Universitet
Oscar Tiberg Chouette Advokatbyrå AB
Torbjörn Spector Svenskt Näringsliv

Ledamöter I Commission on Customs and Trade Facilitation
Fredrik Edholm Stockholms Handelskammare
Oscar Tiberg Chouette Advokatbyrå AB 
Tommy Pilarp Transportindustriförbundet

Bild från möte i  
kommittén för  
Finansiella Tjänster 
och Försäkring. På 
bild fr.v.: Ordförande 
Per Johan Eckerberg, 
Finansmarknads- 
minister Per Bolund 
och ICC Sveriges  
kassaförvaltare  
Marcus Wallenberg.
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ordförande: Thomas Lindqvist, Partner, 
Hammarskiöld & Co 
Även arbetet i kommittén för Immaterialrätt 
har intensifierats under 2015. Kommittén 
anordnande tillsammans med Svenskt 
näringsliv seminariet: Piratkopiering och 
Immaterialrättsintrång – Hur drabbas svenska 
börsbolag? Under seminariet presenterades 
bland annat ICC BASCAP rapporten: Roles and 
Responsibilities of Intermediaries. Rapporten 
handlar om kampen mot varumärkesförfalskning 
och piratkopiering i distributionskedjan. 

Under året arrangerades också ett seminarium 
tillsammans med Akademin för Immaterial-, 
Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK) 
om förhållandet mellan de immateriella 
rättigheterna och mänskliga rättigheter. Under 
seminariet diskuteras frågor så som: Är det 
immaterialrättsliga systemet till godo eller 
ondo för samhällsutvecklingen? Vilka värden 
och grunder är i centrum för immaterialrätten? 

Hur och varför kan mänskliga rättigheter, 
vetenskap, teknik och samhälle påverka den 
immaterialrättsliga politiken? Vid seminariet 
diskuterades även Plain-Packagingfrågan som 
under året varit föremål för debatt. Debatten 
har också bidragit till att man inom ICC ställt sig 
frågan: Vilken inverkan har förpackningen på 
varumärket? 

ICC inrättade under slutet av 2015 en ny 
internationell arbetsgrupp som ska belysa 
konsekvenserna av utökade förpacknings- och 
märkningskrav. Arbetsgruppen ska utarbeta ett 
dokument som behandlar när märkningskrav 
avseende form, format och/eller design påverkar 
det legitima användandet av varumärken och 
nyttjandet av varumärkestillgångar. Gruppen 
leds av Anders Stendlund, fd Direktör på 
Svenskt Näringsliv och han får hjälp i arbetet av 
ett flertal svenska ledamöter från kommittén för 
Immaterialrätt.

Immaterialrätt

Ledamöter i kommittén 
Anette Henrysson Advokatfirman Vinge KB
Bengt Domeij Uppsala Universitet
Carl Wendt Noréns
Christer Löfgren Brand Eye AB
Christopher Büller  DLA Piper 
Erik Sandgren Gernandt & Danielsson Adv.byrå KB
Eva Blum Advokatfirman Vinge KB
Fredrik Ståhl Time Advokatbyrå KB
Henrik Lindström von lode advokat ab
Henrik Wistam Advokatfirman Lindahl AB
Ivan Hjertman IP Interface AB
Karin Cederlund Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Karin Westerberg Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Karl-Fredrik Björklund Carler KFB AB
Katarina Nilsson Stora Enso AB
Patrick Krassén Svenskt Näringsliv
Per Jonas Nordell Stockholms Universitet

Per Josefson Mannheimer Swartling
Richard Lewinson Tetra Laval AB 
Robin Berzelius AWAPATENT AB
Sanna Wolk Uppsala Universitet
Sophia Spala  Setterwalls Advokatbyrå AB
Stefan Widmark Kastell Advokatbyrå AB
Stina Sjögren Paulsson Scania AB
Åsa Johansson Philip Morris AB

Ledamöter i Commission on Intellectual  
Property
Anette Henrysson Advokatfirman Vinge KB
Henrik Wistam Advokatfirman Lindahl KB
Ivan Hjertman IP Interface AB 
Karin Cederlund Sandart & Partners Advokatbyrå
Sanna Wolk Uppsala Universitet 
Thomas Lindqvist Hammarskiöld & Co

Fulltecknad lunchdiskussion på temat:
Samhället och immaterialrätten.
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ordförande: Håkan osvald, Chefsjurist, 
AtlasCopco
Merger Control har varit ett huvudsakligt 
tema på konkurrenskommitténs möten under 
2015. Under året publicerades en rapport 
om ICC:s syn på utvecklingen av regler om 
Merger Control, ICC Recommendations on 
Pre-Merger Notification Regimes, och centralt 
inom ICC har man också lämnat synpunkter 
på EU:s vitbok. För att sprida information 
om rapporten nationellt träffade kommitténs 
ordförande tillsammans med ICC Sveriges 
generalsekreterare under hösten representanter 
för Näringsdepartementet. Under mötet 
framhölls ICC:s synpunkter när det gäller Pre 
Merger Control, dels i förhållande till ICC:s 
principiella syn på behoven och den nuvarande 
utvecklingen, dels specifika synpunkter på 
det EU-förslag som under tidig höst cirkulerats 
för synpunkter.

Under året har kommittén också fört diskus- 
sioner om hur den digitala utvecklingen 
påverkar konkurrensrelaterade frågor. Behovet 
av att hantera data/mjukvara samt information 
ökar och frågor om vem som äger information 
och data när gränser passeras aktualiseras.

Under året lanserades också vägledningen: 
Compliance and advocacy | SME Toolkit. 
En praktisk vägledning som bygger på 
ICC Antitrust Compliance Toolkit. SME 
Toolkit är skapad av större företag för små 
och medelstora bolag i syfte att motivera 
efterlevnad av konkurrenslagstiftning. Den 
vägledande produkten är mycket uppskattad av 
ICC:s nationella Konkurrenskommitté.

Konkurrens

Ledamöter i kommittén 
Adrienne de Jounge Advokat Adrienne de Jounge AB
Anders Lagerlund Skanska AB
Anders Norlander Ramberg Advokater AB
Anders Stenlund Tor KB
Anna Fernqvist  Hellström
Svensson Advokatbyrå KB
Carl Nisser  Miller Rosenfalck LLP
Carolina Tendorf Electrolux, AB
Cristian Söderlund Skanska AB
David Nilsson  BIRD & BIRD
Elisabeth Eklund Advokatfirman Delphi AB
Erik Hellners  Setterwalls Advokatbyrå AB
Erik Söderlind  Kastell Advokatbyrå AB
Eva Kullberg Tideman Exportkreditnämnden EKN
Grant McKelvey Advokatfirman Vinge KB
Helena A Knutsson Skanska AB
Henrik Nilsson  Gärde Wesslau Advokatbyrå
Jakob Lundström Swedavia
Jenny Arvered  Skanska AB
Jessica Karlberg Lagrelius Portnord AB
Joakim Lavér  Hannes Snellman Adv.byrå AB

Joakim Sundbom Hammarskiöld & Co AB
Johan Carle  Mannheimer Swartling
Johan Coyet  Coyet Advokatbyrå
Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB
Jörgen Ekelöw  Atlas Copco AB
Karl Johan Dhunér Dhunér Advokatbyrå HB
Kent Karlsson  Kastell Advokatbyrå AB
Martin Åberg Ericsson
Mikael Schmidt Svenska Cellulosa AB
Olle Rislund  Bokwall Rislund Advokatbyrå  
Paula Ulander Öberg & Associés AB
Per Lyrvall  Stora Enso AB
Peter Forsberg Hannes Snellman
Pontus Selderman Stora Enso AB
Stefan Johansson TeliaSonera AB
Sune Larsen  Sandvik AB
Tommy Pettersson Mannheimer Swartling
Ulf Djurberg  Setterwalls Advokatbyrå AB
Ulf Öberg Öberg & Associés AB
Ulrica Salomon Advokatfirman Lindahl AB
Ulrika Wester Ericsson

Ledamöter i Commission on Competition
Anders Stenlund Tor KB
Carl Nisser  Miller Rosenfalck LLP
Erik Söderlind  Kastell Advokatbyrå AB
Håkan Osvald  Atlas Copco AB
Joakim Sundbom Hammarskiöld & Co AB
Karl Johan Dhunér Dhunér Advokatbyrå HB
Kent Karlsson  Kastell Advokatbyrå AB
Per Lyrvall  Stora Enso AB

’’The toolkit is designed by business for 
business and reflects contributions 
from antitrust specialists closely 
associated with in-house compliance 
efforts around the world. It is hoped 
that it will assist companies from 
all sectors and of all sizes, including 
small- and medium-sized companies 
(SMEs) to establish an antitrust 
compliance programme suited to their 
needs, risk profile and resources.

- Anne Riley, Chair of the ICC Task Force on 
Antitrust Compliance and Advocacy



17 ICC SWEDEN 2016

ordförande: Helén Waxberg, Partner, 
Mannheimer Swartling 
ICC:s marknadsföringsregler har varit grundläg- 
gande för självregleringens uppbyggnad 
runtom i världen. Egenåtgärderna i reglerna 
har skapat förtroende hos konsumenter genom 
att säkerställa att reklamen är hederlig, laglig, 
vederhäftig och fri från stötande inslag samt 
att rättelse kan ske snabbt och enkelt när 
överträdelser inträffar. Arbetet med att utarbeta 
och revidera ICC:s Regler för Reklam och 
Marknadskommunikation utgår i Sverige ifrån 
ICC:s Marknadsföringskommitté. Under 2015 
arbetade kommittén bland annat med att ta 
fram ett förslag till kommissionen om inledande 
av revidering och uppdatering av reglerna. 
Sent 2015 fattades dock beslut om att vänta 
ytterligare ett tag med att revidera regelverket.

Under året har kommitténs möten inletts 
av diskussion kring två områden: ofrivillig 
annonsering på illegala sajter och framtidens 
hållbara marknadsföring. Tobias Eltell och 
Niklas Briselius, ledamöter i kommittén och 
förbundsjurister på Sveriges Annonsörer, 
inledde höstens möte med att presentera 
Sveriges Annonsörers ”Rekommendation kring 
ofrivillig annonsering på illegala sajter”.  
Erik Elvingsson Hedén, grundare av Sustainable 
Brand Insight, inledde vårens möte med att 
presentera resultat från Sustainable Brand 
Insight undersökning av de största varumärkena 
på den svenska marknaden. I undersökningen 
ställs frågor om miljöansvar och socialt 
ansvarstagande baserat på Global Compacts 
10 principer och ur resultat kan mycket utrönas 
om utvecklingen av framtidens hållbara 
marknadsföring.

Marknadsföring

Ledamöter i kommittén 
Alexander Jute Advokatfirman MarLaw AB
Anders Ericson Sveriges Annonsörer AB
Anders Stenlund Tor KB
Ann Nilsson Danowsky & Partners Advokatbyrå
Axel Tandberg Swedma/Tandberg & Partners AB
Carl Anders Svensson Advokatfirman MarLaw AB
Charlotte Nörklit Calissendorff Swarting Adv.byrå KB
Christer Löfgren Brand Eye AB
Christina Nylander Sveriges Kommunikationsbyråer
Christopher Büller  DLA Piper 
Christopher Engman Vendemore Nordic AB
Claes Månsson Advokat Claes Månsson AB
Daniel Tornberg Advokatfirman MarLaw AB
David Nilsson Vendemore Nordic AB
Elisabeth Trotzig Reklamombudsmannen
Emma Linnér Husqvarna AB
Fredrik Ståhl Time Advokatbyrå KB
Gunilla Welander Reklamombudsmannen
Göran Riegnell Kreab AB
Helena Rönqvist Hewlett-Packard Sverige AB
Henrik Nilsson Gärde Wesslau Advokatbyrå
Jan Fager JM Fager Juridik & Marknadsföring

Lena Seratelius Reklam-Juridik i Sverige AB
Marcus Ateva Advokatfirman MarLaw AB 
Mathilda Stenman Philip Morris AB
Mikael von Ekensteen Bergendahl & Son AB
Niklas Briselius Sveriges Annonsörer AB
Patrik Blomberg Portnord AB
Per Svanteson Com Hem
Sanna Wolk Uppsala Universitet
Stefan Widmark Kastell Advokatbyrå AB
Susanna Norelid Advokatfirman NorelidHolm 
Thomas Nygren Hamilton Advokatbyrå KB
Tobias Eltell Sveriges Annonsörer AB
Tore Thallaug Swedma

Ledamöter i Commission on Marketing
Anders Stenlund Tor KB
Axel Tandberg Swedma/Tandberg & Partners
Göran Riegnell Kreab AB 
Helen Waxberg Mannheimer Swartling
Jan Fager JM Fager Juridik & Marknadsföring
Stefan Widmark Kastell Advokatbyrå KB
Susanna Norelid Advokatfirman NorelidHolm 
Susanna Zeko ICC Sweden

Intensiv diskussion om huruvida ICC:s 
Marknadsföringsregler är i behov av en revision.
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ordförande: Tord Svedberg, VD, IVL Svenska 
Miljöinstitutet
ICC:s huvudkontor har sedan länge ägnat 
klimatfrågorna mycket uppmärksamhet 
och aktiviteten ökade under 2015 inför 
klimattoppmötet i Paris, COP21. ICC hade 
inför och under toppmötet en tydlig roll som 
central näringslivsföreträdare i klimatfrågor 
och underlag inför COP21 utvecklades i den 
internationella kommissionen med bidrag från 
kommittén för Miljö & Energi. I underlaget och 
i ICC:s budskap poängterades näringslivets 
roll och intresse för ett resultat av COP21 
som verkligen har betydelse för klimatet, 
liksom näringslivets ökande engagemang. ICC 
tryckte på att näringslivet måste konsulteras i 
förhandlingarna och att ett samarbete mellan 
regeringar och näringsliv är nödvändigt även 
efter COP21. I sak betonades att ICC prioriterar 
marknadslösningar och incitament för 
klimatvänligt beteende samt globala lösningar. 

Under året ägnades också uppmärksamhet åt 
utvecklingen och implementeringen av FNs 
hållbarhetsmål. 

Inför COP21 anordnade den svenska kommittén 
seminariet Business, Energy and Climate 
| Before and after Paris, i samarbete med 
World Energy Council, Svenskt Näringsliv, 
EU-kommissionens kontor i Sverige samt 
Luxemburgs ordförandeskap. 

Under året gästades kommittén av talare 
om såväl miljö- som energifrågor. Vårens 
möte gästades av Camilla Prawitz från 
Kommerskollegium, som pratade om behovet 
att liberalisera handeln med vissa tjänster för 
att handeln med sk miljövaror ska fungera. 
Höstens kommittémöte gästades av chefen 
för kommissionens kontor i Sverige, Katarina 
Areskoug Mascarenhas, som pratade om EU:s 
energiunion. 

Miljö & Energi

Ledamöter i kommittén 
Andréa Haag OKQ8
Ann Christiansson Svensk Handel AB
Birgittta Resvik Fortum
Cecilia Kellberg Svensk Energi - Swede Energy AB
Gunnar Bengtsson Volvo Group AB
Helén Axelsson Jernkontoret
Inge Pierre Svensk Energi - Swede Energy AB
Inger Strömdahl Svenskt Näringsliv
Jakob Falkman Hammarskiöld & Co AB
Jens Bruno EY AB
Kristina Forsbacka BIRD & BIRD
Lena Westerholm ABB AB
Lina Palm Svenska Cellulosa AB
Magnus Enell KTH och Enell Sustainable Business AB
Maria Hagberg von lode advokat ab
Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv
Martin Gavelius PwC AB
Mats Björkman Setterwalls Advokatbyrå AB, Stockholm
Patrik Isaksson Svenska Cellulosa AB
Peder Jonsson Kreab AB
Sara Gorton NCC
Susanne Lundberg Ericsson
Ulf Svahn Svenska Petroleum & Biodrivmedel SPBI
Åsa Ekberg KPMG AB

Ledamöter i Commission on Environment and Energy
Gunnar Bengtsson Volvo Group AB
Inger Strömdahl Svenskt Näringsliv
Jens Bruno EY AB
Magnus Enell KTH
Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv
Martin Gavelius PwC AB
Patrik Isaksson Svenska Cellulosa AB
Tord Svedberg IVL Svenska Miljöinstitutet 
Ulf Svahn Svenska Petroleum & Biodrivmedel SPBI

’’

ICC hails #COP21 climate deal as historic 
moment in shared efforts to meet climate 
challenge iccwbo.org/News/Articles/2015/
ICC-hails-historic-climate-deal/ 
11.09 – 12 dec. 2015

ICC WBO
@iccwbo

En analys av företaget med 
hållbarhetsperspektivet som 
utgångspunkt gör att ledningen  
ser företaget från en ny vinkel,  
vilket ofta ger idéer till förändringar, 
som ger både hållbarhetsmässiga 
och rent ekonomiska 
rationaliseringsvinster.

– Fredrik Cappelen,  
Ordförande  
ICC Sweden
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ordförande: Magnus Johnsson, Ansvarig 
Skatteavdelningen, PwC
ICC:s engagemang och även den svenska 
skattekommitténs diskussioner har under 2015 
dominerats av BEPS. BEPS står för Base Erosion 
and Profit Shifting och är en åtgärdsplan 
utarbetade av OECD. BEPS har stark påverkan 
på den internationella skattemiljön och för 
förutsättningarna för internationella affärer. Det 
är därför en självklar prioritering för ICC – och 
kommer att prägla arbetet även framöver. BEPS 
har exempelvis stor inverkan på regler och 
riktlinjer avseende internprissättning. 

Under året har ICC levererat ett femtontal 
rapporter med synpunkter på BEPS. Finansrådet 
Linda Haggren från Finansdepartementet 
gästade skattekommitténs höstmöte och 
presenterade då den färdiga BEPS som lanse- 
rades i oktober 2015.

Eftersom dessa så centrala frågor för  
möjligheterna för internationell affärsverksam- 
het är så okända utanför expertkretsen, planerar 
Skattekommittén att ordna ett seminarium om 
BEPS för en intresserad men oinitierad publik 
under år 2016.

Skatter

Ledamöter i kommittén
Allan Stenshamn Allan Stenshamn Advokatbyrå AB
Anders Rosengren Volvo Group AB
Andreas J Nordin ABB AB
Anette Wiklund ABB AB
Anna Ohlin Ericsson
Anna R Johansson Husqvarna AB
Annika Woods Svenska Handelsbanken
Bertil Wiman Uppsala Universitet
Björn Nordgren General Electric
Claes Hammarstedt Svenskt Näringsliv
Elisabeth Bergmann PwC AB
Elisabeth Lindberg Theblin Svenska Handelsbanken
Erik Björkeson DLA Piper 
Erik Haglund Wistrands Advokatbyrå
Frida Lauri Scania AB

’’ICC welcomes the OECD plan to 
allow all countries to participate on 
an equal footing with the OECD and 
G20 countries in the implementation 
of the OECD/G20 Base Erosion and 
Profit Shifting (BEPS) plan. From 
the perspective of the business 
community, international consistency 
is an important prerequisite to avoid 
double taxation: steps to reach 
alignment at a global level are always 
welcome.

- Christian Kaeser, Chairman of the ICC 
Commission on Taxation

Gunnar Sjöberg Assa Abloy AB
Henrik Andersson Holmen AB
Ingrid Melbi PwC AB
Jan Källqvist KPMG AB
Jesper Barenfeld Volvo Group AB
Karin Attorps Mannheimer Swartling
Krister Andersson Svenskt Näringsliv
Lars Hultqvist SEB
Lars Molander Ericsson
Lena Odelberg Volvo Group AB
Lena Swedenborg Swedbank AB
Patrick Krassén Svenskt Näringsliv
Peter Utterström Peter Utterström Advokat AB
Pontus Fornell KPMG AB
Robert Tranquilli Svalner Skatt & Transaktion
Roland Dahlman Dahlman Advokatbyrå
Staffan Andersson BIRD & BIRD
Ulf Sand Atlas Copco AB
Yvonne Bertlin AstaZeneca AB

Ledamöter i Commission on Taxation
Anders Rosengren  Volvo Group AB
Ingrid Melbi PwC AB
Krister Andersson Svenskt Näringsliv
Magnus Johnsson PwC AB
Robert Tranquilli Svalner Skatt & Transaktion
Staffan Andersson BIRD & BIRD

Ledamöter ifrån kommittéerna Skatt och CSR i 
diskussion om huruvida skatt är en CSR-fråga. 
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ordförande: Robin oldenstam, Partner,  
Mannheimer Swartling
Ny ledamot i ICC:s Skiljedomstol är sedan 1 juli 
2015 Robin Oldenstam. Svensk ledamot i Skilje-
domstolen är också ordförande för den svenska 
Skiljedomskommittén. 

För att öka transparensens i ICC Sveriges arbete 
med att nominera skiljedomare initierades 
under hösten ett arbete med att upprätta en 
nomineringskommitté. Kommitténs samlade 
kännedom om erfarna skiljedomsmän vidgar 
även ICC Sveriges möjlighet att fortsättningsvis 
bistå ICC:s internationella skiljedomstol med bra 
nomineringar. Inom ramen för ICC:s arbete med 
lösning av kommersiella tvister återfinns även 
regler för medling (ICC:s ADR-regler). Medling 
skiljer sig från ett skiljeförfarande och en 
domstolsprocess på så sätt att slutprodukten är 
ett avtal, inte en dom. ICC:s Skiljedomskommitté 
har tidigare inte ägnat medling större utrymme 
i gruppen, men efter önskemål från några av 
gruppens ledamöter anordnades i oktober 
2015 ett seminarium för att öka kunskapen om 
medling. 

Skiljedomskommittén har under 2015 också 
svarat på remissen: Översyn av lagen om 
skiljeförfarande. En av utgångspunkterna för 
ICC:s skiljedomskommittés granskning av 
förslaget till ny lag om skiljeförfarande är att 
lagen ska vara transparent och förutsebar även 
för utländska parter, ombud och skiljemän.  
I svaret tillstyrker skiljedomskommittén 
utredningens förslag om att hovrätten på 
begäran av part ska få besluta att rättegången 
i lämplig omfattning ska äga rum på engelska 
under förutsättning att motparten samtycker 
till detta. I linje med ICC:s skiljedomskommittés 
strävan att göra lagen transparent och 
förutsebar understryker kommittén vikten av 
att en kodifiering av påståendedoktrinen införs i 
den nya lagen.

Skiljedom

Ledamöter i kommittén
Annette Magnusson Stockholms handelskammare
Bo G. H. Nilsson Advokatfirman Lindahl KB
Carl Nisser Miller Rosenfalck LLP
Christer A. Holm Advokatfirman Norelid-Holm AB
Christer Holm Advokatfirman KRILON AB
Christina Ramberg Stockholms Universitet
Claes Lundblad Adv.firman Lundblad & Zettermarck
Dan Öwerström Svea Hovrätt
Erik Wernberg Advokatfirman Cederquist
Eva Storskrubb Uppsala Universitet (Roschier)
Fredrik Norburg Norburg & Scherp
Hans Bagner Maqs Advokatbyrå Stockholm AB
Hans Hammarbäck Mannheimer Swartling
Henrik Fieber Roschier Advokatbyrå AB

Kommitténs seminarium om medling.

Håkan Osvald Atlas Copco AB
James Hope Advokatfirman Vinge KB
Jesper Tiberg Advokatfirman Lindahl AB
Johan Gernandt Advokatfirman Vinge KB
Johan Strömbäck Setterwalls Advokatbyrå AB
John Kadelburger Advokat John Kadelburger AB
Karl Johan Dhunér Dhunér Advokatbyrå HB
Lars Boman Advokatfirman Lars Boman AB
Lars Perhard CERTA Lars Perhard Advokatbyrå AB
Maria Nisell Magnusson Advokatbyrå
Mattias Göransson Mannheimer Swartling
Olof Rågmark Olof Johan Rågmark Advokatbyrå AB 
Pamela L Angergård  Ramberg Advokater AB
Patrik Schöldström Svea Hovrätt 
Polina Permyakova Advokatfirman Delphi AB
Pontus Ewerlöf Maqs Advokatbyrå Stockholm AB
Pontus Scherp Norburg & Scherp
Sigvard Jarvin Independent Arbitrator
Simon Arvmyren Advokatfirman Delphi
Stefan Brocker Mannheimer Swartling
Stefan Lindskog Högsta Domstolen
Susanna Norelid Advokatfirman Norelid-Holm AB
Therese Isaksson Advokatfirman Lindahl AB
Thomas Tendorf A1 Advokater
Tom Johansson Hamilton Advokatbyrå KB
Torbjörn Spector Svenskt Näringsliv
Tore Wiwen-Nilsson Advokat Tore Wiwen-Nilsson AB
Wendela Hårdemark Sandart & Partners Advokatbyrå KB

Ledamöter i Commission on Arbitration and ADR  
Bo G. H. Nilsson Advokatfirman Lindahl AB
Carl Nisser  Miller Rosenfalck LLP
Christer Holm Advokatfirman Krilon
Claes Lundblad  Lundblad&Zettermarck
Eva Storskrubb  Uppsala Universtiet
Fredrik Norburg Norburg & Scherp Advokatbyrå AB
Hans Bagner  MAQS Advokatbyrå Stockholm AB
Henrik Fieber Roschier
James Hope Advokatfirman Vinge 
Johan Gernandt Vinge
John Kadelburger Advokat John Kadelburger AB
Karl Johan Dhunér Dhunér Advokatbyrå
Lars Boman Advokatforman Lars Boman AB 
Mattias Göransson Mannheimer Swartling 
Polina Permyakova Advokatfirman Delphi
Pontus Ewerlöf MAQS Advokatbyrå Stockholm AB
Pontus Scherp Norburg & Scherp Advokatbyrå AB
Robin Oldenstam Mannheimer Swartling 
Simon Arvmyren Advokatfirman Delphi 
Stefan Brocker Mannheimer Swartling 
Therese Isaksson Advokatfirman Lindahl 
Torbjörn Spector Svenskt Näringsliv
Tore Wiwen-Nilsson Advokat Tore Wiwen-Nilsson AB
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ordförande: Per Johansson, Trade Finance, 
Handelsbanken
Internationella betalningsvillkor är inte reglerade 
på internationell nivå och därför har ICC skapat 
regler som utgör internationell branschpraxis. 
Genom att använda ICC:s regler för garantier, 
remburs eller standby-remburser är parterna 
garanterade ett internationellt erkänt regelverk. 
Ibland kan det dock uppstå frågetecken i rela-
tion till tillämpningen av regelverk. En förfrågan 
om klargörande/bedömning tillställs då ICC 
Banking Commission. Bedömningen benämns 
opinion och involverar hela ICC:s internationella 
nätverk av experter organiserade i nationella 
kommittéer. Den svenska kommittén ägnar i 
huvudsak sina möten åt att diskutera opinions, 
men har under 2015 även informerats om ICC 
Academy och bidragit till ICC Global Survey on 
Trade Finance. 

Under 2015 lanserades ICC Academy, en digital 
utbildningsplattform för den som söker kunskap 
eller som vill vidareutbilda sig för internationell 
handel. Genom ICC Academy erbjuds Trade 
Finance kurser med inriktning mot bland annat 
finansiering, kontrakt och avtalsförhållanden. 
Commonwealth Australia, DBS, OCBC Bank, 
Banco Santander och Standard Bank har samt-
liga undertecknat avtal om att utbilda sina med-
arbetare i ICC Academy.

Representanter ifrån 112 länder deltog i årets 
upplaga av ICC Global Survey on Trade Finance. 
 

Undersökningen är ämnad att belysa utveck-
lingen inom Trade Finance globalt. I 2015 års 
resultat uppmärksammades bl. a. att 53 % av 
alla SME har svårt att få tillgång till finansiering.

Ledamöter i kommittén
Anna Helander SEB
Anne Kultula  Svenska Handelsbanken
Birgitta Höög  Nordea
Christian Johansson Swedbank AB
Cristina Rooth  SEB 
Elisabeth Norberg Schmidt Nordea
Gitte Gröndahl Crédit Agricole Bank
Helen Ström Nilsonne SEB 
Jennifer Gåfvels Nordea
Kristina Johansson Nordea
Lars Gorton  Stockholms Universitet
Lena Andersson SEB
Louise Lundberg DNB Bank ASA, filial Sverige
Per Lagerkvist  Advokatfirman Delphi AB
Robert Hellberg DNB Bank ASA, filial Sverige
Sladjana Skakic Danske Bank
Stefan Sandberg Danske Bank
Tell Hermanson Norventa AB
Ylva Westlund  Swedbank AB

Ledamöter i Commission on Banking
Anna Helander SEB
Christian Johansson Swedbank AB
Cristina Rooth  SEB
Elisabeth Norberg Nordea
Gitte Gröndahl Crédit Agricole Bank
Helen Ström Nilsonne SEB
Jennifer Gåfvels Nordea
Lars Gorton  Stockholms Universitet
Lena Andersson SEB
Per Johansson  Svenska Handelsbanken
Robert Hellberg DNB Bank ASA, filial Sverige
Stefan Sandberg Danske Bank
Ylva Westlund  Swedbank AB

Trade Finance

Trade Finance Policy
På initiativ av företrädare för svenska banker har 
en ny grupp bildats inom ICC Sweden. Gruppen 
har dock ingen formell roll inom ICC – den har  
inte en fast sammansättning och ingen 
internationell agenda att bevaka. Ambitionen  
är att träffas informellt och diskutera och utbyta 
erfarenheter i gemensamma policyfrågor samt 
hjälpas åt att tolka en rad omvärldsförändringars 
betydelse för trade finance och banksektorn. 
Gruppen hade ett första möte i november 2015. 

Gruppen leds av Cristina Rooth, Legal Counsel, 
SEB. Övriga deltagare på det första mötet var 
Anja Naert, Danske Bank, Carina Gyllenbring, 
Swedbank AB, Elisabeth Norberg Schmidt,  
Nordea, Finn Slettli, Swedbank, Karin Enestad, 
Svenska Handelsbanken, Krister Billing, SEB,  
Per Johansson, Svenska Handelsbanken,  
Per-Erik Larsson, Danske Bank samt Urban 
Ljungblom, Nordea.



22 ICC SWEDEN 2016

LEDAMÖTER:
Direktör Erik Belfrage Consilio International
Direktör Ylva Berg  Business Sweden
Direktör Pia Berglund Sveriges Redareförening 
Ordförande Pär Boman Handelsbanken, SCA
Ordförande Peter Clemedtson PwC
Direktör Tomas Franzén Bonnier
Direktör Jan Frykhammar Ericsson
Advokat Peder Hammarskiöld Hammarskiöld & Co
Direktör Carina Håkansson Skogsindustrierna 
Skog.dr. Björn Hägglund SweTree Technologies
Direktör Lars Idermark Södra Skogsägarna
Direktör Jan-Olof Jacke AstraZeneca
Direktör Karin Johansson Svensk Handel 
Direktör Anders Källström LRF
Ordförande Laurent Leksell Elekta
Direktör Carola Lemne Svenskt Näringsliv
Direktör Hans Lindberg Bankföreningen
Direktör Christina Lindenius Svensk Försäkring
Direktör Martin Lundstedt Volvo Group
Direktör Johan Molin Assa Abloy
Ordförande Anders Narvinger Alfa Laval, Capio, Coor Service Management
Direktör Maria Rankka Stockholms Handelskammare
Ordförande Hans Stråberg Atlas Copco
Tekn.dr. Jan-Eric Sundgren Volvo
Direktör Åke Svensson Teknikföretagen 
Direktör Johan Söderström ABB
Direktör Helena Waker Agenturföretagen
Ordförande Hans Wibom Wallenberg Foundations
Direktör Jonas Wiström ÅF
Ordförande Michael Wolf Stockholms Handelskammare

Styrelsen

Fredrik Cappelen, Ordförande Byggmax, Sanitec, Dustin, Terveystalo, Dometic
Fredrik Persson, Vice ordförande Svensk Handel
Marcus Wallenberg, Kassaförvaltare SEB

Fr.v.: Generalsekreterare Lena Johansson, Vice ordförande Fredrik Persson, Ordförande Fredrik Cappelen och 
Kassaförvaltare Marcus Wallenberg.
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De 250 deltagarna på ICC:s 94:e årsmöte på 
Grand Hôtel hade givetvis stora förväntningar 
när Cecilia Malmström skulle tala utifrån sin rela-
tivt nya position som EU-kommissionär för ICC:s 
själva kärna - handelspolitiken. Med den svenska 
frihandelstraditionen och en svensk, liberal fd 
EU-minister som handelskommissionär borde 
väl EUs handelspolitik utvecklas i ICC:s önskade, 
handelsvänliga riktning.

Cecilia Malmström öppnade också sitt 
anförande med att betona att EU måste visa 
att egen öppenhet är rätt väg att gå, samtidigt 
som man trycker på andra länder att öppna 
sina marknader. Hon betonade också WTO:s 
och mulilateralismens betydelse i den globala 
produktionsstruktur vi nu ser: det behövs 
globala regler i en global ekonomi.

Hon tar vidare avstamp i den annalkande våren 
och liknar den europeiska ekonomin med den 
där känslan av att stå i väntan – men att inte 

riktigt vara framme. För att den ekonomiska 
våren ska nå Europa betonar hon att EU måste 
använda alla sina krafter inom identifierade poli-
tikerområden. Handelspolitiken har en viktig roll 
för att stimulera ekonomin.

Samtidigt som hon betonar WTO-arbetets 
enorma betydelse i den globala ekonomin och 
hoppas på framsteg i WTO vid ministermötet i 
Nairobi vid slutet av året, så framhåller hon po-
tentialen även i regional och bilaterala frihandels-
avtal. Hon menar att det ekonomiska och politis-
ka klimatet gör det fortsatt gynnsamt att arbeta 
via bilaterala frihandelsavtal, att de kan bana väg 
för och förenkla för global handel på sikt. 

Hon understryker att EU de senaste åren har  
ingått en rad frihandelsavtal, exempelvis med 
Korea, Singapore och Kanada samt ett ekono-
miskt partnerskapsavtal (EPA) med 27 afrikans-
ka länder. Det pågår förhandlingar med flera 
länder, t ex med Japan - och givetvis med USA. 

ICC:s årsmöte 2015
EU-politik för globalt företagande
En EU-politik anpassad till att företagandet idag är globalt - det var temat för ICC:s  
årsmöte 2015. Digitalisering samt globala regler i en global ekonomi står i fokus när ICC 
öppnar sitt årsmöte i mars 2015, med anföranden av Cecilia Malmström och Marcus  
Wallenberg. 
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Med USA arbetar EU som bekant för ett trans- 
atlantiskt partnerskap om handel och investe-
ringar (TTIP). Cecilia poängterar hur moderna 
frihandelsavtal inte bara tar bort tullar och andra 
gränshinder samt förenklar handelsprocedurer. 
Den stora potentialen ligger i att påverka bort-
om gränserna, i de olika ländernas regelverk. Ett 
frihandelsavtal ska också underlätta handel med 
tjänster samt förenkla för utländska företag att 
delta i offentliga upphandlingar.

Även om Cecilia Malmström menar att EU redan 
har en öppen syn i handelsfrågor, så erkänner 
hon att politiken behöver förändras i en för- 
änderlig värld. Som ny kommissionär vill hon ta 
en del nya tag i politiken, som hon ska prese- 
ntera i en ny strategi för handelspolitik hösten 
2015. Nu, i skrivande stund våren 2016, ett 
halvår efter att strategin presenteras, vet vi 
att den innehåller positiva perspektiv från 
ICC:s utgångspunkt. I strategin, ”Handel för 
alla” framhålls handelns nytta för samhället i 
stort. Importens betydelse betonas, med en 
koppling till den ökade förekomsten av globala 
värdekedjor. Vidare kan nämnas behovet 
av att modernisera WTO samt att bilaterala 
frihandelsavtal skall kunna öppnas för tredjeland 
att ansluta sig, exempelvis till TTIP.

Cecila Malmström påpekar att ett frihandels- 
avtal mellan EU och USA skulle, om det kommer 
på plats, bli det största i världen. Hon poäng-
terar också att europeiska regler och krav för 
exempelvis livsmedel och miljö inte får sänkas i 
försöken att enas om gemensamma standarder. 
Målet är enligt Cecilia Malmström att skapa ett 
frihandelsavtal som ger utrymme för ”the eu-
ropean way of life.” I strategin klargörs det att 
förändringar bara kan innebära en höjd ambi-
tionsnivå.

Med löftet att utveckla handelspolitiken mot 
målet om globala handelsregler lämnade 
Cecilia Malmström över till Marcus Wallenberg, 
ordförande i ICC G20 Advisory Group som gav 
näringslivets förväntningar på en politik som ska 
fungera på en global marknad.

Marcus låter digitaliseringens betydelse inleda 
anförandet, inspirerad av en resa i Silicon Valley. 
Digitaliseringen kommer att helt förändra hur 
vi betraktar tillverkning och handel. Tekniken 
förändrar sättet vi gör affärer på. Den skapar 
nya sätt att producera och bedriva handel samt 
möjliggör handel med nya varor och tjänster. 
Vår handelspolitik måste avspegla denna 
förändring för att bana väg för den digitala 
revolution som är att vänta. 

EU måste hänga med för att dra nytta av 
utvecklingen. Eftersom produktionen idag är 
internationell, så är det bara genom öppenhet 
och goda handelsmöjligheter som EU kan 
återhämta sig ekonomiskt. Produktionen är 
beroende av importerade insatser. Hela 50 
procent av världshandeln är idag handel med 
insatser, ändå belastar 50 procent av EU tullar 
just insatser. Han poängterar också att EU måste 
göra större ansträngningar för att attrahera 
investeringar. Att EU på senare år har förlorat 
kraftigt i position som investeringsmarknad är 
mycket oroande.

Han återkommer till digitaliseringen och 
betonar dataflödenas avgörande betydelse i 
produktionen. Data måste idag enkelt kunna 
förflyttas över landgränser. Restriktioner för 
sådana dataflöden måste hanteras utifrån denna 
insikt, så att inte fördelar som tekniken för med 
sig går förlorad.

Marcus Wallenberg avslutar sitt anförande 
med att, liksom Cecilia Malmström, betona 
att den globala marknaden behöver globala 
handelsuppgörelser. Han uppmanar också 
näringslivsföreträdare och politiker att stå 
upp för fördelarna med handel och stå emot 
de tendenser till protektionism som finns. 
Nyttan med handel behöver ständigt förklaras. 
Avslutningsvis uttalar han sitt och det svenska 
näringslivets stöd för EU-kommissionen i 
arbetet såväl med att få till stånd en WTO-
överenskommelse i Nairobi senare i år som med 
framgångar med TTIP.

Samtalet modererades av Klas Eklund, Senior Economist SEB som 
på bild tar emot blommor från ICC:s ordf. Fredrik Cappelen.
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ICC – en röst i digitala kanaler 
och globala forum

ICC Academy – en ny standard för trade 
finance utbildning
Under året lanserades ICC Academy – en digital 
utbildningsplattform för den som söker kunskap 
eller vill vidareutbilda sig för internationell handel. 
Utbildningen fokuserar på globala handelsfrågor. 
Genom ICC Academy erbjuds Trade Finance kurser 
med inriktning mot finansiering, kontrakt och 
handelsförhållanden. Commonwealth Australia, DBS, 
OCBC Bank, Banco Santander och Standard Bank 
har samtliga undertecknat ett avtal om att utbilda 
sina medarbetare via ICC Academy.

Utvecklingsmöjligheter för Trade Finance i 
global undersökning 
ICC:s kommission för Trade Finance genomförde 
under året en global undersökning inom trade 
finance. Undersökningen, vars resultat baseras på 
svar från 112 länder, visar vilken påverkan trade 
finance har haft inte bara på små och medelstora 
bolag utan också på handelsexporten globalt. 
Förutom de positiva trender som kan utläsas visade 
undersökningen att 53% av alla små och medelstora 
företag har svårt att få tillgång till finansiering.

Nytt klimatavtal och hållbar utveckling
Som global näringslivsorganisation och koordinator 
vid klimattoppmötet COP21, var ICC en av de 
aktiva parterna inför och under arbetet med att 
skapa ett ambitiöst klimatavtal som involverar 
näringslivet. Förutom att ICC hade en drivande roll 
vid klimatmötet var ICC:s ordförande Terry McGraw 
och generalsekreterare John Danilovich, tillsammans 
med näringslivsrepresentanter från bland annat 
Facebook och Virgin Group, signatärer i ett globalt 
uppmärksammat brev för att påverka världens 
ledare att aktivt och konstruktivt arbeta för att 
leva upp till FN:s nya hållbarhetsmål (Sustainable 
Develeopment Goals – SDG).

Förstapriset i ICC:s COP21-fototävling tilldelades Huzzatul Mursalin 
från Bangladesh, för hans foto An Unusual Funeral. #OurClimate

2015 var ett minst sagt spännande år där ICC vidgade ytorna för dialog och 
kunskapsöverföring i näringslivsfrågor. Året präglades av ett aktivt deltagande i 
det internationella samtalet samt uppbyggnad och kunskapsspridning i digitala 
plattformar. Målet – att vara en röst i globala näringslivsfrågor uppfylldes för 
året.
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G20: ICC påverkar där det räknas
ICC:s delegation vid G20-toppmötet i Antalya, 
Turkiet, leddes av Sunil Bharti Mittal, grundare 
och styrelseordförande i Bharti Enterprises 
samt ICC:s vice ordförande. Inför och under 
mötet arbetade ICC genom ICC G20-advisory 
group med att analysera och diskutera vilka 
prioriterade nyckelområden för näringslivet som 
kräver brådskande åtgärder av G20. Prioriterade 
nyckelåtgärder identifierades till ratificering av  
TFA, åtgärder för kvinnor och unga på 
arbetsmarknaden, landspecifika strategier för att 
öka investeringarna i infrastrukturprojekt samt 
förbättringar för små och medelstora företag vad 
gäller tillgång till finansiering. ICC G20 Advisory 
Group, vars mål är att placera näringslivets 
synpunkter på G20-mötets bord, leds av Marcus 
Wallenberg. 

Digital ekonomi och Internets framtid
2015 deltog ICC på den tionde omgången av 
Internet Governance Forum (IGF) i João Pessoa, 
Brasilien, där internets framtid diskuterades utifrån 
ett styrningsperspektiv. Genom initiativet Business 
Action to Support the Information Society (BASIS) 
har ICC drivit på i frågor som rör digital handel 
och datasäkerhet.  Under året drev ICC även på 
för ett expanderande av Informationsteknikavtalet 
(ITA), vilket man slutligen i juli kunde välkomna. ITA 
expanderades till att omfatta nya produkter och 
beräknas nu motsvara 7 procent av världshandeln.

Uppdaterad 2016-03-20. Följ utvecklingen av ratificeringen på www.icc.se

’’

1. Hong Kong China
2. Singapore
3. United States
4. Mauritius
5. Malaysia
6. Japan
7. Australia
8. Botswana
9. Trinidad and Tobago
10. The Republic of Korea
11. Nicaragua
12. Niger
13. Belize
14. Switzerland
15. Chinese Taipei
16. China
17. Lichtenstein
18. Lao PDR
19. New Zealand
20. EU (28 countries)
48. Thailand
49. Togo
50. The former Yugoslav

Republic of Macedonia

51. Pakistan
52. Panama
53. Guyana
54. Côte d’Ivoire
55. Grenada
56. Saint Lucia
57. Kenya
58. Myanmar
59. Norway
60. Viet Nam
61. Brunei
62. Zambia
63. Ukraine
64. Lesotho
65. Georgia
66. Seychelles
67. Jamaica
68. Mali
69. Cambodia
70. Paraguay
71. Turkey

WTo TRADE FACILITATIoN AGREEMENT (TFA)
71 OUT OF 162 MEMBERS HAVE RATIFIED THE TFA SO FAR. 
109 RATIFICATIONS ARE NEEDED FOR THE TFA TO ENTER INTO FORCE.

WTO MEMBERS
WTO MEMBERS WHO HAVE RATIFIED

Allians stödjer globalt handelsavtal
Genom, Global Alliance for Trade Facilitation har ICC tillsammans med ett antal partners skapat en 
allians vars syfte är att stödja handelsprocedurförenklingar.  Alliansen är att betrakta som ett forum för 
kunskap och dialog och har som övergripande syfte att stödja implementeringen av WTO:s avtal Trade 
Facilitation Agreement (TFA).

The objective of our direct dialogue is to provide 
substantive commercial guidance to G20 leaders 
in the laudable efforts to support growth, jobs
and opportunity for all. Sunil Bharti Mittal
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ICC är världens största näringslivsorganisation 
med fler än 6,5 miljoner medlemmar i omkring 
90 olika nationalkommittéer. ICC Sverige är en 
av nationalkommittéerna. Nationalkommittéerna 
utgör det globala nätverk som gör ICC unikt 
bland näringslivsorganisationer. På ICC Sverige 
arbetar Lena Johansson (Generalsekreterare), 
Susanna Zeko (Director of Policy) och Susanne 
Klockseth (Coordinator). Varje termin erbjuder 
ICC Sverige också en eller ett par studenter 
möjlighet till praktik. 

ICC Sveriges uppgift är att med de svenska 
medlemmarna forma en svensk näringslivspolicy 
i internationella frågor samt att framföra den i 
ICC globalt. Det är medlemmarna som sätter 
ICC:s agenda och därmed prioriteras frågor som 
medlemmarna har omedelbar nytta av. En an-
nan central uppgift för ICC Sverige är att upp-
märksamma regeringen och svenska myndig-
heter på näringslivets ställning i aktuella frågor, 
framförallt internationella frågor och sådana 
som har betydelse för företagens möjligheter 
att göra internationella affärer. I detta ligger 
också att påverka lagstiftningen i Sverige, så att 
handel och gränsöverskridande investeringar 
fungerar så smidigt som möjligt.

ICC Sverige arrangerar seminarier inom olika 
policyområden, ordnar kurser inom de egna 
regelverken samt marknadsför och säljer ICC-
publikationer. Vidare ger ICC Sverige ut tid-
ningen ICC Business World samt de digitala 
informationsbladen ICC Update och Incoterms 
News. Kontoret bistår även med nominering av 
skiljemän i tvister vid ICC International Court of 
Arbitration. 

ICC Sverige är svensk koordinator för UN Global 
Compact och sedan augusti år 2015, under 2 år, 
är också Susanna Zeko på ICC Sverige ordfö-
rande, focal point, för Global Compact Nordic 
Network. 

ICC Sverige har sitt kontor på Birger Jarlsgatan 
25 i Stockholm.

Stipendier
Svenska ICC har två stiftelser ur vilka stipendier 
till forskning, utredningar och utvecklingsarbete 
kan erhållas.

ICC:s Nicolinstiftelse CN-70 bildades 1991 med 
anledning av tekn. dr. Curt Nicolins 70-årsdag. 
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att 
främja tekniskt och ekonomiskt forsknings- och 
utvecklingsarbete om harmonisering av inter-
nationella regler för investeringar, kommunika-
tioner, miljö och skatter eller därmed besläktad 
forskning som är av särskilt intresse för det 
svenska näringslivet och svenskt företagande 
internationellt.

ICC:s Wallenbergstiftelse MW-80 bildades 1979 
med anledning av tekn. dr. Marcus Wallenbergs 
80-årsdag. Stiftelsen har till ändamål att stödja 
sådana projekt och aktiviteter – av framförallt 
ekonomisk forsknings- och utredningskaraktär – 
som bedöms ha särskilt intresse för det svenska 
näringslivet. Stipendier för praktik hos svenska 
handelskamrar utomlands söks genom Fonden 
för Exportutveckling.

Sverigekontoret

Lena Johansson, Generalsekreterare Susanna Zeko, Director of Policy Susanne Klockseth, Coordinator
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Handböcker för internationella
affärer

ICC Model Contract occasional Intermediary (Non-circumvention and Non-disclosure)
This model contract covers the most common varieties of international contracts to 
which an international intermediary is a party. The Model provides a unique and balanced 
legal platform that takes into account the interest of all parties and minimizes the risks of 
fraud and misunderstanding. It includes a definition of the services to be provided by the 
intermediary and a description of the exclusive rights of the intermediary.

ICC har en omfattande produktion av handböcker, uppslagsverk och guider inom 
internationella affärer och skiljedom. Många av böckerna behandlar ICC:s egna regler, 
vanligen skrivna av de experter som varit med om att utarbeta desamma. Men ICC:s 
utgivning omfattar mycket mer än bara regler. Här återfinns också bl.a. modellavtal 
inom internationell handel. Totalt omfattar ICC:s publikationslista över 100 titlar, där de 
allra flesta finns på lager hos ICC Sverige för direktleverans och beställs på hemsidan. 
Medlemmar i ICC erhåller rabatt på samtliga publikationer.

Incoterms 2010 – översatt till svenska
Flaggskeppet inom handel är ICC:s regler för tolkning av handelstermer, 
Incoterms 2010. Publikationen utgör den auktoritativa källan till reglerna och dess 
kommentarer.

För ytterligare information och ledning finns en guidebok till Incoterms samt 
Incoterms programvara. Den 1 januari 2011 trädde den senaste versionen av 
Incoterms i kraft efter en omfattande revision som pågick under ett par års tid. 
ICC Sverige anordnar regelbundet utbildningar i Incoterms.

ICC Model Commercial Agency Contract
Virtually every company engaged in international trade makes use of agents and therefore 
must face the problem of drafting an international agency agreement. This Model Contract 
addresses questions of sales through the Internet, indemnity, arbitration and the principles 
of law generally applicable to agency contract (“lex mercatoria”).

ICC Model Distributorship Contract
Distributorship contracts are one of the most frequently used means for organizing the 
distribution of goods in a foreign country.  The ICC Model Contract on Distributorship 
specifically applies to agreements under which the distributors act either as buyers and 
resellers, or as importers who organize distribution in the country in which they operate.  
This new revised version takes into account recent developments in the laws affecting 
distribution. 

Flera av ICC:s modellavtal har under 2015 uppdaterats och nya har tillkommit. Till de 
uppdaterade hör Commercial Agency och Contract Distributorship. Bland de nyskrivna ingår 
Occasional Intermediary (Non-circumvention and Non-disclosure). Se länk till Bokhandeln på  
vår hemsida.

På ICC:s internationella hemsida www.iccwbo.org kan man även köpa e-böcker och delta i onlineutbildningar.  
Utbudet av de mycket uppskattade onlineutbildningarna kommer under 2016 att utökas med framför allt utbildningar  
inom Trade Finance, genom ICC Academy.
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What does ICC do?
ICC champions open cross-border trade and 
investment, the market economy system and 
global economic integration as a force for 
sustainable growth, job creation and prosperity.  
We aim to further our members’ interests by 
making it easier to trade internationally.

What is a Policy Committee?
ICC Sweden runs a number of policy commit-
tees, which are forums for members of ICC  
Sweden to discuss pertinent issues in their  
business sector and agree common positions 
to be taken to the ICC Policy Commissions. Em-
ployees of every member company are eligible 
to be on ICC Sweden’s policy committees.

What is a Policy Commission?
ICC Policy Commissions are run by the ICC 
Secretariat in Paris. They bring together repre-
sentatives of the national policy committees to 
decide common ICC positions. Meetings of the 
Commissions are held in different locations in 
the world each year.

How do I get nominated for a Policy 
Commission?
Members of Swedish Policy Committees are no-
minated by ICC Sweden and these nominations 
are either confirmed or rejected by ICC in Paris.

How many Policy Commissions are there?
13. They are: Arbitration and ADR, Banking, 
Commercial Law and Practice, Competition, 
Corporate Responsibility and Anti-Corruption, 
Customs and Trade Facilitation, Digital Econo-
my, Economic Policy, Environment and Energy, 
Intellectual Property, Marketing and Advertising, 
Taxation, Trade and Investment Policy.

Membership Benefits Include
› a unique network with the power to influence 

policy in more than 130 countries

› access to the corridors of power at the G20-
B20, United Nations and World Trade Orga-
nization

› a connection to a network of the world’s 
most influential and dynamic companies- of 
all sizes

› news of developments in policy, law and 
regulation at an early stage

› access to the ICC Academy in Singapore

› discounts on ICC publications, training and 
conferences around the world.

› writing the rules that facilitate the financing 
of around 30% of world trade

› access to the ICC International Court of 
Arbitration – the world’s leading dispute 
resolution institution

We are the world business  
organization
The International Chamber of Commerce is the world’s largest business organization with 
a network of over 6.5 million members in more than 130 countries. We work to promote 
international trade, responsible business conduct and a global approach to regulation 
through a unique mix of advocacy and standard setting activities – together with market-
leading dispute resolution services. our members include many of the world’s largest 
companies, SMEs, business associations and local chambers of commerce.

ICC Headquarters ICC Sweden
33-43 avenue du Président Wilson Birger Jarlsgatan 25
75116 Paris, France 111 45 Stockholm
Tel: +33 (0) 1 49 53 28 28 Tel: +46 (0) 8 440 89 20 
icc@iccwbo.org icc@icc.se
www.iccwbo.org www.icc.se
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