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2019-01-07 

Ny generalsekreterare på ICC Sweden
Vid årsskiftet tog Susanna Zeko över rollen som Generalsekreterare 

efter Lena Johansson. Susanna har under två år arbetat som 

ansvarig för hållbara affärsstrategier på kommunikations- och 

strategibyrån The New Division, och var dessförinnan under sex år 

policyansvarig på ICC Sverige. Susanna var mellan 2015–2017 även 

ordförande för det nordiska nätverket inom FN:s Global Compact, 

världens största hållbarhetsinitiativ för näringslivet. Susannas 

tillträde uppmärksammades av flera medier och främst av Aktuell 

Hållbarhet som tidigare listat Susanna som en av Sveriges främsta 

hållbarhetsprofiler.

2019-01-09 

Näringslivet i förberedelse för 
internationellt miljöavtal
Näringslivsrepresentanter och miljöexperter från hela världen 

träffades i Paris på ett rundabordssamtal arrangerat av ICC för 

att sammanställa näringslivets perspektiv och synpunkter inför 

toppmötet UN Global Pact for the Environment. ICC Sverige hade flera 

medlemsrepresentanter på plats i Paris för mötet.  

Global Pact for the Environment lanserades 2017 med syfte att 

utveckla ett juridiskt bindande internationellt avtal som ska stärka 

miljölagstiftningen runt om i världen. Tack vare att ICC, som enda 

näringslivsorganisation, har observatörsstatus i FN har vi en unik 

möjlighet och roll i att representera och mobilisera näringslivets 

input i processen. Tillsammans med tidningen Aktuell Hållbarhet 

uppmärksammade ICC Sverige mötet och ICC:s centrala roll i arbetet. 

Läs mer här.

"Förutsebarhet är 
nyckeln till privata 
sektorns möjlighet 

att bidra i det globala 
miljöarbetet och UN 

Pact har ambitionen att 
skapa förutsättningar för 

detta. Bra.”  
– Annette Magnusson, SCC

jan–maj 2019

Lena Johansson, fd. generalsekreterare 

på ICC Sverige. Här tillsammans med 

ordförande Fredrik Persson.

https://www.aktuellhallbarhet.se/naringslivet-samlades-for-att-diskutera-en-harmoniserad-global-miljolagstiftning/
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2019-01-20 

Avtal med ICC:s 
Skiljedomsstol ska förbättra 
företagsklimatet och stärka 
tvistlösningssytemet i 
Georgien
Ett nytt samförståndsavtal mellan Georgiens 

regering och ICC:s Skiljedomstol ska stärka 

tvistlösningssystemet i landet och förbättra 

företagsklimatet. Genom avtalet har parterna 

enats om att främja användandet av ICC:s 

globalt erkända tvistlösningstjänster i 

Georgien. Bland annat ska ICC, med stöd av 

den georgiska regeringen, genomföra olika 

insatser för utbildning och marknadsföring, 

vilket kommer att öka kunskapen om 

skiljeförfaranden både nationellt och i 

regionen. Läs mer om detta på vår hemsida. 

2019-01-14  
Incoterms news
Varje dag, året runt, levereras varor 

för tusentals miljarder kronor med 

ICC:s Incoterms® som säljarens och 

köparens gemensamma regelverk. ICC 

Sverige arrangerar regelbundet kurser 

och kommunicerar information genom 

nyhetsbrevet Incoterms News för att 

utbilda personal från organisationer 

som är involverade i leveransen av varor. 

Årets första Incoterms News kom ut i 

januari och tog upp problematiken kring 

säljarens ansvar för köparens risk och 

transportens lämplighet. En vanlig fråga 

till ICC är vilket ansvar säljaren har när 

det dyker upp ett fordon som verkar 

undermåligt, t.ex. för litet i förhållande 

till godset, ej täckt för regn, saknar 

surrningsmaterial eller kanske en förare 

som beter sig märkligt. Vilket ansvar har 

då säljaren för att transportören klarar 

av transporten? Läs hela resonemanget i 

nyhetsbrevet här.

https://icc.se/nyheter/avtal-med-iccs-skiljedomsstol-ska-forbattra-foretagsklimatet-och-starka-tvistlosningssytemet-i-georgien
https://icc.se/wp-content/uploads/2019/01/IncoNews201901.pdf
https://icc.se/wp-content/uploads/2019/01/IncoNews201901.pdf


Visste du att ICC var en av initativtagarna till att WTO:s företrädare, 

GATT, grundades? Än idag är främjandet av ett fungerande 

multilateralt handelssystem en av ICC:s viktigaste frågor. 

2019-01-21  
ICC öppnar kontor i Geneve

Det nyöppnade kontoret drivs av Ambassadör Crispin Conroy, 
ICC Permanent Observer in Geneva. Genève är hemvist för ett 

stort antal internationella organisationers huvudkontor – inte minst 

Världshandelsorganisationen (WTO). Det är utmanande tider för 

handeln, då ökande spänningar mellan stora ekonomier riskerar att 

underminera både den ekonomiska återhämtningen globalt och 

det multilaterala handelssystemet. Därför måste alla som tror på ett 

regelbaserat multilateralt handelssystem höras. Det är särskilt viktigt i 

debatten om WTO:s framtid och hur organisationen kan förbättras för 

att hantera kommande utmaningar. Det här är inte bara en viktig fråga 

för ICC, utan en av våra främsta uppgifter. Med ny närvaro i Genève 

kommer vi att utöka och stärka ICC:s engagemang i frågor relaterade 

till WTO men också i frågor och processer som drivs av andra 

relevanta organisationer med säte i Genève. Crispin har redan vid flera 

tillfällen haft kontakt med ICC Sveriges medlemmar för att hämta och 

understödja synpunkter och engagemang.
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Istället för en global 
koldioxidskatt

Policyförslag för ökad klimathänsyn 
på världsmarknaden

Januari 2019

2019-01-22 

Alternativ till en global koldioxidskatt
ICC Sverige har finansierat rapporten 
Istället för en global koldioxidskatt 
tillsammans med Sjunde AP-fonden 
och 2050 Consulting. Med anledning 
av lanseringen av rapporten och 
inför Davosmötet publicerades även 
artikeln ”Släpp tanken på en global 
koldioxidskatt” på SvD Debatt, 
undertecknad ICC och Sjunde 
AP-fonden. Artikeln tar ansats i att 
många inför Davosmötet sedvanligt 
efterfrågade en global koldioxidskatt. 
Enligt rapporten är det dock 
utsiktslöst. För att klimatambitiösa, 
internationellt verkande företag 

verkligen ska kunna bidra behövs 
andra åtgärder inom politik och 
näringsliv. Rapporten pekar ut precis 
det som alltför ofta skadar bilden 
av företag och handel – det är dyrt 
att göra rätt och billigt att göra fel. 
Om vi ska lyckas uppnå hållbara 
samhällen får de klimatsmarta 
innovationer som företagen kan 
bidra med inte stoppas av onödigt 
krångel. Vi vet att många företag 
idag har ett enormt engagemang för 
hållbarhetsfrågor, och vi vill därför 
se policyer som underlättar – inte 
motarbetar – detta. Läs mer här.

2019-01-24 

Ekonomiprisseminarium
Årets första ICC-aktivitet arrangerades 

tillsammans med Mannheimer Swartling, på 

temat: Samspelet mellan ekonomi och klimat. 

Ett högaktuellt ämne som samlade fler än 

150 deltagare för diskussioner kopplade till 

fjolårets pristagare av Sveriges Riksbanks 

pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels 

minne. Deras forskning tar upp några av 

vår tids mest avgörande och utmanande 

frågor, bland annat hur vi skapar hållbar 

tillväxt och globalt välstånd, på längre sikt. 

Diskussionerna under seminariet inspirerade 

majoriteten av deltagarna att stanna kvar 

under det efterföljande minglet för att vidare 

diskutera ämnet, nätverka och knyta nya 

kontakter. Läs mer här. 

https://www.svd.se/slapp-tanken-pa-en-global-koldioxidskatt
https://www.svd.se/slapp-tanken-pa-en-global-koldioxidskatt
https://www.svd.se/slapp-tanken-pa-en-global-koldioxidskatt
https://www.mynewsdesk.com/se/icc-sweden/news/ny-rapport-presenterar-alternativ-till-en-global-koldioxidskatt-358236
https://icc.se/nyheter/samspelet-mellan-ekonomi-och-klimat
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2019-01-30 

ICC:s arbetsgrupp för Cirkulär ekonomi 
Under första kvartalet har ICC Sveriges arbetsgrupp för cirkulär 

ekonomi etablerats och växt. Intresset från våra medlemmar för 

cirkulär ekonomi är stort. Arbetsgruppen arbetar utifrån ansatsen 

att det internationella perspektivet är avgörande i arbetet för 

cirkulär ekonomi och att arbetet mot en mer cirkulär ekonomi är 

starkt länkat till internationell handel. Sett till ICC:s internationella 

räckvidd, branschöverskridande karaktär och roll som det globala 

näringslivets samlade röst i flera internationella forum så som bland 

annat FN, OECD, G20 och WTO har ICC:s medlemsföretag kommit 

fram till att deras mest givande bidrag till utvecklingen av cirkulär 

ekonomi, inom ramen för deras engagemang inom ICC Sverige, 

är att initialt identifiera och beskriva handelshinder kopplade till 

ökad resurseffektivitet och cirkulär ekonomi samt sammanställa 

företagsexempel på framgångsrika cirkulära affärsmodeller. Läs mer 

om gruppens arbete här. 

Under hans Sverigebesök i maj träffade gruppen  ICC:s permanenta 

observatör i Genève, Crispin Conroy. Under våren publicerade 

även Svenskt Näringsliv en rapport om cirkulär ekonomi. Gruppens 

ordförande Pär Larshans har även debatterat vikten av en effektiv 

omställning i flera kanaler, bland annat Dagens Industri och Aktuell 

Hållbarhet. 

Till vänster på denna sida presenteras vilka företag som representeras 

i arbetsgruppen. 

Hållbarhet. Pär Larshans (ovan) leder 
arbetet i gruppen Cirkulär ekonomi. 
T.h. medlemmar i gruppen tillsammans 
med Crispin Conroy, ICC:s permanenta 
observatör i Genève.

https://icc.se/wp-content/uploads/2019/05/ICC_Cirkula%CC%88r-Ekonomi_arbetsgrupp.pdf
https://icc.se/wp-content/uploads/2019/05/ICC_Cirkula%CC%88r-Ekonomi_arbetsgrupp.pdf
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OPINION

AKTUELLA FRÅGOR

Den 29 januari samlades det brittiska parlamentet för ännu en avgörande brexitomröstning. Parlamentet röstade för att hon kan försöka omförhandla avtalet med EU, men det hann inte ens 
bli en ny dag innan EU sköt idén att låta henne på nytt förhandla om den irländska gränsen i sank, skriver Susanna Zeko. FOTO: JESSICA TAYLOR

”Gör allt för att undvika en hård brexit. 
 Storbritannien får inte lämna unionen
 utan ett  tydligt avtal med EU.”
■ Oavsett hur Storbri-
tannien lämnar EU får 
det omfattande nega-
tiva effekter för företag 
och människor både in-
om Storbritannien och 
utanför. Men med ett 
avtal skapas möjlighe-
ter för förberedelser.

Det skriver Susanna 
Zeko, generalsekrete-
rare för Internationel-
la handelskammaren i 
Sverige. 

I en värld där många 
länder redan har satt 
upp hinder för inter
nationell handel ska

par ett misslyckande att nå 
en brexitöverenskommelse 
ytterligare svårigheter för 
global handel. Risken är att 
tusentals jobb försvinner. 

För att underlätta för fö
retag att bedriva interna
tionell handel – även efter 
att Storbritannien lämnat 
EU – måste representanter 
för Storbritanniens reger
ing och företrädare för EU 
enas om de kompromisser 
som krävs. 

Storbritannien får inte 

lämna unionen utan ett 
tydligt avtal med EU. En 
hård brexit måste undvikas.

Jag skulle kunna anslu
ta mig till den stora ska
ra ekonomer, statsvetare 
och företagsrepresentan
ter som redovisar de nega
tiva effekterna som en hård 
brexit medför, till dem som 
vittnar om att brexit mins
kar antalet jobb, ökar anta
let handelshinder, minskar 
tillväxt och sänker männis
kors levnadsstandard. 

Men deras tungt faktaba
serade åsikter verkar inte 
påverka de förhandlande 
parterna. De vägrar hård
nackat släppa sina rigida 
principer till förmån för 
en kompromiss. Så istället 
påminner jag om det själv
klara, det många ser, men 
några vägrar att ta in: en 
hård brexit är inget annat 
än katastrofal.

För att ett land ska fungera 
väl behövs ett välstånd som 
politiker kan fördela i sam
hället. Ett sådant välstånd 
byggs, bland annat, av före

tag som producerar varor 
och tjänster och som ägnar 
sig åt handel. 

Mer handel leder till hög
re välstånd. Men för att fö
retag ska vilja handla krävs 
en förutsebarhet – en tyd
lighet om vilka villkor och 
spelregler som gäller. För
utsebarhet gör att fler före
tag är villiga att investera.

Bästa sättet att öka han
del och maximera han
delns bidrag till ekonomin 
är att skapa så lika villkor 
som möjligt i olika länder 
och på olika marknader. 
Då blir konkurrensen rätt
vis och kostnader förutse
bara. Här har EU kommit 
långt. 

Oavsett hur Storbritan
nien lämnar EU får det om
fattande negativa effekter 
för företag och människor 
både inom Storbritannien 
och utanför. 

Med ett avtal skapas 
möjligheter för förberedel
ser. 

Ett avtalslöst utträde är 
lite som att kliva ut i en av
grund med ögonen slut

na och händerna bundna.  
Om förhandlarna inte vill 
dubbelbestraffa de brittis
ka medborgarna – först ge
nom att kapa banden till en 
27 länder stor marknad av 
kompetent arbetskraft och 
smidiga handelsflöden och 
därefter göra så att utträ
det sker på ett abrupt sätt 
– måste de arbeta för att 
Storbritannien får ett reg
lerat utträde ur EU. 

Ökad osäkerhet innebär 
förlorade affärer och där
med minskat välstånd. 

Att döma av förhandlar
nas agerande den senaste 
tiden har de inga planer på 
att ändra sina ståndpunk
ter och enas om de kom
promisser som krävs för 
att en hård brexit ska und
vikas. 

Det hann inte ens bli en 
ny dag innan EU sköt idén 
i sank att låta Theresa May 
förhandla på nytt om den 
irländska gränsen. 

Ett sådant förhållnings
sätt bjuder bara in till ökad 
instabilitet och skapar 
större svårigheter för fö

retag – inte minst för små 
och medelstora företag. 

Det bästa vore så klart 
om Storbritannien stanna
de i EU, men eftersom det 
inte verkar vara aktuellt är 
den näst bästa lösningen 
ett ordnat utträde där det 
finns ett avtal för hur skils
mässan ska gå till.

Alla former av brexit gör 
det dyrare och krångliga
re för företag inom EU att 
handla med Storbritan
nien. Men en brexit som 
sker utifrån ett avtal, med 
en utstakad plan, gör att 
företagen kan förbereda 
sig och skapar utrymme 
för anpassning, något som 
också medför större säker
het för brittiska företag, 
deras handelspartners – 
och det globala näringsli
vet i stort.

Det är nu upp till de 
båda förhandlande parter
na, Storbritanniens reger
ing och företrädarna för 
EU, att göra allt för att und
vika en hård brexit.

Susanna Zeko

SKRIBENTEN

■ Susanna Zeko är general-
sekreterare för Internationella 
handelskammaren i Sverige,    
ICC Sweden. 

FAKTA

Uträdet ska ske  
den 29 mars
■ En folkomröstning om det 
brittiska medlemskapet i EU 
hölls den 23 juni 2016. Den 
ledde till att Storbritanniens 
utträde ur EU, brexit, formellt 
inleddes genom den brittiska 
regeringens begäran om utträde 
den 29 mars 2017. Den 29 mars 
i år ska Storbritannien lämna 
unionen.

Debattredaktör: Eva Rothstein aktuella@sydsvenskan.se 040-28 10 13
Twitter @aktuella Fler debattartiklar på sydsvenskan.se/opinion

2019-02-04 

Brexit-bevakning
Oavsett hur Storbritannien 

lämnar EU får det omfattande 

negativa effekter för företag 

och människor både inom 

Storbritannien och utanför. 

Men med ett avtal skapas 

möjligheter för förberedelser, 

skrev ICC i en debattartikel 

om Brexit som publicerades 

av Sydsvenskan. I artikeln 

argumenterar ICC för att 

ett avtalslöst utträde skulle 

vara katastrofalt och att alla 

inblandade måste göra allt de 

kan för att undvika en hård 

Brexit. Läs hela artikeln på 

Sydsvenskans webbplats.  

Med anledning av Brexit 

hade ICC Sverige även ett 

seminarium inplanerat, 

tillsammans med Mannheimer 

Swartling och Stockholms 

Handelskammare, i syfte att 

belysa de praktiska effekterna 

av Storbritanniens utträde ur 

EU. På grund av fördröjningen 

var vi dock tvungna att ställa 

in detta, men står fortsatt i 

startgroparna för att arrangera 

ett tillfälle i vilket våra 

medlemmar ges uppdaterad 

kunskap och information om 

de praktiska implikationerna på 

deras verksamheter av Brexit. 

Finding the best collab 
partners, regardless 

of where they're located, 
is key for business to stay 
competitive. With companies 
from all over the world, the 
Hannover Fair helps find the 
solutions  needed to make 
business work for everyone, 
every day, everywhere.

ICC Sveriges ordförande Fredrik Persson 
vid världens största industrimässa, 
Hannover Fair, tidigare i år. 

https://www.sydsvenskan.se/2019-02-04/gor-allt-for-att-undvika-en-hard-brexit
https://www.sydsvenskan.se/2019-02-04/gor-allt-for-att-undvika-en-hard-brexit
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Vid ett event hos White & Case 
advokatbyrå lanserades den 
uppdaterade rapporten ICC 
Report on Construction Industry 
Arbitrations: Recommended Tools 
and Techniques for Effective 
Management of Arbitrations



Unika erfarenheter från tvister 
inom byggsektorn har samlats 

in till denna koncisa rapport 
med syfte att uppmärksamma 

både skiljemän och experter 
inom byggindustrin på 

utvecklingen inom området.
– Aisha Nadar, medlem i ICC:s 

skiljedomskommission och Co-Chair i 

arbetsgruppen som uppdaterat rapporten

J A N  –  M A J 1 1

2019-02-14 

ICC:s skiljedomsinstitut fortsätter 
att öka transparensen

Ökad transparens, hjälp att välja skiljeman samt förtydligande av 

möjligheten att inkludera yttranden från tredje parter (s.k. amici 

curiae) i investeringstvister – är några av de uppdateringar som ICC:s 

skiljedomstol i februari presenterade som nyheter för 2019.  Dagens 

Juridik rapporterade om nyheten och citerade Robin Oldenstam, 
ordförande i Internationella Handelskammarens skiljedomskommitté, 

samt ledamot i ICC:s Internationella Skiljedomstol: "Genom 2019 års 

uppdateringar av regelverket har ICC bland annat tagit ett viktigt 

steg mot ökad transparens och minskad risk för intressekonflikter hos 

skiljemän. Detta kan förhoppningsvis ytterligare bidra till acceptansen 

av skiljeförfaranden som den främsta formen för internationell 

tvistlösning." Ytterligare information om uppdateringarna återfinns här.

2019-02-18 

Lansering av rapporten Construction 
Industry Arbitration

Tvister inom byggnadsindustrin tenderar att vara mycket komplexa 

och tidskrävande och värdet på kontrakten är ofta mycket högt. För 

att underlätta för skiljemän att hantera dessa typer av tvister har ICC 

sedan 2002 gett ut ICC Report on Construction Industry Arbitrations: 

Recommended Tools and Techniques for Effective Management of 

Arbitrations. Under 2018 uppdaterades rapporten för att bättre spegla 

utvecklingen på området. 

Med anledning av det svenska bidraget till utvecklingen av rapporten, 

genom Aisha Nadar som varit co-Chair i arbetet, valde ICC att 

genomföra lanseringen av rapporten i Stockholm. Vid lanseringen, 

som arrangerades med hjälp av advokatbyrån White & Case, deltog 

även Helene van Lith, ICC Commission on Arbitration and ADR. 

Att lanseringen hölls i Stockholm och att Helene innan lanseringen 

träffade vår Skiljedomskommitté befäster ett positivt resultat av 

ICC Sveriges arbete för att utöka och närmare positionera svenska 

skiljemän gentemot ICC centralt. Läs mer här.

Robin Oldenstam, ordförande i ICC 
Sveriges skiljedomskommitté

http://www.dagensjuridik.se/2019/02/vi-har-tagit-till-oss-av-kritiken-skiljedomar-kan-bli-offentliga-efter-tva-ar
http://www.dagensjuridik.se/2019/02/vi-har-tagit-till-oss-av-kritiken-skiljedomar-kan-bli-offentliga-efter-tva-ar
https://icc.se/nyheter/varldsledande-skiljedomsinstitutet-fortsatter-att-oka-transparensen
https://icc.se/nyheter/ny-rapport-hjalper-skiljeman-i-byggnadstvister


2019-03-05 

Trade Finance
Betalningsvillkor är inte reglerade 

på internationell nivå och ICC har 

därför 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 relation 

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 bjöd till 

vårens möte in Hanna Runald från 

Stockholms Handelskammare för 

att prata om handelsdokument och 

ursprungscertifikat. 

1 2

2019–03–06
Incoterms® 2020
Första versionen av Incoterms® lanserades för över 80 år 

sedan. Mycket har hänt sedan dess och för att följa med i 

utvecklingen på handelsområdet lanserar ICC under andra 

halvan av 2019 det uppdaterade regelverket, Incoterms® 

2020. Den nya uppdaterade versionen av Incoterms® 

träder i kraft 1 januari 2020. Här hittar du  information om 

hur den nya versionen kan hjälpa ditt företag i era affärer.

 

Arbetet med att översätta den nya versionen av 

Incoterms® till svenska startade i mars och pågår nu med 

full fart. Översättningen genomförs av Torbjörn Spector 
med stöd av den arbetsgrupp ledd av  Johnny Herre som 

följt det internationella uppdateringsarbetet. Den svenska 

lanseringen av Incoterms kommer att hållas i Stockholm 

den 12 september 2019. Mer information om lanseringen 

återfinns snart på vår hemsida.

Ylva Westlund, ordförande för ICC Sveriges 
trade finance-kommitté

https://icc.se/wp-content/uploads/2019/04/Nyheter-Incoterms.pdf
https://icc.se/wp-content/uploads/2019/04/Nyheter-Incoterms.pdf


2019-03-14 

Fashion Charter for 
Climate
ICC blev, tillsammans med en rad kända 

modemärken, signatär av FN:s Fashion 

Industry Charter for Climate Action 

(Fashion Charter). Fashion Charter 

lanserades av designern Stella McCartney 

under FN:s klimattoppmöte (UNFCCC) 

i december 2018 och ska säkerställa att 

modebranschen i alla led bidrar till att 

skapa snabba, effektiva och hållbara 

lösningar på det globala klimathotet. 

Framgent kommer ICC:s medlemmar att 

kunna engagera sig ytterligare i frågan 

i och med inrättandet av en global 

ICC-arbetsgrupp på området. Nyheten 

om undertecknandet kommunicerades ut 

via ICC Sveriges pressrum.

"Fashion Charter 
bidrar till att staka ut 
en handlingsplan som 
företag av alla storlekar 
kan skriva under på, och 
underlättar därmed för 
företag att självreglera 
och överblicka sina bidrag 
till de klimatutmaningar vi 
står inför.”  
– Helena Waker, Association of 
Trade Partners Sweden

https://www.mynewsdesk.com/se/icc-sweden/pressreleases/internationella-handelskammaren-icc-signerar-modebranschens-haallbarhetsinitiativ-2855712
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2019-03-15 

Maxa 
konsumentmakten 
ICC genomförde en internationell 

kampanj på World Consumer 

Day för att uppmärksamma de 

många faror som är kopplade till 

piratkopior. Kampanjen gjordes 

tillsammans med BASCAP 

(Business Action to Stop 

Counterfeiting and Piracy), ICC:s 

globala specialprojekt ämnat 

att bekämpa piratkopiering och 

förfalskningar. Kampanjen bestod 

dels av aktivitet i sociala medier 

och dels av en debattartikel. 

Flera av ICC:s medlemmar deltog 

i kampanjen genom att sprida 

informationen både internt i sina 

egna organisationer men också 

externt genom egna kanaler. 

BrandNews rapporterade om 

kampanjen. 

http://www.brandnews.se/brandnews/icc-lyfter-riskerna-med-piratkopior-pa-internationella-konsumentdagen
http://www.brandnews.se/brandnews/icc-lyfter-riskerna-med-piratkopior-pa-internationella-konsumentdagen
https://www.youtube.com/watch?v=WAlh83VxQs4&t=6s
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2019-03-25 

ICC Sveriges årsmöte 2019
ICC Sveriges årsmöte hölls traditionsenligt även i år i 

spegelsalen på Grand Hôtel. Under årsmötet valdes 

två nya representanter in i ICC:s styrelse: Kina Wileke, 

Executive Vice President Group Communication, Volvo 

Group samt Jens Henriksson, VD, Folksam. Under mötet 

valdes även Lars Idermark, VD, Södra Skogsägarna till ny 

vice ordförande. Årsmötet efterföljdes av ett panelsamtal 

på temat 100 years of Trade and Investment – Lessons 

learned and challenges ahead (med anledning av ICC:s 

hundraårsjubileum). I panelen deltog Cecilia Malmström, 
Carl Bildt och Marcus Wallenberg. Samtalet inleddes och 

modererades av Johan Norberg. Bilder från mötet finns på 

vårt Flickr-konto.

I n f ö r  I C C : s  1 0 0 - å r s j u b i l e u m 
p r o d u c e r a d e  v i  f i l m e n 
i c c @ 1 0 0 .  K l i c k a  p å  b i l d e n  f ö r 
a t t  k o m m a  t i l l  f i l m e n . 

https://www.flickr.com/photos/131364339@N07/albums/72157679661869348


”Every business, whether 
large or small, is part of a 
greater community. And 
they hold a tremendous 
power to change it for 
the better. 
H.M. Kung Carl XVI Gustaf vid  
ICC:s jubileumsmiddag



2019-03-25 

Jubileumsmiddag
Med anledning av ICC:s 100-årsjubileum arrangerade ICC Sverige en 

jubileumsmiddag i Vinterträdgården på Grand Hôtel. I middagen deltog 

VD:ar samt ordföranden för våra medlemsföretag, ordföranden för våra 

kommittéer, politiker, ambassadörer och representanter ifrån akademin. 

Sammantaget var det närmare 260 deltagare som samlades för att fira 

ICC och ta del av diskussioner och anföranden på firandets tema: 100 

years of Trade and Investment – Lessons learned and challanges ahead. 

Medverkande på scen var bland andra ICC Sveriges beskyddare H.M. 
Konungen, ICC:s globala ordförande Paul Polman samt Johan Norberg. 

Bilder från kvällen finns på vårt Flickr-konto.

ICC Sveriges firande uppmärksammades medialt av flera nyhetskällor, 

bland annat av: 

Dagens Industri 

BreakIt

Kungahuset

Royal Central

@MalmstromEU får ICC:s 
medalj av Kungen för 

sina uthålliga arbete för den 
liberala idén om fri handel. 
Grattis! Stolt. 

Jan Björklund på Twitter efter ICC:s 
100-årsfirande

”Den utveckling vi nu ser tecken på grundar 
sig på bilaterala överenskommelser och den 
starkes rätt och hotar att leda till minskad 
internationell handel, en lägre grad av 
internationella investeringar och lägre tillväxt. 
ICC spelar en viktig roll som motkraft till denna 
utveckling”
– Marcus Wallenberg i Dagens Industri 25 mars 2019

Metro

ICA-nyheter

GT

https://www.flickr.com/photos/131364339@N07/albums/72157679661869348
https://www.di.se/nyheter/naringslivet-firar-hundra-ar-av-handel/
https://www.breakit.se/artikel/19252/darfor-har-ibrahim-baylan-ingen-klimatangest-jag-ar-teknikoptimist
https://www.kungahuset.se/kungafamiljen/aktuellahandelser/aktuellt/kungennarvaradepaiccsarsmoteoch100arsjubileum.5.214e3d76169953c09af3695.html
http://royalcentral.co.uk/europe/king-of-sweden-attends-icc-annual-meeting-and-100th-anniversary-118643
https://icc.se/wp-content/uploads/2019/06/2019-03-25_Metro-CMpdf_id-057040201903251uU1um348Rb10OckLs3jRMnV000401010200_x-e2585304a252aa0379b025fc7da00e5b_mt-print_y-eaef5629fe54a9bc1fc88976a67d957e.pdf
https://icc.se/wp-content/uploads/2019/06/2019-03-25_ICA-nyheter-100.pdf
https://icc.se/wp-content/uploads/2019/06/2019-03-25_GT-CM.pdf
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2019-03-25 

ICC:s förtjänstmedalj
I samband med firandet av Internationella Handelskammarens 

100-årsjubileum, delade H.M. Kung Karl XVI Gustaf ut Svenska 

Internationella Handelskammarens förtjänstmedalj till EU:s 

handelskommissionär Cecilia Malmström. Medaljen delas ut ”för 

internationella insatser till gagn för näringslivet”. Cecilia Malmström blev 

första kvinnan att motta medaljen, som bara har delats ut tio gånger 

sedan den instiftades 1979. Medaljförläningen uppmärksammades även 

den av flertalet nyhetskällor, bland annat av: 

Expressen

Studio 1 i P1

T.v. Jan Ramberg med ICC:s 

förtjänstmedalj som han 

förlänades 2002. 

Jan Ramberg, som varit en 

av de mest engagerade inom 

ICC under flera decennier 

och inom organisationen fått 

smeknamnet ”grandfather of 

Incoterms”, gick bort under 

2018. För att hedra minnet 

av Jan har ICC, genom sin 

stiftelse CN70, bidragit till 

tryckningen av en minnesskrift 

som i januari lanserades vid 

ett seminarium arrangerat 

av Jans dotter Christina 

Ramberg, tillsammans med 

Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstitut.

https://www.expressen.se/nyheter/cecilia-malmstrom-historisk-medaljor-prisas-av-kungen/
https://sverigesradio.se/artikel/7183623
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"I en värld som i ökande grad präglas av 
protektionism och populistiska strömningar 
samtidigt som internationell handel alltmer 
utgörs av komplexa värdekedjor och 
ömsesidiga beroenden, har mottagaren 
av Internationella Handelskammarens 
förtjänstmedalj intensivt arbetat för att 
stärka ekonomiska relationer, och därmed 
underlättat handel för företag över hela 
världen." 
 

Motivering till förläningen av ICC:s förtjänstmedalj till  
Cecilia Malmström
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Håkan Osvald, Atlas Copco & Thomas Lindqvist, 
Hammarskiöld Advokatbyrå

Marcus Wallenberg, SEB, Cecilia Malmström, 
EU-kommissionär och H.M. Kungen Biörn Riese, Jurie Advokatbyrå

Danica Kragić Jensfeldt, KTH & 
Lars Wedenborn, FAM

Unilever-trio | Peter Dekkers, Nordic Chairman, Unilever, tillsammans med ICC:s ordförande 
Paul Polman & Michael Treschow, båda f.d. VD Unilever

Paul Polman, ICC Susanna Norelid, Advokatfirman NorelidHolm
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Fredrik Persson, ICC Sweden Anders Ackebo, Setterwalls Advokatbyrå

AmandaAndréas

Erik Engellau-Nilsson, Norrsken Foundation & 
Anna Wikner, MatHem

Susanna Norelid, Advokatfirman NorelidHolm



2019–04–15

ICC:s regler för reklam och 
marknadskommunikation 
ICC har unika förutsättningar för att på det globala 

planet ge vägledning om reklam och marknadsföring. 

Som näringslivets världsorganisation med tusentals 

anslutna företag från alla branscher och regioner har 

ICC varit en ledande normgivare sedan 1937, då ICC:s 

reklamkod gavs ut första gången. I takt med att ny teknik 

och nya metoder utvecklats har ICC reviderat reglerna 

och utvidgat tillämpningsområdet för att de fortsatt ska 

vara ändamålsenliga och relevanta. Den revidering som 

koden nu genomgått avspeglar de ändrade beteenden 

som är en följd av den digitala utvecklingen och sätter 

standarden för modern regelutformning. Under 2018 

lanserades en uppdaterad version av koden. Därefter 

har den översatts till svenska av Anders Stenlund, AB 

Stencia, som är vice ordförande 

i ICC Marketing and Advertising 

Commission och Co-chair i dess 

Task Force on Code Revision, vilken 

utarbetat den nya koden. 

2019-04-09 

Möte i ICC:s kommitté 
för Skiljedom 
En av de större frågorna som 

diskuterades under skiljedomskommitténs 

möte var ICC:s beslut som fattades 

förra året om att öka transparensen 

inom skiljedom. Som ett led i att öka 

transparensen på skiljedomsområdet 

kommer domar, från och med 2019, att 

publiceras två år efter förfarandets avslut 

– om inte någon av parterna helt eller 

delvis motsätter sig detta. Kommittén 

ställde sig frågande till om möjligheten 

att motsätta sig publiceringen helt 

kommer att motverka ändamålet 

att öka transparensen. Inom ramen 

för kommitténs arbete har även två 

arbetsgruppsmöten ägt rum i grupperna 

för: ICC Arbitration Day, samt Arbitrator 

Nomination Advisory Group som 

arbetar med ICC Sveriges nominering av 

skiljemän. Under 2018 blev fyra svenska 

skiljemän nominerade och under 2019 har 

Sverige hittills nominerat en skiljeman.

Centrala uppdateringar från 

kommissionens arbete är att två nya 

arbetsgrupper inrättats: Corruption in 

International Commercial Arbitration och 

Dispute Resolution Services – Procedures 

and Practices for Use. 

ICC:S REGLER FÖR REKLAM 
OCH MARKNADSKOMMUNIKATION

Ansvarsfull 
marknadsföring 

skapar 
förtroende

2018INTERNATIONAL
CHAMBER 
OF COMMERCE

The world business organization
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← [Föregående uppslag] 
Blandade bilder från Svenska 
ICC:s 100-årsfirande med 
medaljförläning



2019–04–24

Möte i ICC Sveriges kommitté för 
immaterialrätt
På immaterialrättskommitténs vårmöte 2019 pratade Daniel 
Westman, lärare på Stockholms Universitet och expert på AI, 

om de immaterialrättsproblem som är kopplade till AI-teknik. 

Fokus låg på dataskydd, allmänna industriella rättigheter och 

vem som bär ansvar för det en AI-teknik producerar. Något 

som både Daniel Westman tog upp under mötet och som 

också diskuterats på kommissionsnivå är frågor kring data som 

en affärstillgång. 

Under kommissionens möte, i vilket både den svenska 

kommitténs ordförande Thomas Lindqvist och Ivan Hjertman 

deltog, presenterades även två nya verktyg utvecklade av ICC:s 

medlemmar: ICC Handbook on valuation of IP assets samt 

rapporten Protecting trade secrets – recent EU and US reforms.

2019-04-25 

Möte i ICC:s kommitté för 
Trade Finance Policy
På initiativ av företrädare för svenska banker 

bildades kommittén Trade Finance Policy 

för fyra år sedan. Kommittén ägnar sig 

åt gemensamma policyfrågor och hjälps 

åt att tolka en rad omvärldsförändringars 

betydelse för trade finance och 

banksektorn. Under kommitténs vårmöte 

diskuterades bland annat de reviderade 

Trade Finance Principles 2019.  För att 

fortsätta minska risken för ekonomisk 

brottslighet i handelstransaktioner har de 

globala rekommendationerna för bankers 

compliance, Trade Finance Principles, 

uppdaterats. Trade Finance Principles har 

funnits sedan år 2000, men ansågs länge 

vara enbart riktad till större banker som var 

aktiva globalt. En del i detta är att Wolfsberg 

Group, nätverket som först lanserade 

principerna, består av 13 globala storbanker. 

Sedan 2011 har ICC arbetat tillsammans med 

Wolfsberg Group för att bredda målgruppen 

och nå ut till mindre banker, verksamma 

på lokal nivå. Mer information om de 

uppdaterade principerna återfinns här. 

Marknaden för Trade Finance utvecklas snabbt 
vilket betyder att regler och ramverk inte bara 
måste hålla takten, utan också förekomma 
utvecklingen. Uppdateringen av Trade Finance 
Principles gör exakt det när den tillhandahåller 
ett ramverk för handelstransaktioner i öppen 
räkning och tekniker för fakturaköp.

https://iccwbo.org/publication/wolfsberg-trade-finance-principles/
https://iccwbo.org/publication/wolfsberg-trade-finance-principles/


2019-05-10 

EU–rapport och -kampanj
Ett väl fungerande Europasamarbete är av stor betydelse 

för näringslivet och inför årets EU-val utvecklade vi därför 

ett underlag som vi tillsammans med våra medlemmar kan 

använda oss av i vårt gemensamma arbete för att främja 

ett konkurrenskraftigt och välmående EU. Tillsammans 

med Free Trade Europa producerade vi rapporten ICC 

Sweden and the EU – Increasing Interactions for an EU 

that enables business to do business som beskriver 

EU-systemet, parlamentets roll, de olika grupperingarna 

och våra påverkansmöjligheter. 

Syftet med rapporten är att göra det lättare för 

medlemmar att komma igång med sitt påverkansarbete. 

Att göra tung information med lättförståelig och 

underlätta för våra medlemmar att använda ligger i ICC:s 

planering framöver. Rapporten inkluderar därför också 

grafik utvecklad av ICC:s communications manager, Kajsa 

Persson-Berg, som snabbt ger en överskådlig bild av 

EU-parlamentets olika komponenter och beslutsprocesser. 

Rapporten avslutas med ett urval av våra inlägg från och 

information om den EU-valskampanj som rullat på vår 

Twitter under maj månad. I inläggen kommunicerar vi våra 

huvudbudskap och påminner om att rösta. Inläggen är 

producerade för att vara engagerande, informativa och 

roliga.

Två dagar innan valet publicerade vi även en debattartikel 

i Dagens Industri, där vi diskuterade vikten av ett öppet 

och starkt EU. 

A vicious circle of increasing 
tariffs & counter tariffs while 

erecting more barriers ⛔🚧  to 
trade will be self-defeating over 
the longer term. A strong #EU 
can fight for a strong #multilateral 
system! 💪� #Collaboration is 
🔑. #ThisTimeImVoting #EP2019 
#EUval2019

– ur vårt flöde på @ICC_Sweden 

https://icc.se/wp-content/uploads/2019/05/Report-ICC-Sweden-and-the-EU_2019-05-1.pdf
https://icc.se/wp-content/uploads/2019/05/Report-ICC-Sweden-and-the-EU_2019-05-1.pdf
https://icc.se/wp-content/uploads/2019/05/Report-ICC-Sweden-and-the-EU_2019-05-1.pdf
https://twitter.com/ICC_Sweden
https://twitter.com/ICC_Sweden
https://www.di.se/debatt/varna-eus-oppenhet/
https://www.di.se/debatt/varna-eus-oppenhet/
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2019-05-14 

Möte i ICC:s kommitté för Handels- och 
investeringspolitik 
Ett hotande handelskrig mellan USA och Kina, haltande handelsförhandlingar 

och ett skiljedomssystem på väg ner i graven i avsaknaden av nya 

domarutnämningar. Det är ingen överdrift att säga att både det multilaterala 

handelssystemet och WTO är hotat. 

Under det senaste mötet i ICC Sveriges kommitté Handels- och 

investeringspolitik deltog Mikael Anzén, Sveriges WTO-ambassadör och 

Crispin Conroy, ICC:s permanenta observatör i Genève. De talade, bland annat, 

om de diskussioner som förs om hur man kan göra om handelssystemet för att 

bättre anpassas till en modern handelsverklighet. 

Här nedan presenterar vi vilka företag och organisationer som ingår i ICC:s 

handelspolitiska grupp. 

Medlemmar i ICC:s handels- och investeringspolitiska kommitté tillsammans med Crispin Conroy.
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"På längre sikt kan det 
se ljust ut. Vi har kommit 

för långt och sett för 
mycket bra för att backa 

nu – även om detta är 
en bump in the road. ”  
– Ann Linde, utrikeshandelsminister, 

om utsikterna för internationell handel 

under rådande handelspolitiska klimat. 

2019-05-15 

Styrelsemöte
Det kommande EU-valet och krisen i WTO 

stod i fokus när utrikeshandelsminister Ann 

Linde, Sveriges WTO-ambassadör Mikael 

Anzén och ICC:s permanente representant i 

Genève, Crispin Conroy, gästade det senaste 

styrelsemötet i ICC Sverige. 

Ann Linde uppdaterade styrelseledamöterna 

om Sveriges syn på och arbete inför det 

kommande valet till Europaparlamentet. Inför 

valet rådde oro över de protektionistiska 

och populistiska partier som mycket riktigt 

växte. I och med Brexit förlorar Sverige en 

viktig samarbetspartner, och man måste nu 

arbeta hårt för att EU ska fortsätta vara en 

frihandelsfrämjande röst i världen – inte minst 

när USA och Kina ligger i handelskrig med 

varandra, menade Ann Linde. 

Även WTO är ett orosmoment. Arbetet 

i organisationen har nästan helt 

stannat av, berättade Mikael Anzén. För 

närvarande pågår bara en diskussion, om 

fiskesubventioner. Inofficiella diskussioner har 

dock inletts om att inrätta ett e-handelsavtal, 

i vilka ICC har en chans att bidra med ett 

näringslivsperspektiv. 
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2019-05-26–209 

Delegationsresa till ICC 
Knowledge Solutions Assembly 
I slutet av maj arrangerade ICC Sverige en 

delegationsresa till ICC:s internationella sekretariat 

i Paris. Syftet med resan var att delta på ICC:s 

Knowledge Solutions Assembly, dit medlemmar 

från hela världen bjudits in för att ta del av det 

nya arbetsprogram som ICC är på väg att rulla ut 

globalt. Erik Belfrage deltog i en paneldiskussion 

om vilken roll handel och investeringar spelar för 

att bygga mer fredliga och välmående samhällen. 

Margi Strandberg-Mataj, policy manager, deltog i 

en paneldiskussion om hur enskilda företag såväl 

som ICC:s nationalkommittéer kan agera för att 

bekämpa klimatförändringarna. 

Delegationen utgjordes av 11 medlemmar som 

engagerar sig i olika frågor inom ICC Sverige. 

Genom resor som denna är förhoppningen att våra 

svenska medlemmar får ett stärkt nätverk såväl 

inom den svenska nationalkommittén som inom 

den globala organisationen. 

I samband med Knowledge Solutions Assembly 

arrangerades även ICC Permanent Heads Meeting, 

ett årligt tillfälle för nationalkommitttéer från hela 

världen att mötas och diskutera utmaningar och 

möjligheter framöver. Dessutom firades ICC:s 

100-årsjubileum med en konferens och där bland 

andra Roberto Azevêdo, generaldirektör WTO 

och Charlotte Petri Gornitzka, f.d. SIDA-chef och 

nuvarande chef för Unicef deltog. 
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Marcus Wallenberg. Klicka på bilden för att se Marcus 
tal vid 100-årsfirandet

Roberto Azevêdo, WTO & John Denton, ICC

Kajsa Persson-Berg och Susanna Zeko, ICC Sweden, 
tillsammans med Carina Pierre Rochard, New York Times

Paneldeltagare från ICC Knowledge 
Solutions Assembly

Charlotte Petri Gornitzka, Unicef

Delegationen från ICC Sweden

Erik Belfrage, ICC Sweden

https://www.youtube.com/watch?v=8FqCv9-6Ihw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WAlh83VxQs4&t=6s
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2019-05-29

Fredrik Cappelen ny styrelseledamot 
i ICC Executive Board
Vid mötet i ICC:s högsta beslutande organ, ICC World Council, 
valdes Fredrik Cappelen in i styrelsen, ICC Executive Board. 
Styrelsen som består av näringslivstoppar från hela världen 
leds av ordförande Paul Polman, fd. VD på Unilever, med 
Mastercard-VD:n Ajay Banga som förste vice ordförande.

Fredrik Cappelen har länge varit engagerad inom ICC, inte 
minst som Svenska ICC:s ordförande mellan 2010–2017. 
Innan dess var han ordförande i kommittén för miljö- och 
energifrågor 2001–2007. I den senare kapaciteten var Fredrik 
Cappelen också medlem i den globala kommission som formar 
ICC:s arbete med miljö- och energifrågor internationellt.

Fredrik Cappelen har lyfts fram som en hållbarhetspionjär, 
då han tidigt började inkludera hållbarhetsfrågor i de olika 
verksamheter han varit engagerad i.

Fredrik Cappelens erfarenheter, både operativa och 
strategiska, sträcker sig över flera branscher, bland annat 
papper/massaindustrin, bank, sjukvård och konsument- 
och industrivaror. Som ordförande har han varit inblandad 
i sex framgångsrika börsnoteringar. Vid sidan om det nya 
uppdraget i ICC är Fredrik även styrelseordförande i Dometic 
Group AB, Konfidents GmbH och Transcom AB, samt 
styrelseledamot i Securitas AB.
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Jag känner mig hedrad över att ha blivit invald och ser 
mycket fram emot att vara med och göra näringslivets 
röst hörd och att verka för ett ännu starkare ICC.

– Fredrik Cappelen

H E L A  P R E S S M E D D E L A N D E T 
O M  F R E D R I K  C A P P E L E N S  N YA 

U P P D R A G  H I T TA R  D U  I  VÅ R T 
P R E S S R U M  PÅ  M Y N E W S D E S K . 
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