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ICC underlättar
näringslivets
hållbarhetsarbete
I december arrangerade ICC Sweden ett seminarium om FN:s hållbarhetsmål. Programmet
fokuserade på hur företag arbetar konkret med hållbarhet och hur ett hållbart agerande är
en självklar del i såväl affärsmodellen som i det dagliga arbetet. Vad som även kom i fokus
var hur ICC sedan snart ett sekel har utvecklat redskap för att hjälpa företag att själva ta
ansvar och bedöma sina affärspartners i olika delar av världen.
Det är intressant att stanna upp och reflektera
över bredden och framsyntheten i ICC:s arbete
de senaste 100 åren. Vår första prioritet är
att förklara handelns nytta och att motarbeta
protektionism. Denna ledare vill jag dock ägna
åt den mindre kända men nog så viktiga delen
av ICC:s arbete, nämligen ICC:s självreglering.
Självregleringen skapar av näringslivet erkända
standarder. När man går igenom listan av ICC:s
standarder blir självregleringens betydelse för
den internationella handeln uppenbar.
Incoterms används dagligen i affärskontrakt
välden över. Jag tror inte att det går att
överskatta den betydelse som detta regelverk
har haft för att öka förståelse och trygghet –
och därmed antalet internationella transaktioner.
I trade finance-världen är det ICC:s regelverk
som har satt standarden och blivit internationell
praxis.
ICC:s skiljedomstol är världsledande och en av
ICC:s mer kända verksamheter.
Mindre känt är nog ICC:s arbete mot
korruption, för etik i marknadsföring och
om immaterialrättens betydelse. ICC:s regler
för reklam och marknadskommunikation
utvecklades redan på 1930-talet. Reglerna
har varit vägledande för självregleringens
uppbyggnad runt om i världen. Det är det
regelverk som bl.a. Reklamombudsmannen i
Sverige använder i sina bedömningar.
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Anti-korruption är ett av de områden
som ICC genom åren har engagerat sig
starkast i, p.g.a. insikten att det bara är i en
korruptionsfri miljö som konkurrensen kan
fungera. ICC poängterade redan i sitt första
anti-korruptionsregelverk – på 1970-talet –
näringslivets eget ansvar.
På senare år har ICC breddat sitt
hållbarhetsarbete. ICC:s första Business Charter
kom på 1990-talet och var då koncentrerad på
miljöfrågor. Den senaste versionen från 2015 har
vävt in klimatfrågan och FN:s hållbarhetsmål.
Hållbarhet är det område där ICC de senaste
åren har profilerat sig som näringslivets samlade
röst för engagemang och ansvarstagande.
Detta gäller såväl i utvecklingen av FN:s
hållbarhetsmål som i klimatförhandlingarna inför
Parisavtalet.
Det uthålliga arbetet från ICC har gett
trovärdighet och har bidragit till att näringslivets
deltagande har erkänts av regeringar och
internationella organisationer. Som en naturlig
följd av detta tilldelades ICC observatörsstatus
i FN.
ICC Sweden kommer fortsätta att lägga
kraft på att bibehålla ICC:s ställning som det
självreglerande navet inom frihandeln.

Fredrik Persson
Ordförande ICC Sweden

Ansvarsfulla affärer har
blivit en god affär
Det är mycket hållbarhet hos företag nu. Företag agerar, både för att skydda sitt företag
och för att bidra – samt för lönsamheten. Det ställs allt högre krav från såväl affärspartners,
konsumenter som från samhället på företag att agera ansvarsfullt. Det finns många skäl till
den utveckling vi nu ser, men en avgörande är att sammantaget har ansvarstagande helt
blivit allt viktigare för lönsamheten.
Informationstekniken och produktionens
långtgående specialisering har ökat företagens
risker – och därmed behoven av att skydda sig.
Det har blivit alltmer riskfyllt att brista i ansvar.
Informationsspridning gör att information
(eller rykten) om tveksamt beteende sprids
blixtsnabbt och vida kring. Samtidigt sker
produktionen idag i komplexa värdekedjor,
där ett företags verksamhet ingår som en del.
Det har blivit allt svårare att veta vem man har
att göra med. Samma sak gäller outsourcing,
som ofta sker i flera steg. Risken har ökat för
att du någonstans i din affär kan kopplas till
någon som är inblandad i korruption eller annat
beteende som du inte vill sammankopplas med.
Trycket att ta ansvar har länge kommit utifrån
för att undvika risker. Sen blev hållbarhet mer
av en goodwill, för att nu ha utvecklats till en
förväntan eller en självklarhet. När företag av
olika skäl har agerat, har det stegvis utvecklats
till del i att effektivisera verksamheten – man
upptäcker nya möjligheter att rationalisera.
Att ansvarstagande har blivit en god affär
har även stöd i forskningen. Professor Lars
Hassels forskning om s.k. ESG-investeringar,
Environment, Social och Governance, visar att
hållbara investeringar ökar företagets värde.
De senaste åren har också genomslaget av FN:s
hållbarhetsmål påverkat företagsklimatet och
intresset. De har gett en uppenbar skjuts åt
företags förståelse och konkreta arbete.
Samhället måste också bidra för att ta
vara på intresset i näringslivet. Bland det
viktigaste är att underlätta att nödvändiga
investeringar kommer till stånd, genom att
utveckla investeringsklimatet både nationellt
och internationellt. Det handlar både om
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grundläggande näringslivsklimat och om
speciella förutsättningar för investeringar, även
gränsöverskridande, såsom investerarskydd och
tvistlösning.
Jag vill också gärna påminna om att frihandel
gynnar en hållbar utveckling på olika sätt.
Handel sprider teknik, innovationer och idéer.
Handel och människors rörlighet leder helt
enkelt till utveckling. Men handelns viktigaste
effekt kommer genom resurshushållningen och
effektiviseringen, vilket ger ett grundläggande
bidrag till hållbarhet. Vidare behövs sunda
regelverk för dataskydd och dataflöden, för att
näringslivet ska kunna ta tillvara informationsoch kommunikationsteknikens möjligheter att
bidra till hållbarhet.
Sist men inte minst, vill jag anknyta till
ordförandens ledare, genom att framhålla
självregleringens roll för näringslivets insatser.
Självreglering kan beskrivas utifrån olika
perspektiv, men rätt hanterad är den mer
flexibel än, och minskar behovet av, lagstiftning,
utan att utgöra en motsättning mot lagar
och regler. Självreglering kan fungera som en
branschnorm som företag förpliktar sig att leva
efter. Men väl så mycket är självreglering något
som händer inne i företaget. Självregleringen
hjälper företag att tänka hållbarhet och ansvar,
utifrån det egna företagets förutsättningar.
Lena Johansson
Generalsekreterare ICC Sweden

Näringslivets världsorganisation
Internationella Handelskammaren (ICC) är näringslivets världsorganisation. Med
ett nätverk av omkring 6 miljoner medlemmar i över 100 länder, representerar
ICC företag av alla storlekar, från alla branscher och i alla delar av världen.
ICC:s uppdrag är att underlätta handel, investeringar och affärsverksamhet 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 sätt:

# 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
ansvar för producerade varor och tjänster
genom till exempel etiska regelverk och
rekommendationer. 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 inom områden
som marknadsföring vilket minskat behovet av
lagstiftning och andra offentliga regler.
# 3 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
Arbitration) är ett världsledande skiljedomsinstitut för lösande av kommersiella tvister genom
skiljedom.
En global organisation
ICC är en global näringslivsorganisation,
verksam i över 100 länder, som startade som

”Merchants of Peace” efter första världskriget.
ICC är mycket aktiv på global nivå och har en
rådgivande roll inom flera globala organ. 2017
fick organisationen observatörsstatus i FN:s
Generalförsamling, som första näringslivsorganisation någonsin.
...med nationell förankring
Samtidigt som ICC är en global näringslivsorganisation, har organisationen också en
djup nationell förankring. ICC Sweden är en
av ett 90-tal nationalkommittéer som bildar
det globala nätverk som gör ICC unikt bland
näringslivsorganisationer. Här är företagen
med och formulerar ICC:s policy i olika frågor.
Arbetet i Sverige bedrivs i stor utsträckning
genom kommittéer där cirka 350 representanter
för organisationer och företag deltar aktivt. ICC
Sweden 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 medlemsföretag påverkar utformningen av ICC:s
ståndpunkter genom att delta i arbetet i en ICCkommission. Över 1000 affärsexperter bidrar
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 organisationer och nationella regeringar med synpunkter ur ett näringslivsperspektiv. ICC Sweden
är representerat med ett flertal ledamöter i
respektive kommission.

Det globala näringslivets representant i flera
internationella organisationer och förhandlingar
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Ett unikt
nätverk med
medlemmar i
över 100
länder

Världsledande skiljedomstol
ICC International Court of Arbitration är en av
världens största och mest anlitade internationella skiljedomstolar. Sedan grundandet 1923
har fler än 21 000 tvister avgjorts, mellan parter
från över 150 olika länder. Under året öppnades
nya kontor i Brasilien och Singapore, med ytterligare ett planerat att öppna i Abu Dhabi.

NÅGRA 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 satsning initierad för att
placera det globala näringslivets synpunkter på
G20-mötets bord.

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

Erik Belfrage – ordförande i Consilio International – är koordinator för ICC:s europeiska
nationalkommittéer och därigenom också europeisk rapportör och observatör i ICC:s globala
styrelse. Erik Belfrage är även, tillsammans med
ICC Swedens ordförande Fredrik Persson och
Marcus Wallenberg, svensk representant i ICC
World Council.

SÅ STYRS ICC
ICC World Council – är den högsta instansen
inom ICC. ICC World Council utgörs av företagsledare – delegater utsedda av nationalkommittéerna.

Robin Oldenstam – partner i Mannheimer Swartling – är svensk ledamot i ICC:s Skiljedomstol
sedan 1 juli 2015 och därmed också ordförande
för den svenska Skiljedomskommittén. Samtidigt blev även Helena Dandenell, Partner på
Frank Advokatbyrå, invald som Alternate Court
Member.

Ordförande 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 rekommendation och sitter i tre år.
Generalsekreteraren utses också av ICC World
Council på initiativ av ordförandeskapet och
på styrelsens rekommendation. Generalsekreteraren leder det internationella sekretariatet
och arbetar nära nationalkommittéerna med att
driva och utveckla ICC:s verksamhet.
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ICC:s HUVUDKONTOR I PARIS
Det internationella sekretariatet och
Skiljedomstolen ligger i Paris. På
sekretariatet arbetar omkring 300
medarbetare från över 30 länder.
Det internationella sekretariatet
utvecklar och driver ICC:s
verksamhet i nära kontakt
med nationalkommittéerna.

ICC under 2017
Verksamhet globalt och i Sverige
Öppenhet för internationell handel är allt
viktigare för vårt välstånd och för en hållbar
utveckling. Men vi ser för närvarande
minskande öppenhet: protektionismen
ökar, samtidigt som nytta och syfte med
handelsavtal ifrågasätts. Detta är en mycket
oroande utveckling och en av de främsta
prioriteringarna för ICC är därför att mota
protektionism samt att öka förståelsen för hur
internationell handel och investeringar bidrar
till välstånd och hållbarhet. Just näringslivets
roll när det gäller hållbarhet är en allt mer
central prioritering för ICC.
Som en global organisation föredrar ICC
naturligt nog multilaterala handelsavtal framför
regionala avtal. Det var därför en besvikelse
– om än inte oväntat – att ministermötet i
Världshandelsorganisationen, WTO, som
hölls i december 2017, avslutades utan några
betydande framsteg. Ett av de få resultat som
är värda att nämna kom dock inom ett av ICC:s
högst prioriterade områden, e-handel: Ett antal
länder kom under mötet överens om att börja
föra samtal om digital handel.
Under år 2017 gjordes däremot framsteg
i ett par stora regionala handelsavtal.
Handelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA,
trädde i kraft, om än provisoriskt, och mot
slutet av året blev ett avtal mellan EU och
Japan klart. Båda dessa avtal är långtgående
och ambitiösa.
Under år 2017 har det också varit naturligt att
prioritera ökad kunskap om Brexit. De framtida
relationerna mellan EU och Storbritannien är en
fråga som berör stora delar av svenskt
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näringsliv. Det är en viktig marknad för många
svenska företag, samtidigt som leveranskedjornas utseende gör att en vidare krets än så
påverkas av Brexit – av framtida relationer och
regelverk.
Från och med den 1 januari 2017 har ICC,
som första näringslivsorganisation någonsin,
observatörsstatus i FN:s generalförsamling.
Det har därmed naturligtvis varit en viktig
prioritering för ICC under året att engagera sig
i FNs arbete och finna ut hur denna roll bäst
kan användas till nytta för det internationella
näringsliv som ICC representerar. I anslutning
till ett antal andra möten inom FN arrangerade
ICC bl.a. ett Business Forum i New York i juli,
som var mycket välbesökt.
År 2017 var det 80 år sedan ICCs första
marknadsföringskod publicerades, samtidigt
som en revidering av den senaste versionen
påbörjades. Det är framförallt utvecklingen av
sociala medier som kräver uppdateringar av
koden. Samtidigt firade antikorruptionsregelverket 40 år. En av de frågor som vi i Sverige
särskilt har uppmärksammat under året är
anti-korruption. Anti-korruption är en del
av företagens hållbarhetsarbete och ingår
uttryckligen i FN:s hållbarhetsmål, SDG.
Anti-korruption är också viktigt för
övrigt hållbarhetsarbete.
Under året publicerades också
en uppdaterad version av ICC:s
IP Roadmap. Sist men inte
minst pågår en revidering av
Incoterms 2010; reglerna ska
börja tillämpas år 2020.

ICC:s uppdrag

Arbetet i kommittéer

ICC:s huvudsakliga uppdrag är att bidra
till goda förutsättningar för internationell
handel och investeringar och på så sätt
förenkla för företag att göra internationella
affärer. ICC arbetar på olika sätt för att
uppnå detta, bland annat genom att påverka
beslutsfattare på global, regional och nationell
nivå. Utvecklingen av tekniken och den
ökade specialiseringen gör att näringslivet
generellt sett blivit allt mer beroende av att
gränsöverskridande flöden och aktiviteter
fungerar smidigt. Uppdraget kan därför
allt mer beskrivas som att bidra till att
nationsgränser och regelverk inte i onödan
hindrar näringslivets verksamhet.

ICC Sweden representeras i kommissionerna
av svenska medlemmar – ofta experter
inom respektive ämnesområde. De svenska
positionerna formas i svenska kommittéer
och syftar till att generellt sett underlätta
affärsverksamhet och samtidigt tillvarata
det svenska näringslivets intressen i
internationell affärsverksamhet. Kommittéerna
sammanträder två gånger per år, inför de
globala kommissionsmötena.

Genom digitalisering och globalisering har
produktion och företagande förändrats –
därmed också handeln. Om vi till detta lägger
behoven av internationell affärsverksamhet
för att nå världens samlade åtaganden för
klimatet och för en hållbar utveckling, så
måste möjligheterna till gränsöverskridande
flöden och affärer värnas. Internationell handel
och gränsöverskridande investeringar är helt
avgörande inslag för att styra världen i en mer
hållbar riktning.
En annan huvuduppgift för ICC är
att utveckla regler för företagens
självreglering, så att de är anpassade
till den miljö som företagen verkar
i och till moderna affärsmodeller.
Det material som tas fram av ICC
har genomgått en omfattande
förankringsprocess där de över
90 nationalkommittéerna är
inblandade genom arbetet i
ICC:s olika kommissioner.
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Förutom att ta fram svenska positioner att föda
in i arbetet i kommissionerna, tar kommittéerna
även ställning till om, och i så fall hur, ICC
Sweden ska agera i frågor av betydelse för
det svenska näringslivets internationella
verksamhet. Under de senaste åren har
kommittéerna också höjt ambitionsnivån när
det gäller att arrangera seminarier. Under
2017 har vi genomfört flest seminarier om
antikorruption samt om Brexit. De mest
välbesökta har dock handlat om näringslivets
hållbarhetsarbete.
Med tanke på kommittéernas centrala roll
i ICC Sweden är det viktigt att vi utnyttjar
dem rationellt och att vi aktivt utvecklar
kommittéarbetet. Med en tydlig röst genom
representativa och aktiva kommittéer kan ICC
Sweden åstadkomma mer. På de kommande
sidorna presenteras kommittéernas verksamhet
och prioriteringar under det gångna året.

CR & Anti-korruption
Ordförande: Lena Hök, Hållbarhetschef, Skandia
Ett par av ICC Swedens under året prioriterade
områden ligger inom kommitténs område,
hållbarhet och anti-korruption. Kommittén
har under året självklart ägnat hållbarhet och
implementeringen av FN:s hållbarhetsmål
stort intresse, liksom Sveriges rapportering
i FN under High-Level Political Forum i juni.
Sveriges ambassadör för hållbarhet, Diana
Madunic, gästade vårmötet, medan Kajsa
Olofsgård, ambassadör med ansvar för Sveriges
internationella arbete med SDG:erna, gästade
höstens möte. På höstmötet berättade också
Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv, om
sina intryck från det Business Forum som ICC
arrangerade i anslutning till FN-mötet i New
York.
2017 markerade också 40-årsjubileet sedan
ICC:s Anti-korruptionsregler lanserades.
Reglerna var vid lanseringen det första
globala näringslivsinitiativet mot korruption,
och har sedan dess uppdaterats löpande.
För att uppmärksamma detta arrangerades,
tillsammans med Institutet Mot Mutor (IMM), ett
praktiskt inriktat anti-korruptionsseminarium.
I januari lanserades den svenska översättningen
av ICC:s Anti-korruption Due Diligence
på externa aktörer: en guide för små och
medelstora företag. Översättningen initierades
av CR & Anti-korruptionskommittén, och
utfördes av Advokatfirman Vinge. Tillsammans
med Vinge har ICC dessutom lanserat en kurs
baserad på guiden. Deltagarna får i kursen
diskutera riskfaktorer, varningstecken och hur
företag praktiskt kan kontrollera och verifiera
sina samarbetspartners i förhållande till
korruption. Kursen kommer att erbjudas igen
under 2018.

Ledamöter
Ordförande Lena Hök, Skanska AB
Angela Evans
Mannheimer Swartling
Bengt Mattson
Pfizer AB
Caroline Snellman
Hannes Snellman Adv.
Charlotte Kalin
Chamber Trade Sweden
Christian Angell
Philip Morris
Didrik Roos
Deloitte AB
Elisabeth Eklund
Advokatfirman Delphi
Elna Lembrer Åström
Deloitte AB
Emma Ihre
Mannheimer Swartling
Erik Belfrage
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Evalena Persson
Saab AB
Fredrik Franke
PwC AB
Göran Norén
Svenskt Näringsliv
Helena Sundén
Skanska AB
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SKF AB
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Scania AB
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Advokatfirman Vinge
Johan Henningsson
Svensk Exportkredit AB
Jonas Andre
SKF AB
Katarina Skalare
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Magnus Enell
KTH
Malin Ripa
Volvo Group AB
Maria Sandow
Svensk Handel AB
Maria Sunér Fleming
Svenskt Näringsliv
Marie Trogstam
Business Sweden
Martin Åberg
Ericsson
Mats Williamson
Skanska AB
Mikael Schmidt
Svenska Cellulosa AB
Mikael Sundström
The Absolut Company AB
Natali Phalén
Institutet Mot Mutor
Parul Sharma
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Pernilla Klein
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Peter Utterström
Peter Utterström Advokat
Petter Törnquist
Saab AB
Pontus Selderman
Stora Enso AB
Richard Fleetwood
Ericsson
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Advokatfirman Vinge
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KPMG AB
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Scania AB
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ICC Sweden
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Kajsa Olofsgård hade en intresserad publik när hon vid höstens möte för kommittén CR & Anti-korruption
talade om Sveriges deltagande i High-level Political Forum, och Sveriges arbete med de globala målen.
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Digital Ekonomi
Ordförande: Ulf Pehrsson, VP Government
and Industry Relations, Ericsson
Digitaliseringen påverkar alla ICC:s
verksamhetsområden och är naturligtvis
en utveckling som ICC bevakar på olika
sätt. Sedan länge har ICC Sweden ägnat
dataflödenas betydelse för produktion
och handel särskilt intresse. Vi följer därför
nära, såväl implementeringen av EU:s nya
dataskyddsförordning, GDPR, som arbetet
med att inkludera dataflöderegler i EU:s
frihandelsavtal och har under året agerat i de
frågorna.
Digitaliseringens effekter för olika
verksamhetsområden diskuteras också
inom i stort sett alla svenska kommittéer.
Några exempel: Skattekommittén har
diskuterat förslag inom EU om att ändra
skatteprinciperna p.g.a. digitaliseringen och
immaterialrättskommittén har diskuterat
digitaliseringens effekter inom detta område.
Marknadsföringskommittén har diskuterat EU:s
Ledamöter i kommittén
Ordförande Ulf Pehrsson, Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Anders Ericsson
Ramberg Advokater AB
Anna Fernqvist Svensson Hellström Advokatbyrå
Anna Nordén
TrustWeaver AB
Axel Tandberg
Swedma
Björn Gustavsson
IOTC Legal Advokat AB
Carl Johan Petersens
Advokatfirman Vinge
Carolina Brånby
Svenskt Näringsliv
Caroline Olstedt Carlström Advokatfirman Lindahl AB
Christiaan van der Valk
Trustweaver AB
David Mothander
IT & Telekomföretagen
Elisabet Lundgren
Linklaters Advokatbyrå
Emma Linnér
Husqvarna AB
Eva Fredrikson
Advokatfirman Vinge
Fredrik Torehammar
Stockholms Handelskammare
Henrik Nilsson
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
Javier Carreras
TrustWeaver AB
Jonas Kjellstrand
Prime & United Minds
Karl-Fredrik Björklund
Carler KFB AB
Martin Gynnerstedt
Advokatfirman Cederquist
Mats Tindberg
Advokatfirman Lindahl
Patrik Fältström
Netnod
Peder Jonsson
Kreab AB
Rene Summer
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Stefan Bernhard
Bird & Bird
Stojan Arnestål
Uppsala Universitet
Thomas Lindqvist
Hammarskiöld & Co.
Ulf von Hofsten
Husqvarna AB
Ledamöter i Commission on Digital Economy
Anna Nordén
Trustweaver AB
Axel Tandberg
Swedma
Christiaan van der Valk
Trustweaver AB
David Mothander
IT & Telekomföretagen
Peder Jonsson
Kreab AB
Rene Summer
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Stefan Bernhard
Bird & Bird
Ulf Pehrsson
Ericsson
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nya dataskyddsförordning och marknadsföring.
Kommittén för finansiella tjänster och försäkring
har diskuterat såväl cyber security som GDPR.
Även i kommittén för digital ekonomi har
givetvis digitaliseringens olika aspekter varit
ett centralt diskussionsämne. På vårens möte
talade Mårten Blix, forskare på digitalisering och
doktor i nationalekonomi, om sin forskning om
digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden
samt om sitt pågående arbete om hur
digitaliseringen påverkar skatter – kopplat
till den svenska modellen. På höstmötet
presenterade Stojan Arnerstål, som forskar
om immaterialrätt vid Uppsala Universitet,
sitt forskningsprojekt om kontraktsvillkor för
digitala tjänster. Många digitala tjänster, som
exempelvis en app, har ofta mycket omfattande
standardiserade avtal, trots att det kan handla
om små belopp. I sin forskning tittar han på hur
man kan göra enklare upplåtelseavtal samtidigt
som det upphovsrättsliga skyddet täcks.

’’

SMEs that use online platforms
are more than five times more
likely to export than those in the
traditional economy. New global
rules for e-commerce could play a
major role in helping boost small
business growth, by establishing an
international level playing-field that
enables all businesses, regardless of
size, location or sector, to compete
on an equal footing in global markets.
- John Danilovich, ICC:s generalsekreterare

Handels- och Investeringspolitik
Ordförande: Ulf Pehrsson, VP Government and
Industry Relations, Ericsson
Världshandeln har utvecklats svagt under ett
antal år, men ökade under 2017 åter betydligt
mer än världens samlade BNP. Protektionismen
ökar i världen och framförallt USA:s betydligt
mer protektionistiska hållning oroar. Samtidigt
ifrågasätts nyttan med såväl internationell
handel som handelsavtal. Ministermötet i WTO
i december 2017 nådde inget nämnvärt resultat,
medan däremot ett antal både omfattande och
moderna handelsavtal har avancerat ordentligt
på senare tid. Avtalet mellan EU och Kanada
trädde i kraft, provisoriskt, under året och ett
avtal mellan EU och Japan blev klart. En rad
ytterligare förhandlingar pågår.
En av ICC Swedens allra främsta prioriteringar
är, mot ovanstående bakgrund, fortsatt att delta
i debatten om handel och om hur handel bidrar
till samhällets utveckling. På årsmötet 2017
var WTO:s generaldirektör Roberto Azevêdo
huvudtalare – och han pratade just om den
Ledamöter i kommittén
Ordförande Ulf Pehrsson, Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Anders Ronander
Intermeat AB
Charlotte Kalin
Chamber Trade Sweden
Christina Furustam
LRF
David Gruner
Deloitte AB
Erik Lagerlöf
Advokatfirman Vinge
Fredrik Edholm
Stockholms Handelskammare
Helena Waker
Association of Trade Partners
Henrik Olsson
Swedish Match North Europe AB
Kaj Hobér
Uppsala Universitet
Magnus Runnbeck
Business Sweden
Mathias Ternell
Jernkontoret
Mathilda Stenman
Philip Morris AB

oroande utvecklingen och om WTO:s roll.
Givetvis var ovanstående bakgrund och
situation ett huvudtema på kommitténs
möten. På ett av kommitténs möten deltog
Fredrik Erixon, chef för och en av grundarna av
tankesmedjan ECIPE i Bryssel, för att presentera
sin och ECIPEs analytiska bild av världshandelns
och handelspolitikens utveckling.
En återkommande diskussion i kommittén
under året har också varit Brexit. ICC Sweden
har arrangerat flera seminarier om Brexit, bland
annat om effekter för handelspolitiken och för
näringslivet. Vi har också deltagit i ett antal
program ordnade av andra organisationer.
Kommittén har också diskuterat ett EU-förslag
om investment screening, som den svenska
regeringen remitterade under året. ICC Sweden
bjöd in kommittén till en gemensam diskussion
med konkurrenskommittén, för att diskutera
ICC:s remissvar. På ett av kommitténs möten
diskuterades tjänstehandeln och industrins
tjänstefiering.
Mats Kinnwall
Michael Bogdan
Niklas Bergström
Per Anders Lorentzon
Peter Strempel
Sara Övreby
Åke Weyler

Skogsindustrierna
Lunds Universitet
Svenskt Näringsliv
Sydsvenska Handelskammaren
Philip Morris AB
Google Sweden AB
Weyler Consulting & Information

Ledamöter i Commission on Trade and Investment Policy
Fredrik Edholm
Stockholms Handelskammare
Henrik Olsson
Swedish Match North Europe AB
Lena Johansson
ICC Sweden
Sara Övreby
Google Sweden AB
Ulf Pehrsson
Ericsson

Vid vårens möte i kommittén för handels- och investeringspolitik talade Agnes Nordwall, Kommerskollegium om
tjänstefieringen av tillverkningsindustrin, och att produkters värde alltmer kommer från tjänster.
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Dan Brännström, FAR, modererar
paneldiskussion om GDPR vid det senaste
mötet i kommittén Finansiella tjänster
och försäkringar. Deltagare i panelen var,
fr.v. Maria Holmström Mellberg, Nordea,
Viktoria Wastensson, SPP och Caroline
Olstedt Carlström, Forum för Dataskydd

Finansiella Tjänster och Försäkringar
Ordförande: Per Johan Eckerberg, Partner, Vinge
ICC Swedens i särklass största kommitté är den
enda som inte korrelerar mot en kommission. I
stället utarbetar gruppen sin egen agenda, och
träffas vid två större möten per år.
Kommittén har under de senaste åren utarbetat
en guide för outsourcing, särskild inriktad på
reglerade sektorer, som försäkringssektorn
och finansiella tjänstesektorn. Arbetet har
letts av Christina Strandman Ullrich. Under
året presenterades guiden även i den svenska
handelsrättskommittén med förslaget att
den skulle lanseras internationellt inom ICC.
Kommittén tillstyrkte detta och Christina och
Per Johan Eckerberg presenterade den på
ett kommissionsmöte i Barcelona. I december
antogs guiden av ICC:s globala styrelse och
finns nu utgiven bland ICC:s internationella
publikationer. Guiden finns att ladda ner
kostnadsfritt i ICC:s bokhandel på
icc.se/bokhandel.

Ledamöter i kommittén
Ordförande Per Johan Eckerberg, Vinge
Anders Ackebo		 Setterwalls Advokatbyrå
Anette Ivri Nordin		 If Skadeförsäkring AB
Anna Felländer		 KTH
Arthur Csatho		 DLA Piper
Bengt Kärde		 DLA Piper
Carl Hugo Parment		 White & Case Advokat
Charlotta Carlberg		 Folksam
Charlotte Barnekow		 Ericsson
Charlotte Persson		 Aon Sweden AB
Christer A. Holm		 Advokatfirman NorelidHolm AB
Christina Strandman Ullrich Compliance Forum
Clas Romander		 Advokatfirman Delphi AB
Dan Öwerström		 Svea Hovrätt
Erik Börjesson		 Lloyds
Fabian Ekeblad		 Advokatfirman Vinge
Gunnar Hjertquist		 Wesslau Söderqvist
Hans Hammarbäck		 Mannheimer Swartling
Helena Nelson		 Carnegie Investment Bank
Helena Thorlin		 Skandia
Helene Wall		 Fondbolagens Förening
Henrik Rydén		 JLT Risk Solutions AB
Jonas Åkerman		 Honorary Chairman
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Kommittén har under året haft ett möte då
cyber security samt EU:s nya lagstiftning om
marknadsmissbruk i den finansiella sektorn
diskuterades. Intresset för att diskutera
cybersäkerhet var stort, därför arrangerades
under hösten ytterligare ett seminarium öppet
för samtliga ICC-medlemmar. Under seminariet
diskuterade Lennart Edström, Electrolux och
Henrik Rydén, VD på försäkringsmäklarbolaget
JLT Risk Solutions Northern Europe, vilka
lösningar som finns för företag som vill skydda
sig i en alltmer digital tillvaro.
Vid kommitténs höstmöte diskuterades
konsekvenser och hantering av den nya
dataskyddsförordningen, GDPR, som snart träder
i kraft. Dessutom diskuterades legala aspekter
kring automatiserad rådgivning.

Karin Lindblad
Kerstin Hermansson
Klas Tollstadius
Lars Afrell
Leif Trogen
Lena Falk
Lennart Edström
Louise Hedqvist
Magnus Dahlgren
Marie Rosvall
Mattias Anjou
Mattias Fritz
Mattias Lampe
Morgan Sandström
Per Andelius
Per Brandt
Per Lagerkvist
Per Johan Gidlund
Rose-Marie Lundström
Sofia Törnroth-Nyberg
Susanna Norelid
Ulf Köping Höggård
Åsa Åkerblom

Sv. Försäkringsförmedlares Förening
Svenska Fondhandlareföreningen
Svenska Handelsbanken
Svenska Fondhandlareföreningen
Svenska Bankföreningen
Avanza Bank Holding
Electrolux AB
Svenska Handelsbanken
Advokatfirma Dahlgren & Partners
Skandia
Advokatfirman Hammarskiöld & Co
AIG
Mannheimer Swartling
PWC AB
Per Andelius & Partners AB
SPP Pension & Försäkring AB
Advokatfirman Delphi AB
Länsförsäkringar AB
Rose-Marie Lundström Advokat
Baker & McKenzie Advokatbyrå
Advokatfirman NorelidHolm
Svenska Handelsbanken
SEB

Ordförande Johnny Herre, i mitten, leder diskussionerna vid handelsrättskommitténs möte.

Handelsrätt
Ordförande: Johnny Herre, Justitieråd,
Högsta Domstolen
Kommittén har ökat inslaget av interna
diskussioner kring aktuella teman och har också
till den internationella kommissionen fött in ett
antal förslag till globala ICC-publikationer, varav
det om outsourcing – utarbetat av den svenska
kommittén för finansiella tjänster och försäkring
– resulterade i en publikation mot slutet av år
2017.
Arbetet med att uppdatera Incoterms 2010, som
startade under år 2016, intensifierades under år
2017. Handelsrättskommittén har inom sig utsett
en arbetsgrupp som under året har engagerat
sig djupt i uppdateringen.
På årets första möte diskuterades tre mycket
olika frågor. Biörn Riese, Jurie Advokat AB,
var inbjuden för att diskutera skillnader i
medverkansregler mellan intern svensk straffrätt
respektive internationell humanitär rätt, och
den risk för straffrättsligt ansvar som detta
innebär för befattningshavare i svenska företag
verksamma i oroshärdar. Per Johan Eckerberg
presenterade det ovan nämnda projektet om
outsourcing som hade genomförts inom den
svenska kommittén för finansiella tjänster
och försäkring. Kommittén beslutade att
förslaget skulle presenteras för kommissionen
för handelsrätt. Efter denna presentation och
genom ett beslut i ICC:s globala styrelse i
december resulterade arbetet i en guide från
ICC globalt. Slutligen resonerade Christian
Hybbinette, en av kommitténs ledamöter,
hur man kan se på leveransvillkor ur ett
bevissäkringshänseende, utifrån Incoterms och
ett par konkreta fall.
På höstmötet presenterade Annina Persson
det arbete med äganderättsförbehåll som
hon gjort för ICC:s räkning. Oscar Tiberg
presenterade läget när det gäller ett projekt om
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tredjepartslogistik och ordföranden redogjorde
för läget när det gäller uppdateringen av
Incotermsreglerna.
Ledamöter i kommittén
Ordförande Johnny Herre, Högsta Domstolen
Anders Fernlund
Advokatfirman Nova
Anna Nordén
TrustWeaver AB
Anna-Karin Abdon
Advokatfirman Abdon AB
Cecilia Hager
Högsta Domstolen
Christian Hybinette
AG Advokatbyrå
Christina Ramberg
Stockholms Universitet
Elin Awerstedt
Svea Hovrätt
Eric M. Runesson
Sandart & Partners Advokatbyrå
Erika P Björkdahl
Uppsala Universitet
Fredrik Lundblom
Advokatfirman Vinge
Henrik Lindstrand
Advokatfirman Cederquist
Håkan Osvald
Atlas Copco AB
Jacob Melander
Melander Sundbom Advokatfirma
Jessika van der Sluijs
Stockholms Universitet
Jim Runsten
Synch Advokat AB
Joakim Lavér
Hannes Snellman Advokatbyrå
Jori Manukka
Stockholms Universitet
Jörgen Heilborn
Ericsson
Lars Gorton
Stockholms Universitet
Mats Bergström
Teknikföretagens Service AB
Mattias Hedwall
Baker & McKenzie Advokatbyrå AB
Mikael Wågberg
Green Cargo
Mirja Högström
Stockholms Tingsrätt
Oscar Tiberg
Chouette Advokatbyrå AB
Svante O. Johansson
Högsta Domstolen
Tell Hermanson
Norventa AB
Thomas Lindqvist
Advokatfirman Hammarskiöld & Co
Tom Johansson
Hamilton Advokatbyrå
Tommy Pilarp
Sveriges Transportindustriförbund
Torbjörn Spector
Svenskt Näringsliv
Åke Nilsson
ABB AB
Ledamöter i Commission on Commercial Law and Practice
Anders Fernlund
Advokatfirman Nova
Christina Ramberg
Stockholms Universitet
Eric M. Runesson
Sandart & Partners Advokatbyrå
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
Oscar Tiberg
Chouette Advokatbyrå AB
Tommy Pilarp
Transportindustriförbundet

Immaterialrätt
Ordförande: Thomas Lindqvist, Partner,
Hammarskiöld & Co
Under året har kommittén bland annat
uppmärksammat den uppdaterade versionen av
Intellectual Property (IP) Roadmap. På årsmötet
för Swedish Anti-Counterfeiting Group (SACG),
presenterades den av Daphne Yong d’Hervé
från ICC:s internationella sekretariat och Lena
Johansson, ICC Sweden.
I början av året redovisades resultatet från
den internationella arbetsgrupp inom ICC som
har analyserat immaterialrättsliga aspekter
av utökade förpacknings- och märkningskrav.
Arbetet, som bland annat handlar om
varumärkets betydelse i marknadsföringen, har
stort intresse för såväl immaterialrätts- som
marknadsföringskommittén. Gruppen leddes av
Anders Stenlund, Tor KB, f.d. direktör på Svenskt
Näringsliv.
Vid kommitténs första möte för året var även
Jur Dr Johan Axham inbjuden för att prata
om databasskydd, ett ämne han nyligen
doktorerat i. Han pratade om vad som krävs
för att en databas ska skyddas, vem som blir
rättighetsinnehavare och om vilka rättigheter
som omfattas.
På höstmötet talade Jan Rosén, professor vid
Stockholms Universitet, om digitalisering och
immaterialrätt. Med fokus på EU-kommissionens
förslag till DSM-direktiv (Digital Single Market)
och förslaget till reglering av online-överföringar
av radio- och TV-företag, samt vidaresändning
av TV- och radioprogram (på internet)
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diskuterade Jan särskilt hur digitaliseringen
påverkar immaterialrättslagstiftningen.
Ledamöter i kommittén
Ordförande Thomas Lindqvist, Hammarskiöld & Co
Anette Henrysson
Advokatfirman Vinge
Bengt Domeij
Uppsala Universitet
Bodil Ehlers
Kastell Advokatbyrå AB
Carl Wendt
Noréns
Christer Löfgren
Brand Eye AB
Christopher Büller
DLA Piper
David Leffler
Synch Advokat
Eva Blum
Advokatfirman Vinge
Fredrik Ståhl
Time Advokatbyrå
Henrik Lindström
Ramberg Advokater
Henrik Wistam
Advokatfirman Lindahl AB
Ivan Hjertman
IP Interface AB
Jan Fager
JM Fager Juridik & Marnadsföring
Karin Cederlund
Sandart & Partners Advokatbyrå
Karin Westerberg
Sandart & Partners Advokatbyrå
Katarina Nilsson
Stora Enso AB
Lena Seratelius
Advokatfirman ReklamJuridik
Malin Allard
Advokatfirma Cederquist
Markus Ateva
Advokatfirma MarLaw AB
Mathilda Stenman
Philip Morris AB
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
Stojan Arnerstål
Uppsala Universitet
Åsa Johansson
Philip Morris AB
Ledamöter i Commission on Intellectual Property
Anette Henrysson
Advokatfirman Vinge
Henrik Wistam
Advokatfirman Lindahl
Ivan Hjertman
IP Interface AB
Karin Cederlund
Sandart & Partners Advokatbyrå
Sanna Wolk
Uppsala Universitet
Thomas Lindqvist
Advokatfirman Hammarskiöld & Co

Konkurrens
Ordförande: Håkan Osvald, Chefsjurist,
AtlasCopco
Konkurrenskommittén gästades under året
av Lars Henriksson, professor i juridik vid
Handelshögskolan i Stockholm, medlem i rådet
för forskningsfrågor vid Konkurrensverket samt
ordförande för Konkurrensrättsforum. Lars
redogjorde dels för aktuell forskning inom
konkurrensrättsområdet, dels för inriktningen på
det kommande konkurrensrättsforumet.
På årets andra möte gjorde två av kommitténs
nyaste ledamöter, Göran Grén och Foad
Hoseinian, var sin presentation. Göran
redogjorde för Svenskt Näringslivs arbete och
prioriteringar samt för ett antal aktuella svenska

Ledamöter i kommittén
Ordförande Håkan Osvald, AtlasCopco
Adrienne de Jounge
Stella Advokater
Anders Lagerlund
Skanska AB
Anders Norlander
Ramberg Advokater AB
Anders Stenlund
Tor KB
Anna Fernqvist Svensson Hellström Advokatbyrå
Carolina Tendorf
Electrolux AB
Christina Källenfors
Com Hem AB
Claes Langenius
Adv. Hammarskiöld & Co.
Elisabeth Eklund
Advokatfirman Delphi
Erik Hellners
Setterwalls Advokatbyrå
Erik Söderlind
Kastell Advokatbyrå
Foad Hoseinian
Sullivan & Cromwell
Grant McKelvey
Advokatfirman Vinge
Göran Grén
Svenskt Näringsliv
Henrik Nilsson
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
Jenny Arvered
Skanska AB
Jessica Karlberg Lagrelius Postnord AB
Joakim Lavér
Hannes Snellman Advokatbyrå
Joakim Sundbom
Melander Sundbom Adv.
Johan Carle
Mannheimer Swartling Adv.
Johan Karlsson
Advokatfirman Vinge KB

frågor inom konkurrensområdet, medan Foad
redogjorde för aktuella frågor inom EU från sin
Brysselhorisont. Kommittén diskuterade också
ett EU-förslag om investment screening, som
den svenska regeringen remitterat. ICC Sweden
bjöd in kommittén till en gemensam diskussion
med kommittén för handelspolitik och
investeringar, för att diskutera ICC:s remissvar.
Under hösten var ICC också engagerade i en
internationell transportkonferens, som hade
många intressanta inslag om konkurrens- och
upphandlingsfrågor inom kollektivtrafik. Denna
återkommande konferens, Thredbokonferensen,
ägde under år 2017 rum i Stockholm.

Jörgen Ekelöw
Maria Carlsson
Marie Östman
Martin Åberg
Mikael Schmidt
Mina Gregow
Olle Rislund
Paula Ulander
Per Lyrvall
Peter Forsberg
Sune Larsen
Tommy Pettersson
Ulf Djurberg
Ulrica Salomon

Atlas Copco AB
Skanska AB
Advokatfirman Vinge
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Svenska Cellulosa AB
Stora Enso AB
Bokwall Rislund Advokatbyrå
Carlsberg AB
Stora Enso AB
Hannes Snellman Advokatbyrå
Sandvik AB
Mannheimer Swartling Adv.
Setterwalls Advokatbyrå
Advokatfirman Lindahl

Ledamöter i Commission on Competition
Anders Stenlund
Tor KB
Erik Söderlind		Kastell Advokatbyrå AB
Håkan Osvald		Atlas Copco AB
Joakim Sundbom
Hammarskiöld & Co AB
Per Lyrvall		Stora Enso AB

Skatter
Ordförande: Magnus Johnsson, Partner, PwC
Skattekommittén har de senaste åren ägnat den
dominerande delen av sina möten åt OECDprojektet BEPS, Base Erosion Profit Shifting.
Under året har kommittén gästats av Margareta
Nyström och Maria Barenfeld från Skatteverket,
som diskuterade implementeringsfrågor av
BEPS. Kommittén har också diskuterat de idéer
EU-kommissionen har publicerat om beskattning i en digital ekonomi. Kommittén har vidare
intresserat sig för FN:s arbete med skattefrågor
och gästades på höstmötet av Ingela Willfors,
Finansdepartementet, som är ledamot av FN:s
skattekommitté.
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Under 2018 års första styrelsemöte i ICC Sweden
var skatter en av huvudfrågorna.
Trots att skatter är ett område av stor vikt för
internationella affärsvillkor är kunskapen utanför
expertkretsen låg om vilken roll de spelar. Därför
planerar skattekommittén att under år 2018
arrangera ett seminarium om trender i internationell beskattning.
Ledamöter i kommittén
Ordförande Magnus Johnsson, PwC
Allan Stenshamn
Allan Stenshamn Advokatbyrå
Andreas J Nordin
ABB AB
Anette Wiklund
ABB AB
Agneta Reinhardt
Volvo Group AB

Marknadsföring
Ordförande: Helén Waxberg, Partner,
Mannheimer Swartling
På årets möten diskuterades bland annat
marknadsföringen i sociala medier och hur ICC:s
marknadsföringskod passar i denna nya form
av marknadsföring. Reklamombudsmannen
Elisabeth Trotzig gjorde en redovisning på
ett av kommittémötena om hur RO jobbar
med olika intressenter. I synnerhet talade
Elisabeth om sociala medier och influencers
roll i marknadsföring idag samt hur detta nya
område har rest nya frågor. Elisabeth påpekade
att självreglering är ett användbart verktyg även
för att ta itu med dessa frågor. Hon deltog även
på vårens kommissionsmöte i Paris och gjorde
en liknande redovisning av arbetet gentemot
influencers.
Även det under året påbörjade arbetet med
att uppdatera marknadsföringskoden, som
år 2017 fyllde 80 år, är också speciellt inriktad
på marknadsföring i sociala medier. Anders
Stenlund, Tor KB, f.d. direktör på Svenskt
Näringsliv, har en central roll i arbetet.
Kommittén har också diskuterat arbetet i den
ovan nämnda arbetsgruppen om varumärkets
betydelse i marknadsföringen, som har väl så
stort intresse för marknadsförings- som för
immaterialrättskommittén.
På höstens kommittémöte diskuterades
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och
vilken betydelse den kommer att ha på
marknadsföringsområdet. Diskussionen leddes
av Axel Tandberg, Fedma, Federation of
European Direct and Interactive Marketing.

Anna Ohlin
Ericsson
Anna R Johansson
Husqvarna AB
Annika Woods
Svenska Handelsbanken
Bertil Wiman
Uppsala Universitet
Björn Nordgren
PwC AB
Claes Hammarstedt
Svenskt Näringsliv
Elisabeth Bergmann
PwC AB
Elisabeth Lindberg Theblin Svenska Handelsbanken
Erik Björkeson
DLA Piper
Erik Haglund
Wistrands Advokatbyrå
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 Adv.
Krister Andersson
Intare AB
Lars Molander
Ericsson
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Ledamöter i kommittén
Ordförande Helén Waxberg, Mannheimer Swartling
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
Bodil Ehlers
Kastell Advokatbyrå AB
Carl Anders Svensson
Advokatfirman MarLaw AB
Charlotte Nörklit
Advokatfirman Lindahl AB
Christer Löfgren
Brand Eye AB
Christina Nylander
Sveriges Kommunikationsbyråer
Christopher Büller
DLA Piper
Christopher Engman
Climeon 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
Helena Rönqvist
Hewlett-Packard Sverige AB
Henrik Nilsson
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
Jan Fager
JM Fager Juridik & Marknadsföring
Lena Seratelius
Reklam-Juridik i Sverige AB
Malin Allard
Advokatfirman Cederquist
Marcus Ateva
Advokatfirman MarLaw AB
Mathilda Stenman
Philip Morris AB
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
Helén Waxberg
Mannheimer Swartling
Jan Fager
JM Fager Juridik & Marknadsföring
Lena Seratelius
Advokatfirman ReklamJuridik AB
Stefan Widmark
Kastell Advokatbyrå KB
Susanna Norelid
Advokatfirman NorelidHolm

Lena Odelberg
Martin Ljungsholm
Patrick Krassén
Peter Utterström
Pontus Fornell
Robert Karlsson
Robert Tranquilli
Roland Dahlman
Staffan Andersson
Ulf Sand
Yvonne Bertlin

Volvo Group AB
SEB
Företagarna
Peter Utterström Advokat
KPMG AB
Swedbank
Svalner Skatt & Transaktion
Dahlman Advokatbyrå
Bird & Bird
Atlas Copco AB
AstraZeneca AB

Ledamöter i Commission on Taxation
Ingrid Melbi
PwC AB
Krister Andersson
Intare AB
Magnus Johnsson
PwC AB
Robert Tranquilli
Svalner Skatt & Transaktion
Staffan Andersson
Bird & Bird

Miljö & Energi
Ordförande: Tord Svedberg, VD, IVL Svenska
Miljöinstitutet
Eftersom kommittén, liksom den globala
kommissionen, har varit mycket engagerad i de
globala skeendena de senaste åren, framförallt
om uppgörelserna om klimat och hållbarhet, har
verksamhetsområdet blivit mycket brett – och
överlappar i stora stycken kommittén för CR
och antikorruption. Kommittén har därför känt
ett behov av att under året diskutera gruppens
fokus samt av att ta mer egna, nationella,
initiativ. En liknande diskussion pågår i den
globala kommissionen.
Kommittén har under året inte haft några
externa talare. En av de frågor som
kommittén och ICC Sweden naturligt nog
har prioriterat under året är näringslivet och
Ledamöter i kommittén
Ordförande Tord Svedberg, VD, IVL Svenska Miljöinstitutet
Ann Christiansson
Svensk Handel AB
Birgitta Resvik
Fortum
Bobby Arash
Ramberg Advokatbyrå
Elina Matsdottir
LRF
Gunnar Bengtsson
Volvo Group AB
Helén Axelsson
Jernkontoret
Hilda Runsten
LRF
Jakob Falkman
Hammarskiöld & Co
Jenny Svärd
Svenskt Näringsliv
Jens Bruno
EY AB
Jessica Schöning
Setterwalls Advokatbyrå
Kristina Forsbacka
Bird & Bird
Lena Westerholm
ABB AB
Magnus Enell
KTH
Maria Hagberg
Ramberg Advokater AB
Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv

Intresset var stort för
Business Forum om FN:s
hållbarhetsmål där bl.a.
närings- och innovationsminister Mikael Damberg
och Carola Lemne talade.
Foto: Pontus Lundahl/TT.
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hållbarhetsarbetet, med särskild fokus på FN:s
hållbarhetsmål. På höstmötet diskuterades
bland annat ICC:s närvaro i FN och aktiviteter
i anslutning till arbetet med hållbarhetsmålen.
Bland annat arrangerade ICC ett Business
Forum i New York i juli, som rönte stort intresse.
Inspirerade av detta arrangerade ICC Sweden,
tillsammans med Svenskt Näringsliv, ett svenskt
event – ”Business Forum” – om näringslivet och
FN:s hållbarhetsmål – SDG:erna. Även detta
attraherade en stor och bred publik.
Kommittén beslutade också att under året
uppmärksamma betydelsen av en cirkulär
ekonomi samt handelns roll. Under hösten
arrangerade vi därför ett seminarium om
cirkulär ekonomi, delvis med handeln med avfall
som utgångspunkt.
Patrik Isaksson
Peder Jonsson
Per Hermerén
Per Norberg
Ulf Svahn

Svenska Cellulosa AB
Kreab AB
Teknikföretagens Service AB
KPMG AB
SPBI - Svenska Petroleum &
Biodrivmedel

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
Patrik Isaksson
Svenska Cellulosa AB
Tord Svedberg
IVL Svenska Miljöinstitutet
Ulf Svahn
SPBI - Svenska Petroleum &
Biodrivmedel

’’

Skiljedom
Ordförande: Robin Oldenstam, Partner,
Mannheimer Swartling
På kommitténs första möte för året var ICC:s
nya Skiljedomsregler, som bl.a. innehåller
nya regler om förenklade förfaranden, en
huvudfråga. Gruppen har under året också
diskuterat ett antal viktiga procedurfrågor, bl.a.
med anledning av att huvudkontoret meddelade
en önskan att minska antalet ledamöter i
skiljedomskommissionen. En tidigare diskussion
om att inom den svenska kommittén skapa en
nomineringsgrupp för inkomna skiljeförfaranden
har också fått ny aktualitet, då vi den senaste
tiden glädjande nog har fått ett ökande antal
förfrågningar om att föreslå skiljemän.

[...] due to its unique quality and its
signature quality control process of
awards, ICC is by far the preferred
institution for high-value, complex
multi-party and multi-contracts
disputes across the globe.

Alexis Mourre, President, ICC Court of Arbitration

ICC Sweden avser att under 2018 arrangera en
resa till ICC:s skiljedomstol för skiljemän hos
svenska medlemsföretag.
Under året deltog ICC Sweden i att arrangera
ett seminarium om skiljedom och mänskliga
rättigheter, tillsammans med Stockholms
handelskammares skiljedomsinstitut och
den svenska delen av The International Law
Association.
Skiljedomskommissionen beslutade under 2017
att skapa en ny task force om klimatrelaterade
skiljedomsfall; den kommer att etableras och
påbörja sitt arbete först under våren 2018.
Ledamöter i kommittén
Ordförande Robin Oldenstam, Mannheimer Swartling
Annette Magnusson Stockholms handelskammare
Bo G. H. Nilsson
Advokatfirman Lindahl KB
Christer A. Holm
NorelidHolm Advokatbyrå 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
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
Johnny Herre
Högsta Domstolen
Jonas Löttiger
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB
Lars Perhard
CERTA Lars Perhard Advokatbyrå AB
Maria Nisell
Magnusson Advokatbyrå
Mattias Göransson
Mannheimer Swartling
Ola Nilsson
A1 Advokater
Olof Rågmark
Olof Johan Rågmark Advokatbyrå AB
Pamela L Angergård Ramberg Advokater AB
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ICC Swedens medlemmar kommer under 2018 att erbjudas en chans att resa till ICC:s Skiljedomstol i Paris.

Patrik Schöldström
Polina Permyakova
Pontus Ewerlöf
Pontus Scherp
Sigvard Jarvin
Simon Arvmyren
Stefan Brocker
Stefan Lindskog
Therese Isaksson
Thomas Tendorf
Tom Johansson
Torbjörn Spector
Tore Wiwen-Nilsson
Wendela Hårdemark

Svea Hovrätt
Advokatfirman Delphi AB
Maqs Advokatbyrå Stockholm AB
Norburg & Scherp
Independent Arbitrator
Advokatfirman Delphi
Mannheimer Swartling
Högsta Domstolen
Advokatfirman Lindahl AB
A1 Advokater
Hamilton Advokatbyrå KB
Svenskt Näringsliv
Advokat Tore Wiwen-Nilsson AB
Sandart & Partners Advokatbyrå

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 Universitet
Fredrik Norburg
Norburg & Scherp Advokatbyrå AB
Hans Bagner
MAQS Advokatbyrå Stockholm AB
Henrik Fieber
Roschier
James Hope
Advokatfirman Vinge KB
Johan Gernandt
Advokatfirman Vinge KB
John Kadelburger
Advokat John Kadelburger AB
Lars Boman
Advokatfirman Morssing & Nycander 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

Trade Finance
Ordförande: Ylva Westlund, Senior Trade
Finance Specialist, Swedbank
Trade finance är fundamentalt för att företag
ska kunna finansiera sina verksamheter och
känna sig trygga med att få betalt även från
köpare på osäkra marknader.
Ett av de områden där näringslivets
självreglering ersätter internationell lagstiftning
är just trade finance. För internationella
betalningsvillkor används idag ICC:s regelverk
för remburser och garantier globalt. I enskilda
fall, när tvister uppkommer mellan parter,
finns det möjlighet att genom en reglerad

strategi inom ICC få en s.k. ”opinion” om hur
problemet rekommenderas att lösas. En av de
bestridande parterna skickar då, genom ICC:s
nationalkommittéer, en presentation av det
aktuella fallet till kommissionens arbetsgrupp,
som sätter ihop ett förslag på lösning och
skickar ut detta till nationella ICC kontor. I
Sverige mottar Trade Finance-kommittén dessa
”opinions”, diskuterar olika tolkningsmöjligheter,
samt skriver en rekommendation tillbaka till
kommissionen i Paris. Denna beslutar vilken
tolkning ICC rekommenderar och publicerar
uppkomna exempel i publikationer som kan
användas som riktlinjer i kommande fall.

Trade Finance Policy
Ordförande: Cristina Rooth, Legal Counsel, SEB
Sedan 2015 diskuterar en särskild grupp
policy- och omvärldsfrågor som påverkar
Trade Finance. Ett av de områden som
diskuteras är digitalisering, och hur den kan
användas för att förbättra trade finance. Inom
kommissionen pågår bl.a. ett arbete för att ge
ut ICC:s Rembursregler, ICC Uniform Customs
and Practice for Documentary Credits, i digital
version. Möjligheterna för ett eventuellt närmare
samarbete mellan de nordiska ICC-kontoren

diskuteras också. Gruppen består av en mindre
krets fasta medlemmar, övriga deltagare beror
på varje enskilt mötes dagordning.
För den som vill veta mer om Trade Finance, har
ICC:s utbildningsplattform, ICC Academy, under
året presenterat ett antal certifierande kurser.
Dessa finns tillgängliga på nätet för alla våra
medlemmar. Det går även att köpa ICC:s trade
finance-publikationer i vår bokhandel på
www.icc.se/bokhandel

Ledamöter i kommittéerna
Ordförande Ylva Westlund, Swedbank
Ordförande Cristina Rooth, SEB
Anja Naert
Danske Bank
Ann Kultala
Handelsbanken
Candan Stam
Danske Bank
Carina Gyllenbring
Swedbank
Christian Johansson
Swedbank
Clas Romander
Delphi
Cristina Rooth
SEB
Gitte Gröndahl
Crédit Agricole Bank
Helen Ström Nilsonne
SEB
Helena Lind Schögarne
Handelsbanken
Lars Gorton
Stockholms Universitet
Lena Andersson
SEB
Louise Lundberg
DNB
Marie Mohmand
Handelsbanken
Marion Ulander
Handelsbanken
Robert Hellberg
DNB
Sladjana Skakic
Danske Bank
Susanna Vennerstrand
DNB Bank
Tell Hermanson
Norventa
Ledamöter i Commission on Banking
Cristina Rooth		SEB
Helen Ström Nilsonne
SEB
Lena Andersson
SEB
Ylva Westlund		Swedbank AB
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Styrelsen

Fr.v. ICC Swedens ordförande Fredrik Persson, generalsekreterare Lena Johansson och vice
ordförande Maria Rankka tillsammans med ICC:s globala generalsekreterare John Danilovich

Fredrik Persson, Ordförande
Maria Rankka, Vice ordförande
Marcus Wallenberg, Kassaförvaltare

Svenskt Näringsliv, JM, Nasdaq Stockholm Bolagskommitté
Stockholms Handelskammare
SEB

LEDAMÖTER:
Ordförande Björn Alvengrip		
Direktör Erik Belfrage		
Direktör Ylva Berg		
Direktör Pia Berglund/Rikard Engström		
Ordförande Pär Boman		
Direktör Sonat Burman-Olsson		
Ordförande Peter Clemedtson		
Direktör Tomas Franzén		
Direktör Jan Frykhammar		
Advokat Peder Hammarskiöld		
Direktör Carina Håkansson		
Direktör Lars Idermark		
Direktör Jan-Olof Jacke		
Direktör Karin Johansson		
Direktör Anders Källström		
Ordförande Laurent Leksell		
Direktör Carola Lemne		
Direktör Hans Lindberg		
Direktör Christina Lindenius		
Direktör Martin Lundstedt		
Ordförande Anders Narvinger		
Direktör Anders Nordquist		
Direktör Elisabet Salander Björklund		
Direktör Henry Sténson		
Ordförande Hans Stråberg		
Direktör Johan Söderström		
Direktör Helena Waker		
Ordförande Hans Wibom		
Direktör Jonas Wiström		
Ordförande Michael Wolf/Urban Edenström
Direktör Klas Wåhlberg		
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Transportföretagen
Consilio International
Business Sweden
Svensk Sjöfart
Handelsbanken, SCA
f.d. Coop
PwC
Bonnier
f.d. Ericsson
Hammarskiöld & Co
Skogsindustrierna
Södra Skogsägarna
AstraZeneca
Svensk Handel
LRF
Elekta
Svenskt Näringsliv
Bankföreningen
Svensk Försäkring
Volvo Group
Alfa Laval, ÅF
Arvid Nordquist HAB
Bergvik Skog AB
Volvo Group
Atlas Copco
ABB
Association of Trade Partners Sweden
Wallenberg Foundations
f.d. ÅF
Stockholms Handelskammare
Teknikföretagen
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ICC:s årsmöte 2017

Protektionism utmanar WTO-systemet
Att världshandeln under 2016, för första gången på flera decennier, utvecklades
långsammare än BNP stod i fokus när ICC Swedens medlemmar samlades för att lyssna på
WTO:s generaldirektör Roberto Azevêdo på årsmötet 2017.

Handeln och den ekonomiska tillväxten går
trögt, samtidigt som vi ser en ökning av protektionistisk retorik, inledde Azevêdo. Men handel
är ett måste för hållbar tillväxt och utveckling.
Protektionism är fel medicin. Azevêdo menade
att mycket av protektionismen är relaterad till
det faktum att många känner sig exkluderade
från fördelarna av ett modernt och globalt
samhälle. Handel associeras – felaktigt – med
strukturell arbetslöshet. Visst kan handel förflytta
arbeten, men sanningen är att teknologi och
innovationer har en mycket större inverkan på
arbetsmarknadsstrukturen. Protektionism löser
ingen av de utmaningar vi ställs inför, det förvärrar dem. Protektionism skapar inte fler jobb – det
gör så att fler jobb försvinner, fortsatte Azevêdo.
För att komma vidare måste vi stärka handelssystemet och få det att fungera bättre, för fler
människor, sa Azevêdo. Detta kräver samlade
ansträngningar, både globalt och nationellt.
WTO-initiativet “Trade Dialogues”, som för in
näringslivsrepresentanter i handelsdebatten har
t.ex. ökat förståelsen mellan näringslivet och
WTO, sa Azevêdo.
Inför ett globalt scenario av låg ekonomisk
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tillväxt och en ökning av protektionistisk retorik,
måste vi säkerställa att fördelarna med handel
når bredare genom nya reformer. Det är viktigt
att vi har ett inkluderande förhållningssätt och
säkerställer att fler spelare kan ta del av fördelarna och att vi hjälper utvecklingsländer att
handla. Avslutningsvis betonade Azevêdo återigen betydelsen av att arbeta tillsammans, och
manade alla som tror på handel och värdet av
global reglering till att föra ut budskapet om
nyttan.
Även EU- och handelsminister Ann Linde lyfte frihandelns roll för utveckling och hållbarhet. I ett
så exportberoende land som Sverige är den protektionistiska utvecklingen vi ser runtom i världen
särskilt oroande. Ann Linde menade att det är nu
det är särskilt viktigt att frihandelsvänner gör sig
hörda.
Erik Belfrage modererade därefter en diskussion
mellan Roberto Azevêdo, Ann Linde och Hans
Stråberg. Man diskuterade bland annat om EU:s
framtida förmåga att vara pådrivande i WTOförhandlingarna. USA har ju traditionellt varit
den drivande frihandelsrösten, men är nu inte i
position att leda.

En agenda för lönsamhet,
samarbeten och innovationer
Hållbarhetsarbete sker inte längre enbart som ett svar på ökande krav från
omvärlden – företag ser alltmer hur ansvarstagande i verksamheter syns
i lönsamheten. När ICC Sweden och Svenskt Näringsliv i december anordnade ett Business Forum för FN:s hållbarhetsmål var det många som ville diskutera näringslivets roll och engagemang i Agenda 2030.
För att FN:s hållbarhetsmål ska uppnås är
näringslivet centralt. Allra särskilt måste dess
roll som skapare av samhällens välstånd lyftas
fram – men också rollen som jobbskapare och
innovatör. Lena Johansson, generalsekreterare
ICC Sweden och Carola Lemne, VD Svenskt
Näringsliv, var eniga om att företag i allt större
utsträckning förstår att hållbarhet inte bara är
en trend – det är ett måste för att vara långsiktigt konkurrenskraftig. För att näringslivet ska
kunna vara konkurrenskraftigt är öppenhet för
handel samt rörlighet det absolut viktigaste
bidraget från politiker för att hjälpa näringslivet
att bidra till hållbarhet, sa Lena innan hon
lämnade plats på scenen för Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.
Mikael Damberg höll med om att protektionism och nationalism inte är bra för en hållbar
utveckling. Han såg också att företags inställning förändrats och att särskilt svenska företag
gått från att se hållbarhet som riskhantering till
affärsstärkande strategier. Han lyfte behovet
av en stark koppling mellan utbildning och
arbetsmarknaden, inte minst i frågor om omskolning när digitalisering och annan utveckling
förändrar vilka kompetenser som efterfrågas.
I en panel med Jan Moström, LKAB, Helena
Stjernholm, Industrivärden och Adam Brånby,
Gränsfors bruk, diskuterades hur man som
företagsledare ser på förutsättningarna för
företag att driva hållbarhetsagendan framåt.
Jan Moström menade att det inte räcker med
att vara bäst i klassen – även företag som
ligger i framkant i sitt hållbarhetsarbete måste
fortsätta förbättras. De tre företagsledarna

Foto: Pontus Lundahl/TT. Fr.v. Louise König, Coop, Frida
Koff, Hemfrid, Henrik Nerell, McDonald’s, Åsa Pettersson,
Scania, och Lena Hök, Skanska

var också eniga om att det skett en förändring
i synen utifrån. För 20 år sedan fick man som
kapitalförvaltare eller investerare inte ens frågan
om vilka hållbarhetsaspekter man tog hänsyn till
– idag går det inte att vara kapitalförvaltare utan
att ha en genomarbetad hållbarhetsstrategi,
reflekterade Helena Stjernholm.
Genomgående under seminariet poängterades
det också att Agenda 2030 utgör ett mycket
användbart hjälpmedel för att tydliggöra för
företag på vilka områden de kan bidra. Adam
Brånby menade att agendan gör det enkelt
även för små bolag att delta i hållbarhetsagendan genom att identifiera inledande mål att
arbeta med, för att sedan hitta allt fler sätt att
bidra på, allt eftersom man utvecklas.
I den avslutande panelen med hållbarhetschefer
från Coop, Hemfrid, McDonald’s, Sandvik, Scania
och Skanska flyttades fokus från näringslivets
förutsättningar att bidra till hur de gör det i
praktiken. Mycket av det som tidigare setts som
risker att hantera, skapar idag samarbeten mellan olika industrier, tillverkare och leverantörer.
Christina Båge-Friborg, hållbarhetschef på
Sandvik, menade att hållbarhetsmålen skapat
ett ramverk som banar väg för smarta affärer.
Hon tog som exempel att om Skanska identifierade en möjlighet att minska miljöpåverkan
genom att använda en ny sorts cement, och
Sandvik fick reda på detta behov skulle ett
samarbete kunna leda till inte bara en hållbar
affär, utan en smart affär – för både Skanska och
Sandvik.
Även Åsa Pettersson, hållbarhetschef på Scania,
gav exempel på att hållbarhet inte bara är en akt
av god gärning – det handlar också om att lösa
problem, som när förbättringar av en produkt
samtidigt leder till minskad miljöpåverkan. T.ex.
har Scania och McDonald’s ett samarbete för att
ta fram fordon som kan anpassas till McDonald’s
behov av mer miljöeffektiva transporter. Nyttan
med detta är att McDonald’s kan effektivisera
sina transporter, samtidigt som Scania blir mer
attraktivt för leverantörer som ska leva upp till
McDonald’s krav, och alltså vinner kunder.
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ICC – en röst i digitala kanaler
och globala forum
ICC tog plats i FN:s Generalförsamling, WTO:s Trade Facilitation Agreement
trädde i kraft, och flera stora bilaterala handelsavtal slöts. ICC Sweden fick ny
ordförande, och arrangerade fler seminarier. Dessutom fortsatte våra medlemmar
att aktivt delta i utvecklingen av policyer och riktlinjer för näringslivet. För
världens största näringslivsorganisation var 2017 minst sagt ett aktivt år.
Fredrik Persson ny ordförande

ICC Swedens nye ordförande Fredrik Persson.
Foto: Svenskt Näringsliv

Vid ICC Swedens årsmöte valdes Fredrik Persson till
ny ordförande. Fredrik efterträder Fredrik Cappelen,
som var ordförande i sju år. Fredrik Persson har under de senaste två åren varit vice ordförande för ICC
Sweden. Han sitter i ett flertal styrelser, och är bland
annat ordförande för Svenskt Näringsliv, JM och
Nasdaq Stockholms bolagskommitté. Fram till att
han tog över ordförandeposten i Svenskt Näringsliv
i november var Fredrik även ordförande för Svensk
Handel. Vid det konstituerande styrelsemötet valdes
Maria Rankka, VD Stockholms Handelskammare, till
ny vice ordförande.

ICC:s strategi betonar kärnvärdena
ICC:s globala styrelse har för första gången antagit
en strategi som formulerar organisationens uppdrag
att arbeta för att upprätthålla öppna ekonomier,
främja rättsstatsprincipen och sund förvaltning, uppmuntra innovation och digital ekonomi samt främja
hållbarhet genom affärer. Dessa prioriteringar går
hand i hand med ICC:s roll att företräda näringslivet
internationellt och med den nya rollen som följer
av observatörsstatusen i FN. För att uppnå detta
kommer en mobilisering av engagemang från det
internationella sekretariatet i Paris och de nationella
ICC-kontoren att vara avgörande.

ICC förstärker sitt FN-arbete

ICC:s permanenta FN-observatör Andrew Wilson och FN:s
generalsekreterare Anronio Guterres
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Den 1 januari 2017 fick ICC observatörsstatus
i FN:s Generalförsamling, som första näringslivsorganisation någonsin. För att kunna maximera
sina bidrag till organisationen förstärker ICC sitt
New York-kontor. ICC har länge deltagit som
rådgivande organ i flera globala sammanhang,
inte minst i arbetet kring FN:s hållbarhetsmål
och klimatkonvention. Med den nya rollen får
man nu fler rättigheter, som t.ex. att delta i
FN-evenemang, lämna synpunkter och även
viss rätt att tala (efter medlemsländerna) under
generalförsamlingens möten. Statusen ger också
rätt att arrangera officiella sidoevenemang kring
FN:s konferenser. ICC Sweden planerar även att
arrangera en delegationsresa för medlemmar.

Hur kan fler ta del av handelns välstånd?
Tack vare de senaste decenniernas snabba tekniska
utveckling kan fler länder delta i den globala
handeln, vilket lett till att miljontals människor lyfts
ur fattigdom. Men trots att den ökande handeln
bidragit till att vi fått det mycket bättre har inte alla
fått del av vinsterna. Därför krävs en aktiv nationell
fördelningspolitik menar både OECD och WTO i
rapporter som publicerades under hösten. Handel
och teknisk utveckling kan leda till stora strukturella
förändringar i samhället. Vissa arbeten och sektorer
försvinner medan andra skapas. Genom nationell
politik måste staten se till att fler medborgare kan
ta del av vinsterna samt utforma skyddsnät för dem
som påverkas negativt av strukturomvandlingar och
rationaliseringar.

Företag måste inkluderas i Brexit

Brexit har varit ett centralt ämne för ICC Sweden under året.

Under året har det riktats kritik mot att Brexitförhandlingarna inte tillräckligt tar hänsyn till
företagens behov, samtidigt som företagen inte
heller engagerar sig tillräckligt. ICC fortsätter
betona vikten av att företag, trots osäkerheten,
förbereder sig. ICC har under året medverkat i och
arrangerat olika Brexit-diskussioner, bl.a. deltog
ICC:s generalsekreterare, Lena Johansson, i Europaforum i Hässleholm. Brexit gör att internationella
affärer kommer att bli dyrare och krångligare – för
i stort sett alla företag. När det nu ser ut som att
tillräckliga framsteg har gjorts om den irländska
gränshanteringen, EU-medborgarnas rättigheter
och ”skilsmässosumman” gäller det att i nästa steg
få till ett så bra handelsavtal som möjligt.

Global Compact byter skepnad

Arbetsgruppen som jobbar för att etablera det svenska nätverket
för FN:s Global Compact.

FN:s Global Compact (UNGC) är ett FN-initiativ
som uppmuntrar företag att agera ansvarsfullt för
att på ett mer hållbart sätt bidra till ekonomiers
och samhällens utveckling, samt att rapportera
om genomförandet. ICC Sweden har fungerat
som kontaktpunkt för de svenska signatärerna,
som kunnat delta i ett nordiskt UNGC. År 2018
genomgår UNGC några ganska genomgripande
förändringar, bl.a. krävs nu att alla lokala UNGCnätverk är självständiga, och nationella. En ny
organisation för ett svenskt UNGC byggs därför
upp. För frågor om arbetet med att etablera
UNGC Sweden Network, kontakta Margi Mataj,
Policy Manager på ICC Sweden. Kontaktuppgifter
finns på vår hemsida, www.icc.se.

Världshandeln ökar farten
Vi är vana vid att handeln ökar snabbare än BNP.
Men sedan finanskrisen har det gått allt trögare –
och 2016 ökade handeln för första gången på flera
decennier mindre än BNP. Nu verkar dock handeln
ta fart igen, och WTO har satt en prognos om en
handelsökning under 2017 på 3,6 procent – att
jämföra med 2,8 procents ökning av BNP. För 2018
beräknas tillväxttakten stabiliseras till en ökning
med ca. 3,2 procent.
Efter några dystra år ökar världshandeln igen. Och handeln
förändras - tjänster ger idag större bidrag till BNP än varuhandeln.
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Sverigekontoret
ICC Sweden är en av de omkring 90
nationalkommittéer som tillsammans bildar
världens största näringslivsorganisation,
ICC. Nationalkommittéerna utgör det
globala nätverk som gör ICC unikt bland
näringslivsorganisationer och som knyter
samman organisationens över 6 miljoner
medlemmar.
På ICC Sweden arbetar Lena Johansson
(Generalsekreterare), Susanne Klockseth
(Coordinator), Margi Mataj (Policy Manager) och
Kajsa Persson-Berg (Communication Manager).
Varje termin erbjuder ICC Sweden också en eller
ett par studenter möjlighet till praktik.
ICC Swedens 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 nytta av. En annan central
uppgift för ICC Sweden är att uppmärksamma
regeringen och svenska myndigheter 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 Sweden arrangerar seminarier inom olika
policyområden, ordnar kurser inom de egna
regelverken samt marknadsför och säljer
ICC-publikationer. Vidare ger ICC Sweden ut
tidningen ICC Business World, Incoterms News
samt ett digitalt nyhetsbrev. Kontoret bistår
även med nominering av skiljemän i tvister vid
ICC International Court of Arbitration.

ICC Sweden har ända sedan nätverket
startade i Sverige varit koordinator för
hålllbarhetsinitiativet UN Global Compact. Margi
Mataj är kontaktperson för nätverket.
ICC Sweden 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. Stiftelserna har inga särskilda
ansökningsdatum, utan tar emot ansökningar
året runt.
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 forskningsoch utvecklingsarbete om harmonisering
av internationella regler för investeringar,
kommunikationer, 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.

Lena Johansson,

Susanne Klockseth,

Margi Mataj,

Kajsa Persson-Berg,

Generalsekreterare

Coordinator

Policy Manager

Communication Manager
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Kunskap som underlättar affärer
— i vår bokhandel
Både nyproducerade och uppdaterade böcker hittar in i ICC:s bokhandel på nätet. De flesta
böckerna är producerade av huvudkontoret. Vi har även några gratis utgåvor som är både
nyproducerade och nedladdningsbara från nätet. Den senaste är en guide om Outsourcing,
som har producerats av en arbetsgrupp i ICC Sweden och som lanserades globalt i början
av 2018.
Efterfrågan på e-böcker ökar, liksom tillgången i vår bokhandel på nätet, www.icc.se/bokhandel. Även
utbudet av kurser genom ICC Academy har ökat och nu finns även en kostnadsfri kurs om ansvarsfull
marknadsföring för den som vill förkovra sig i ämnet.
Årets nyheter och uppdateringar i vår webshop:
1 3 TH EDITION 2017

THE ICC INTELLECTUAL
PROPERTY ROADMAP

Current and emerging issues
for business and policymakers

ICC Intellectual Property Roadmap 2017
IP Roadmap är resultatet av ett samarbete mellan fler än 80
immaterialrättsexperter från världens alla hörn. Behovet av att ha regler
för IP har förändrats i och med utvecklingen av FN:s hållbarhetsmål,
Paris-avtalet angående klimatarbete, mm. Digitaliseringen har också
bidragit med nya processer och ny teknologi där IP har en betydande
roll. Denna bok är kostnadsfri och laddas ner i pdf-format.

ICC Model Contract International Consulting Services: Expanding into a new
market
Under 2017 lanserades det nya modellkontraktet ICC Model Contract International
Consulting Services: Expanding into a new market. Publikationen vägleder och
svarar på frågor som: Hur skriver man ett kontrakt med konsulter? Vilka frågor
ska man ställa sig? Att få tillgång till ett modellkontrakt som rör de tjänster som
företag vill kontraktera och att ha möjligheten att få tillgång till självhjälp har gjort
det lättare för företag att utöka handel.

Drafting and Negotiating International Commercial Contracts, third edition
Denna bok innehåller över 350 sidor av kunskap om hur man skriver
internationella kontrakt - en uppslagsbok för både jurister och affärsfolk. Den
innehåller grundinformation, fördjupande i förhandlingsprocesser, kommentarer
på ICC:s modellkontrakt, Incoterms 2010® och mycket mer.

Guider för ansvarsfullt företagande

Under året har ICC lanserat flera publikationer ämnade att hjälpa företag
att arbeta ansvarsfullt, bl.a. den guide om outsourcing som producerats
av en arbetsgrupp i ICC Sweden och Business Integrity Compendium,
som samlar ICC:s publikationer om ansvarsfullt företagande. Dessa går
att ladda ned kostnadsfritt i vår bokhandel: www.icc.se/bokhandel.

28 ICC SWEDEN 2018

We are the world business
organization
ICC champions open economies, rules-based cross-border trade and investment, the
market economy system and global economic integration as essential contributors to
sustainable and inclusive growth and prosperity. ICC’s global network comprises over
6 million members—companies, chambers of commerce and business associations—
in more than 100 countries. We represent business interests at the highest levels of
intergovernmental decision-making, whether at the World Trade Organization, the United
Nations or the G20 ensuring the voice of business is heard.
What does ICC do?
We are the world’s largest business organization
working to promote international trade,
responsible business conduct and a global
approach to regulation to accelerate sustainable
growth to the benefit of all.

How do I get nominated for a Policy
Commission?
Members of Swedish Policy Committees are
nominated by ICC Sweden, based on their
expertise and experience. These nominations
are concluded by ICC in Paris.

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

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

What is a Policy Commission?
ICC Policy Commissions prepare policy products, including statements to inform and shape
intergovernmental discussions and resulting
policy, as well as rules and codes to facilitate
international business transactions. The Commissions examine major issues of practical
concern to world business and work together
to address cross-cutting subjects. ICC Policy
Commissions are run by the ICC Secretariat in
Paris. They bring together representatives of the
national policy committees to decide common
ICC positions.

Membership Benefits Include
› a unique network with the power to influence
policy in more than 100 countries

›
›
›
›
›
›

ICC Headquarters
33-43 avenue du Président Wilson
75116 Paris, France
Tel: +33 (0) 1 49 53 28 28
icc@iccwbo.org
www.iccwbo.org

29 ICC SWEDEN 2018

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

ICC Sweden
Birger Jarlsgatan 25
111 45 Stockholm
Tel: +46 (0) 8 440 89 20
icc@icc.se
www.icc.se
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