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ICC tar välförtjänt
plats i FN
Från och med den 1 januari i år har ICC observatörsstatus i
FN:s generalförsamling – som första näringslivsorganisation
någonsin. Det är välförtjänt och gör oss alla stolta över
den organisation jag känner starkt för och sedan länge har
engagerat mig i. Ett stort erkännande av ICC:s viktiga arbete.
ICC har genom hela sin historia stått för
ansvarsfullt företagande och för att ett sunt
handelsutbyte i ett gott företagsklimat bidrar
till stabilitet. Själva upprinnelsen till att ICC
skapades efter första världskriget är ju att
handel minskar risken för konflikter – under
devisen ”merchants for peace”. I nästan ett helt
århundrade har ICC tagit ansvar i internationella
handelsfrågor. Det är därför naturligt att just ICC
blir näringslivsorganisationen att ta en formell
plats inom FN.
ICC har sedan länge utvecklat redskap för
företagens internationella affärer och för en
självreglering som hjälper företag att bedriva
sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Redan
1936 utvecklades ICC:s flaggskepp Incoterms,
det vitt spridda och respekterade internationella
språk som används världen över för att klargöra
ansvarsfördelningen i en affär. Men redan året
därefter - för 80 år sedan - utvecklade ICC det
första regelverket om ansvarsfull marknadsföring. Ytterligare exempel är det antikorruptionsregelverk som i år fyller 40 år och det ”business
charter” för miljöhänsyn som utvecklades på
1990-talet.
Att vi nu har fått denna formella status i FN
är ett stort och mycket viktigt erkännande av
ICCs roll och arbete. Jag är övertygad om att
det beror på ett konsekvent, konstruktivt och
genuint arbete för ansvarsfullt företagande
och för att engagera näringslivet i en bredare
samhällsutveckling.
Ett exempel på de senaste årens tydliga
engagemang där ICC har haft en avgörande
näringslivsroll är arbetet både med klimatavtalet
och med FNs hållbarhetsmål.
Näringslivets engagemang i miljö- och andra
hållbarhetsfrågor är nu en del av det dagliga
arbetet – och det är glädjande att det syns
och erkänns av regeringar och internationella
organisationer. Det finns nu alltmer ett genuint
intresse från företag att verkligen integrera ett
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klimat- och hållbarhetsperspektiv i all sin verksamhet. Jag tillhör dem som länge har hävdat
att det inte bara är en skyldighet för företagen
att delta, utan att hållbarhet och miljötänkande
är ekonomiskt rationellt. Det bygger helt enkelt
på ett naturligt ansvar för företagets långsiktiga
lönsamhet.
När företaget analyseras med hållbarhet och
långsiktighet som utgångspunkt, så förskjuts
infallsvinkeln på ett företagsekonomiskt sunt
sätt. Ledningen ser företaget med nya ögon,
vilket ofta ger idéer till förändringar som ger
både hållbarhetsmässiga och ekonomiska
rationaliseringsvinster. Jag har sett det så
många gånger och i alla branscher.
Trots att många företag har mycket kvar att
göra och arbetet naturligtvis inte på långt när är
färdigt, är det glädjande att det nu har accepterats så brett i näringslivet och att näringslivets
medverkan i det globala arbetet för att lösa
klimat- och andra hållbarhetsproblem därmed
är ett faktum.
Jag har i över 15 år bl.a. arbetat för detta inom
ICC Sweden, först som ordförande i den svenska
kommittén för miljö och energi och i motsvarande kommission - och under senare år som
ordförande för ICC Sweden. Som det är så ofta
är i internationellt arbete, så måste man vara
envis och utrustad med en hel del tålamod. Det
kan vara frustrerande att det tar tid att få gehör
och att få till förändringar, men å andra sidan,
när det väl händer så får det en bred spridning.
Jag hoppas att ha varit med och bidragit till den
förändrade attityd som vi nu kan notera.
Sist men inte minst kan vi tillsammans känna
stolthet över ICC Sweden, som är en konstruktiv,
viktig och engagerad del av den världsomspännande organisationen och som därmed aktivt
bidrar till ICC:s globala utveckling.
Fredrik Cappelen
Ordförande ICC Sweden

Vi behöver öppenhet för
handel och investeringar
Handel är inget självändamål, men öppenhet för handel är
det. Öppenhet sprider idéer, kunskap och insikter. Öppenhet
för handel gynnar resurshushållning och välstånd.

Handeln förändras ständigt som en effekt av
utvecklingen av kunskap, teknik, innovationer,
preferenser, regler, m.m. Öppenhet ger goda
möjligheter att dra nytta av denna utveckling,
genom att nyheter kan spridas. Genom
öppenhet för handelsutbyte kan vi också dra
nytta av olikheter och specialisering på ett sätt
som gynnar både ekonomisk utveckling och
resurshushållning. Det är inte bara sunt förnuft,
det är också beprövat.

annan om internationella investeringar. I den
senare policyn poängteras också investeringars
avgörande betydelse för hållbar utveckling och
den centrala roll som ett starkt investerarskydd
därmed har för hållbarhet.

Faktum är att internationell handel är allt
viktigare för vårt välstånd och för en hållbar
utveckling. Paradoxalt nog ifrågasätts samtidigt
handel och internationellt samarbete mer. Men,
globaliseringen är ett faktum och utvecklar
otvetydigt våra ekonomier positivt. Öppenheten
måste värnas. Vi måste också förstå internationellt företagande och vad som krävs för
att det fortsatt ska bidra till en ekonomisk och
hållbar utveckling.

I en tid då världshandeln står och stampar
alltsedan finanskrisen och protektionismen
växer, vill jag ändå avsluta med att nämna ett
par ljuspunkter på handelsfronten. Nyligen
röstade EU-parlamentet ja till handelsavtalet
mellan EU och Kanada, ett modernt handelsavtal som ökar öppenheten mellan två mogna
ekonomier och som kan ge handeln en
välkommen skjuts. Vidare, i Kommerskollegiums
analys av handelshindrens utveckling,
konstaterar de att handelshindren ökar, men
att öppenheten för gränsöverskridande
investeringar har förbättrats sedan finanskrisen.

Företagandet förändras snabbt med ny teknik.
Produktion kräver idag import av insatsvaror
och tjänster. Samtidigt ger tjänster ett större
bidrag till BNP än vad varuhandeln gör.
Dataflöden möjliggör tjänstehandel, men att
data kan flöda obehindrat över landgränser är
idag också avgörande för att produktionen ska
fungera.
Allt detta måste vi förstå för att det ska bli
begripligt att protektionism är skadligare än
någonsin. En av de främsta prioriteringarna för
ICC är därför att mota protektionism samt att
öka förståelsen för öppenhetens betydelse i
ett modernt samhälle - hur öppenhet bidrar till
välståndsutveckling. ICC lanserade därför under
år 2016 kampanjen TradeMatters, som drivs
både globalt och nationellt.
ICC tog under året också fram några
centrala policyer som berör hur beroende
den moderna ekonomin är av öppenhet
över nationsgränser. En av dem handlar om
internationella dataflödens betydelse, en

ICC Sweden hoppas att vi, genom kampanjen
Trade Matters och i samarbete med våra
medlemmar, på ett begripligt sätt kan belysa
handeln från olika aspekter.

Sist, men inte minst, så har nu tillräckligt
många länder ratificerat WTO-avtalet om
handelsprocedurer, TFA, för att det ska träda
i kraft. Den 22 februari i år kom vi äntligen
upp i de 110 länder som krävs. Det är verkligen
mycket glädjande, för avtalet har stor potential
att påtagligt förenkla gränspassager i samband
med handel. Därför vill jag avslutningsvis påminna om den mycket positiva effekt detta kan
få för just öppenheten, för ökade möjligheter
för handel, och om de positiva effekter som kan
förväntas för framförallt utvecklingsländer.
Lena Johansson
Generalsekreterare ICC Sweden

Näringslivets världsorganisation
Internationella Handelskammaren (ICC) är näringslivets världsorganisation. Med
ett nätverk som består av omkring 6,5 miljoner medlemsföretag i över 130 länder,
representerar ICC företag av alla storlekar, från alla branscher och i alla delar av
världen. ICC:s uppdrag är att underlätta internationell handel, investeringar och marknadsekonomi över hela världen. Med andra ord: ICC verkar för att förbättra
företags möjligheter att göra internationella affärer. För att uppnå sitt syfte arbetar ICC
huvudsakligen på tre spår:
# 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
på områden inom bland annat marknadsföring
vilket minskat behovet av lagstiftning och andra
offentliga regler.
# 3 Alternativ tvistlösning
Tvistlösning i form av skiljeförfarande och
medling är alternativ till domstolsförfarandet
och används för att lösa tvister inom både det
svenska och det internationella näringslivet.
Fördelen med alternativa tvistlösningstjänster
är att processen är kostnadseffektiv, flexibel
och att tvistlösningen sker i ett neutralt forum.
ICC:s Skiljedomstol (ICC International Court of
Arbitration) är det världsledande skiljedomsinstitutet för lösande av kommersiella tvister
genom skiljedom.
En global organisation med
nationell förankring
ICC är en global näringslivsorganisation, men

med en djup nationell förankring. Svenska ICC är
en av ett 90-tal nationalkommittéer som 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 400 representanter för
organisationer och företag deltar aktivt. Svenska
ICC hör, genom sitt stora engagemang, till de
mer tongivande inom ICC.
Sakfrågor behandlas i kommissioner
De olika sakfrågorna inom ICC behandlas i
kommissioner. Representanter för ICC:s 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 Sverige
är representerat med ett flertal ledamöter i
respektive kommission.

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

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

130 länder

Brottsbekämpning
ICC har också en omfattande verksamhet inom
ICC Commercial Crime Services, som är förlagd
till London med en filial i Kuala Lumpur, Malaysia. Verksamheten är inriktad på att bekämpa
brottslighet som riktar sig mot företag, såsom
betalningsbedrägerier, attacker mot transporter,
piratkopiering och cybercrime.
SÅ STYRS ICC CENTRALT
ICC World Council – är den högsta instansen
inom ICC. ICC World Council sammanträder normalt en gång om året för att bland annat
säkerställa att ICC-stadgarna följs. ICC World
Council utgörs av företagsledare – delegater
utsedda av nationalkommittéerna.
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. En tredjedel
av styrelsen byts ut varje år.
Generalsekreteraren utses också av ICC World
Council på initiativ av ordförandeskapet och på
styrelsens rekommendationer. Generalsekreteraren leder det internationella sekretariatet och
arbetar nära de nationella kommittéerna med
att driva och utveckla ICC:s verksamhet.
EXEMPEL PÅ SVENSKAR MED VIKTIGA
ICC-ROLLER INTERNATIONELLT
Marcus Wallenberg – styrelseordförande i
SEB, FAM och Saab – var ordförande i ICC
2006–2008 och är nu ordförande för ICC G20

Advisory Group, ICC:s storsatsning initierad för
att placera det globala näringslivets synpunkter
på G20-mötets bord.
Erik Belfrage – ordförande i Consilio International – var fram till år 2016 ordförande för ICC:s
CSR-kommission och är numera koordinator
för ICC:s europeiska nationalkommittéer och
därigenom också europeisk rapportör och
observatör i ICC:s globala styrelse. Erik Belfrage
är även, tillsammans med svenska ICC:s ordförande Fredrik Cappelen och Marcus Wallenberg,
svensk representant i ICC World Council.
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.
ICC:s HUVUDKONTOR I PARIS
ICC grundades år 1919, dvs. precis efter första
världskriget, som ”merchants for peace”.
Huvudkontoret med det Internationella Sekretariatet och Skiljedomstolen ligger i Paris.
På huvudkontoret arbetar omkring
300 medarbetare från över 30 länder.
Det internationella sekretariatet
utvecklar och driver ICC:s verksamhet och står i nära kontakt med
nationalkommittéerna. Här arbetar
de Policy Managers som sköter
det löpande arbetet och
administrationen kring
kommissionerna samt
en kommunikationsstab.

Arbetet i ICC:s kommittéer
och kommissioner
Det huvudsakliga uppdraget som ICC har är att
bidra till förbättrade förutsättningar för internationell handel och investeringsmöjligheter, och
på så sätt förenkla för företag att genomföra
internationella affärer. Organisationen arbetar
på olika sätt för att uppnå detta, bland annat
genom att påverka beslutsfattare på global,
regional och nationell nivå.
En annan huvuduppgift är att utveckla ICC:s
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.
ICC Sweden representeras i kommissionerna av
svenska medlemmar – ofta experter inom respektive ämnesområde. De svenska positionerna
formas i svenska kommittéer och syftar till att
tillvarata det svenska näringslivets intressen i
internationell affärsverksamhet. Kommittéerna
sammanträder två gånger per år, inför de globala kommissionsmötena. 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. Förutom ICC:s kommitté för Finansiella tjänster och försäkringar,
motsvaras samtliga svenska kommittéer av
internationella kommissioner.
Genom digitalisering och globalisering har produktion och företagande förändrats – därmed
också handeln. Om vi till detta lägger behoven
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av internationell affärsverksamhet för att nå
världens samlade åtaganden för klimatet och
för en hållbar utveckling, så kan vi inte bromsa
internationell handel och gränsöverskridande
investeringar. De är helt avgörande inslag för att
styra världen i en mer hållbar riktning. Ändå ser
man just nu hur världshandeln utvecklas trögt
och protektionismen vinner mark, samtidigt
som förståelsen för handelns roll för ett fungerande samhälle är för låg. ICC har därför lanserat
den globala kampanjen ”Trade Matters” för att
förklara betydelsen av handel och internationell
affärsverksamhet. Under 2017 kommer Trade
Matters och ICC:s policyer om dataflödens viktiga roll i modernt företagande ligga till grund för
Svenska ICC:s seminarie- och påverkansarbete.
Med tanke på kommittéernas centrala roll
i ICC Sweden är det viktigt att vi utnyttjar
dem rationellt och att vi aktivt utvecklar
kommittéarbetet. Det händer mycket som
får betydelse för handel och internationell
affärsverksamhet. Med en tydlig röst genom
representativa och aktiva kommittéer kan ICC
Sweden åstadkomma mer.
Under året har kommittéerna höjt ambitionsnivån ytterligare när det gäller att arrangera
seminarier. Ett par seminarier har genomförts
om handelspolitik, bl.a. efter USAs presidentval.
Seminarier har även arrangerats inom bl.a. CR &
anti-korruption, immaterialrätt, marknadsföring
och skiljedom. Under året har också ICC:s flaggskepp Incoterms® haft 80-årsjubileum, vilket firades med ett event under hösten. På kommande sidor presenteras kommittéernas verksamhet
och prioriteringar under det gångna året.

CR & Anti-korruption
Ordförande: Lena Hök, Hållbarhetschef, Skandia
Kommitténs arbete har fortsatt influerats av att
ICC Sweden leder Global Compacts nordiska
nätverk. Under våren anordnades en utbildning
för att belysa hur man aktivt agerar efter
undertecknandet av Global Compact samt hur
man som företag och organisation praktiskt
använder principerna och implementerar dem i
verksamheten.
Tillsammans med Global Compact anordnade
kommittén även ett event i Almedalen om
näringslivet och barns rättigheter, baserat
på ICC:s Marknadsföringskod och de
barnrättsprinciper som utvecklats av Global
Compact, Rädda Barnen och Unicef. Detta event
följdes i oktober upp med ett seminarium i
samarbete med ICC:s marknadsföringskommitté,
där företag presenterade exempel på hur
de implementerat barns rättigheter i sina
kärnverksamheter, och hur barns rättigheter
tillgodoses i marknadsföring.
Ledamöter
Andréa Haag
Angela Evans
Anna Romberg
Bengt Mattson
Bodil Ehlers
Cathrine Beijer
Charlotte Kalin
Didrik Roos
Elisabet Wenzlaff
Elisabeth Eklund
Elna Lembrer Åström
Erik Belfrage
Evalena Persson
Fredrik Franke
Göran Norén
Helena A Knutsson
Håkan Persson
Jan Andark
Johan Henningsson
Jonas Andre
Katarina Skalare
Magnus Enell
Mahsa Sina

OKQ8
Mannheimer Swartling
Telia Company
Pfizer AB
Kastell Advokatbyrå AB
Svensk Exportkredit AB
Chamber Trade Sweden
Deloitte AB
Wenzlaff & Partners
Advokatfirman Delphi
Deloitte AB
Consilio International AB
Saab Ab
PwC AB
Svenskt Näringsliv
Skanska AB
SKF AB
Scania AB
Svensk Exportkredit AB
SKF AB
Kraftringen Energi
KTH
Telia Company

Under 2016 ansvarade kommittén för att ta
fram en översättning av ICC Anti-Corruption
third party due diligence: A guide for SMEs,
vilken översattes av Advokatfirman Vinge och
lanserades på ett seminarium hos ICC i januari
2017. Vinge kommer att använda publikationen
som utbildningsmaterial i kurser på området.
Under hösten anordnades ett seminarium med
Jakob Trollbäck, kommunikatören och den
grafiske designern bakom kommunikationen
av de globala målen. Jakob talade om hur
företag kan kommunicera hållbarhet mer
framgångsrikt samt om arbetet med att
utveckla kommunikationen kring de 17 målen
med tanken att de skulle bli globalt igenkända.
Jakob var även talare på kommitténs höstmöte.
På internationell nivå inledde kommissionen ett
kartläggningsarbete för att ytterligare stärka
ICC:s arbete med att påvisa sambandet mellan
ansvarsfullt företagande och konkurrensfördelar
på marknaden.
Malin Ripa
Volvo Group AB
Maria Sandow
Svensk Handel AB
Marie Trogstam
Telia Company
Martin Åberg
Ericsson
Mats Williamson
Skanska AB
Michaela Ahlberg
Telia Company
Mikael Schmidt
Svenska Cellulosa AB
Mikael Sundström
The Absolut Company AB
Parul Sharma
Advokatfirman Vinge KB
Pernilla Klein
SNS
Peter Utterström
Peter Utterström Advokat AB
Pontus Selderman
Stora Enso AB
Richard Fleetwood
Ericsson
Sandra Hein Kaznova
Hammarskiöld & Co
Théo Jaekel		Advokatfirman Vinge KB
Torbjörn Westman
KPMG AB
Ledamöter i Commission on Corporate
Responsibility and Anti-corruption
Erik Belfrage
Consilio International AB
Lena Hök
Skandia
Magnus Enell
KTH
Susanna Zeko
ICC Sweden
Torbjörn Westman
KPMG

Jakob Trollbäck, Trollbäck + Company, talar på ICC:s seminarium om
hur man kan kommunicera hållbarhetsarbete mer framgångsrikt.
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Digital Ekonomi
Ordförande: Ulf Pehrsson, VP Government
and Industry Relations, Ericsson
Digitalisering medför nya sätt att producera och
bedriva handel. Genom den digitala tekniken
får företag, särskilt små och medelstora företag,
helt nya förutsättningar att konkurrera på en
global marknad, och ICC prioriterar därför
arbetet med att öka förståelsen för betydelsen
av dataöverföringar för det moderna näringslivet. Under 2017 kommer kommissionen även att
arbeta med att utveckla en policy om hur digital
ekonomi bidrar till de globala målen.
På nationell nivå anordnade ICC Sweden
under 2016 ett flertal möten och seminarier,
med bl.a. SAS Institute som samarbetspartner, om EU:s nya dataskyddsförordning
och hur denna kan påverka företags
möjligheter att utnyttja digitaliseringens
fulla potential. Dataskyddsförordningen
diskuterades av Kristina Svahn Starrsjö,
generaldirektör Datainspektionen och
Christofer Fjellner, EU-kommissionär på
kommittémötet för Finansiella tjänster och
försäkringar. Under våren samarbetade ICC
Sweden också med Svenskt Näringsliv och
Stockholms Handelskammare för att påverka
EU-kommissionen att anta beslut om Privacy
Shield samt för att Privacy Shield inte ska
innehålla någon ”sunset-klausul”. Privacy shield
är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA som innefattar
principer om personuppgiftshantering samt
översynsmekanismer. Sunset-klausulen var ett
förslag att låta Privacy Shield förfalla efter några
år, vilket skulle kunnat ha negativa konsekvenser
för företags möjligheter att agera långsiktigt.
Ett brev skrevs också till bl.a. statsminister
Stefan Löfven om det svenska näringslivets
behov av ett beslut om Privacy Shield.

I WTO har intresset för att närma sig ”digital
handel” ökat. För att tillmötesgå det ökande
intresset arrangerade ICC under sommaren
rundabordssamtal i Silicon Valley. WTO:s
generaldirektör Robert Azevêdo kunde där
diskutera ”digitala” handelshinder med representanter från ledande globala teknikföretag och
startups och få en bättre förståelse för nuvarande hinder för gränsöverskridande dataflöden
och e-handel. ICC:s generalsekreterare John
Danilovich blev utsedd att leda en grupp som
lämnade policyrekommendationer redan under
hösten, och som fortsatt kommer att arbeta för
hur man kan utveckla digital handel.
Ledamöter i kommittén
Anders Ericsson
Anna Fernqvist Svensson
Anna Nordén
Axel Tandberg
Björn Gustavsson
Carl Johan af Petersens
Carolina Brånby
Caroline Olstedt Carlström
David Mothander
Elisabet Lundgren
Eva Fredrikson
Fredrik Sand
Hans Andréasson
Henrik Nilsson
Javier Carreras
Jonas Kjellstrand
Karl-Fredrik Björklund
Martin Gynnerstedt
Mats Tindberg
Patrik Fältström
Patrik Hiselius
Peder Jonsson
Rene Summer
Stefan Bernhard
Tom Lindström

Ramberg Advokater AB
Hellström Advokatbyrå KB
TrustWeaver AB
Swedma/Tandberg & Partners AB
IOTC Legal Advokat AB
Advokatfirman Vinge KB
Svenskt Näringsliv
Klarna AB
Google Sweden AB
Linklaters Advokatbyrå AB
Advokatfirman Vinge KB
Stockholms Handelskammare
Mannheimer Swartling
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
TrustWeaver AB
SAS Institute AB
Carler KFB AB
Advokatfirman Cederquist
Advokatfirman Lindahl AB
Netnod
Telia Company
Kreab AB
Ericsson
Bird & Bird
Ericsson

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

Diskussioner under vårmötet för
kommittén DIgital Ekonomi
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Handels- och Investeringspolitik
Ordförande: Ulf Pehrsson, VP Government and
Industry Relations, Ericsson
ICC tog under året fram några centrala
policyer som berör hur beroende den moderna
ekonomin är av öppenhet för handel och
investeringar över nationsgränser. En av
dem handlar om internationella dataflödens
betydelse för produktion och handel, en
policy som kommissionen för handels- och
investeringspolitik har utarbetat gemensamt
med kommissionen för digital ekonomi. Detta
är också en av de frågor som den svenska
kommittén ägnat mest engagemang under året.
ICC har under år 2016 även utarbetat positioner
om regionala frihandelsavtals relation till
multilaterala överenskommelser samt om
internationella investeringars betydelse
för ekonomisk och hållbar utveckling.
Förutom att diskutera dessa har den svenska
kommittén gästats av experter från UD och
Kommerskollegium för att diskutera läget i
CETA, handelsavtalet mellan EU och Kanada,
och i TPP, handelsavtalet mellan USA och ett
antal asiatiska länder, samt hur protektionismen
utvecklas.
Två globala skeenden med klara handelsaspekter som ICC engagerar sig i är
digitalisering och hållbarhet, såväl FN:s
hållbarhetsmål som klimatmålen. Dessa frågor

utgör, tillsammans med en strävan att förklara
handelns ökande betydelse i ett modernt
samhälle, svenska ICCs främsta prioriteringar.
Ett par veckor efter det amerikanska
presidentvalet ordnade svenska ICC ett
seminarium om USAs handelspolitik. En
av slutsatserna var att presidenten har
mycket makt på det handelspolitiska
området och relativt fritt kan införa olika
handelshinder. Världshandelsdagen, som
arrangeras tillsammans med bl.a. Stockholms
handelskammare, hade under året ett
handelspolitiskt tema.
Mot bakgrund av att världshandeln står och
stampar samtidigt som protektionismen
vinner mark, lanserade ICC under år 2016 en
global kampanj – TradeMatters – genom vilken
näringslivet ska göra sin röst hörd för att
förklara samhällsnyttan av öppenhet och handel.
Det nya året har inte bara inletts med att en
protektionistisk president har installerats i USA.
Två glädjande handelspolitiska händelser kan
också noteras, nämligen att EU-parlamentet
har godkänt CETA samt att WTO-avtalet om
förenklade handelsprocedurer har trätt i kraft,
vilket kan få mycket stor betydelse, inte minst
för utvecklingsländers handel.

Ledamöter i kommittén
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		Agenturföretagen
Henrik Olsson		Swedish Match North Europe AB
Kaj Hobér		Uppsala Universitet
Magnus Runnbeck
Business Sweden
Mathias Ternell
Jernkontoret
Mathilda Stenman
Philip Morris AB
Mats Kinnwall		Skogsindustrierna
Michael Bogdan
Lunds Universitet
Olof Erixon		Svenskt Näringsliv
Per Anders Lorentzon
Sydsvenska Handelskammaren
Peter Strempel
Philip Morris AB
Sara Övreby		Scania AB
Åke Weyler		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
Olof Erixon		Svenskt Näringsliv
Sara Övreby		Scania AB
Ulf Pehrsson
Ericsson
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Jan Hedqvist, KPMG modererar
samtal mellan Christofer Fjellner,
EU-parlamentariker (M) och Kristina
Svahn Starrsjö, generaldirektör på
Datainspektionen, på höstmötet för
kommittén Finansiella tjänster och
försäkringar.

Finansiella Tjänster och Försäkringar
Ordförande: Per Johan Eckerberg, Partner, Vinge
Svenska ICC:s absolut största kommitté,
kommittén för finansiella tjänster och försäkringar sammanträder två gånger per år, och
arbetar utöver det i två arbetsgrupper; Outsourcing av finansiella tjänster och försäkring samt
Long-term risks.
Under året har ett arbete med en guide om
Outsourcing av finansiella tjänster pågått. ICC
har nu tagit upp guiden på global nivå för
behandling i kommissionen Commercial Law and
Practice, där ICC Sweden kommer rekommendera att Christina Strandman Ullrich leder en task
force för att slutföra produkten. Förhoppningen
är att guiden kan bli en global ICC-produkt med
praktiska hjälpmedel för företag som outsourcar
tjänster i reglerade sektorer.
På höstens möte var dataskyddsförordningen
och konsekvenser av långvarig minusränta i
fokus. Kerstin Hessius, VD på Tredje AP-fonden,

Ledamöter i kommittén
Anders Ackebo
Setterwalls
Anette Ivri Nordin
Mannheimer Swartling
Anna Felländer
Swedbank AB
Anna Oxenstierna
Oxenstierna & Partners
Arthur Csatho		DLA Piper
Bengt Kärde		DLA Piper
Carl Hugo Parment
White & Case Advokat
Charlotta Carlberg
KPMG AB
Charlotte Barnekow
Ericsson
Christer A. Holm
Advokatfirman NorelidHolm AB
Christina Strandman Ullrich Compliance Forum
Clas Romander
Advokatfirman Delphi AB
Dan Öwerström
Svea Hovrätt
Erik Börjesson		Lloyds
Eva Lindgren		BNP Paribas Cardif Nordic
Fabian Ekeblad
Advokatfirman Vinge KB
Fredrik Forsström
Aon Sweden AB
Gunnar Hjertquist
Wesslau Söderqvist
Helena Nelson		Carnegie Investment Bank AB
Helene Wall		Fondbolagens Förening
Henrik Gunolf
Marsh AB
Henrik Rydén
JLT Risk Solutions AB
Isabella Hugosson
Dahlgren & Partners
Johan Stenberg
Franska Handelskammaren
Jonas Åkerman
Honorary Chairman
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talade om vilka effekter man kan vänta sig av en
räntehöjning efter en lång tid med minusränta.
Hur den nya dataskyddsförordningen kan
komma att påverka finansbranschen diskuterades också. Kristina Svahn Starrsjö, generaldirektör, Datainspektionen, gav en inblick i
Datainspektionens syn på den nya förordningen,
vilket sedan följdes upp av Christofer Fjellner,
EU-parlamentariker (M) som talade om hur man
diskuterar dataskyddsförordningen i Bryssel.
I ett digitaliserat samhälle är det centralt att
dataflöden kan passera nationella gränser för att
handel och produktion ska fungera.
Tidigare under året gästade Finansinspektionens
generaldirektör, Erik Thedéen, kommittén och
talade om konflikten mellan tillsynens krav och
den kommersiella verkligheten. På samma möte
talade Erik Nerep, Handelshögkolan, om sin bok
Lex Skandia, som handlar om skandalen kring
bonussystemet Wealth Builder.

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

Sv Fondhandlareföreningen
Svenska Handelsbanken
Svenska Fondhandlareföreningen
Baker & McKenzie Advokatbyrå
Svenska Bankföreningen
Fondbolagens Förening
Electrolux AB
Brim AB
Cicero Fonder
Svenska Handelsbanken
Alecta
Dahlgren & Partners
Skandia
Hammarskiöld & Co AB
Mannheimer Swartling
PWC AB
Per Andelius & Partners AB
SPP Pension & Försäkring AB
Advokatfirman Delphi AB
Länsförsäkringar AB
Atradius
Rose-Marie Lundström Advokat AB
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB
Advokatfirman NorelidHolm AB
Svenska Handelsbanken
SEB

Handelsrätt
Ordförande: Johnny Herre, Justitieråd,
Högsta Domstolen
En av grundpelarna för ICC är kommittén
Handelsrätt som bl.a. hanterar ett av ICC:s
flaggskepp, Incoterms®. Handelsrättskommittén
diskuterar och vägleder i juridiska frågor som
är av intresse för näringslivets möjligheter att
göra internationella affärer, ett område som inte
hanteras av något annat forum i Sverige. Under
2016 fyllde Incoterms® 80 år och ICC anordnade
ett seminarium för att uppmärksamma detta.
Den 1 januari 2016 trädde Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser (NSAB)
2015 i kraft. NSAB redogör framför allt för
speditörers ansvar och skyldigheter gentemot
uppdragsgivaren, inom ramen för de olika
transportsrättsliga konventionerna. Syftet med
att förnya bestämmelserna är att de bättre ska
spegla dagens verksamhet. Det har bland annat
getts utrymme för sådan logistikverksamhet
som inte var lika omfattande tidigare, t.ex.
tredjepartslogistik och fjärdepartslogistik. Den
svenska kommittén skickade under våren in
ett förslag till kommissionen för Handelsrätt. I
den föreslår kommittén att ICC:s kommission
för Handelsrätt utvecklar en juridisk struktur för
tredjepartslogistik.
På höstmötet för kommittén presenterade
Christina Ramberg sitt utkast till boken
Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten
för att få respons och tankar ifrån gruppen.
Arbetet, som har fått stipendium från ICC, har
som syfte att visa hur prejudikat fungerar som
rättskälla. Boken förväntas komma ut under
våren 2017.

Ledamöter i kommittén
Anders Fernlund
Anna-Karin Abdon
Cecilia Hager
Christian Hybinette
Christina Ramberg
Eric M. Runesson
Erika P Björkdahl
Fredrik Lundblom
Henrik Lindstrand
Håkan Osvald
Jakob Melander
Jessika van der Sluijs
Jim Runsten
Joakim Lavér
Jon Kihlman
Jori Manukka
Jörgen Heilborn
Karl Johan Dhunér
Lars Gorton
Mats Bergström
Mattias Hedwall
Mikael Wågberg
Mirja Högström
Oscar Litzén
Oscar Tiberg
Svante O. Johansson
Tell Hermanson
Thomas Lindqvist
Tom Johansson
Torbjörn Spector
Åke Nilsson

Advokatfirman Nova
Advokatfirman Abdon AB
Södertörns Tingsrätt
Andersson Gustafsson Advokatbyrå
Stockholms Universitet
Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Uppsala Universitet
Advokatfirman Vinge KB
Advokatfirman Cederquist
Atlas Copco AB
Hammarskiöld & Co AB
Stockholms Universitet
Synch Advokat AB
Hannes Snellman Advokatbyrå AB
Advokat Jon Kihlman AB
Stockholms Universitet
Ericsson
Dhunér Advokatbyrå HB
Stockholms Universitet
Teknikföretagen
Baker & McKenzie Advokatbyrå AB
Green Cargo
Stockholms Tingsrätt
Länsförsäkringar AB
Chouette Advokatbyrå AB
Högsta Domstolen
Norventa AB
Hammarskiöld & Co AB
Hamilton Advokatbyrå KB
Svenskt Näringsliv
ABB AB

Ledamöter i Commission on Commercial Law and Practice
Anders Fernlund
Advokatfirman Nova
Christina Ramberg
Stockholms Universitet
Eric M. Runesson
Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Johnny Herre
Högsta Domstolen
Lars Gorton
Stockholms Universitet
Oscar Tiberg
Chouette Advokatbyrå AB
Torbjörn Spector
Svenskt Näringsliv
Ledamöter I Commission on Customs and Trade Facilitation
Fredrik Edholm
Stockholms Handelskammare
Oscar Tiberg
Chouette Advokatbyrå AB
Tommy Pilarp
Transportindustriförbundet

Oscar TIberg,
Chouette
Advokatbyrå,
talar på
Incoterms® ett event, där
ICC Sweden
passade på
att fira 80-årsjubileet av sin
flaggskeppsprodukt.
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Immaterialrätt
Ordförande: Thomas Lindqvist, Partner,
Hammarskiöld & Co
Immaterialrättskommittén har under året bland
annat diskuterat hur de immaterialrättsliga
reglerna har anpassats till de möjligheter
som den digitala ekonomin ger. Kommittén
har även fortsatt arbeta med frågor rörande
piratkopiering och förfalskning av varor.
ICC och Swedish Anti-Counterfeiting Group
(SACG) anordnade under året gemensamt
en ”Customs and Law enforcement training”
utformad som en ”speed dating” mellan
rättighetshavare samt tull- och rättsväsende.
Syftet var att underlätta identifiering av
piratkopior genom en detaljerad presentation av
rättighetshavarnas varumärken och produkter.
ICC:s internationella arbetsgrupp ”Task force
on labelling and packaging requirements” drog
igång sitt arbete under 2016. Arbetet
Ledamöter i kommittén
Anette Henrysson
Bengt Domeij
Carl Wendt
Christer Löfgren
Christopher Büller
Erik Sandgren
Eva Blum
Fredrik Ståhl
Henrik Lindström
Henrik Wistam
Ivan Hjertman
Karin Cederlund
Karin Westerberg
Katarina Nilsson
Lena Seratelius
Patrick Krassén
Per Jonas Nordell
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Advokatfirman Vinge KB
Uppsala Universitet
Noréns
Brand Eye AB
DLA Piper
Gernandt & Danielsson Adv.byrå KB
Advokatfirman Vinge KB
Time Advokatbyrå KB
Ramberg Advokater
Advokatfirman Lindahl AB
IP Interface AB
Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Stora Enso AB
Advokatfirman ReklamJuridik i Sverige
Svenskt Näringsliv
Stockholms Universitet

som bl.a. handlar om varumärkets
betydelse i marknadsföringen har stort
intresse i såväl immaterialrätts- som
marknadsföringskommittén. Arbetsgruppen
ska utarbeta ett dokument som behandlar
när märkningskrav avseende form, format
och/eller design påverkar det legitima
användandet av varumärken och nyttjandet av
varumärkestillgångar. Gruppen leds av Anders
Stenlund, f.d. direktör på Svenskt Näringsliv.
Kommissionen för immaterialrätt har också varit
aktiv i diskussionen om ”EU Unitary patent and
Unified Patent Court project” (Court). Brexit
har lett till nya frågor om hur projektet ska
implementeras och vad Storbritanniens roll
kommer att bli i fortsättningen.
En ny version av IP Roadmap utarbetades under
2016 och kommer att lanseras under 2017.

Per Josefson
Richard Lewinson
Robin Berzelius
Sanna Wolk
Sophia Spala
Stefan Widmark
Stina Sjögren Paulsson
Åsa Johansson

Mannheimer Swartling
Tetra Laval AB
Awapatent AB
Uppsala Universitet
Setterwalls Advokatbyrå AB
Kastell Advokatbyrå AB
Scania AB
Philip Morris AB

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

Under året har
ICC varit mycket
aktiva i att anordna
seminarier. Här bild
från paneldiskussion
på konferensen
Bridging the Climate
Change Policy Gap
som arrangerades
i samarbete
med Stockholms
Handelskammares
Skiljedomsinstitut
och International Bar
Association

Konkurrens
Ordförande: Håkan Osvald, Chefsjurist,
AtlasCopco
Under 2016 gav ICC ut ICC Leniency Manual
som har som mål att leda till en minskad risk
för sanktioner mot de företag som agerar aktivt
mot karteller och rapporterar dem. Manualen
skapades eftersom det saknas ett universellt
sätt att göra en sådan rapportering på, och företag har som följd kunnat få immunitet i vissa
länder, men fortfarande kunnat bli mål för juridiska påföljder i ett annat land. ICCs Leniency
Manual förklarar hur processen ser ut samt är en
guide till hur en rapportering ska konstrueras för
att den ska täcka alla internationella regler.
Efter flera aktiva år med Merger Control och
SME Toolkit för Compliance and Advocacy så
har det varit lägre aktivitet i konkurrenskommittén under 2016.

’’

The ICC Leniency Manual is clearly the
answer for progressive competition,
market and trade development and an
indispensable tool for each leniency
applicant worldwide

Ledamöter i kommittén
Adrienne de Jounge
Advokat Adrienne de Jounge AB
Anders Lagerlund
Skanska AB
Anders Norlander
Ramberg Advokater AB
Anders Stenlund
Tor KB
Anna Fernqvist
Hellström
Svensson
Advokatbyrå KB
Carolina Tendorf
Electrolux, AB
Cristian Söderlund
Skanska AB
David Nilsson		Bird & Bird
Elisabeth Eklund
Advokatfirman Delphi AB
Erik Hellners		Setterwalls Advokatbyrå AB
Erik Söderlind		Kastell Advokatbyrå AB
Eva Kullberg Tideman
Exportkreditnämnden EKN
Grant McKelvey
Advokatfirman Vinge KB
Helena A Knutsson
Skanska AB
Henrik Nilsson		Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
Jakob Lundström
Swedavia
Jenny Arvered		Skanska AB
Jessica Karlberg Lagrelius Postnord AB
Joakim Lavér		Hannes Snellman Adv.byrå AB
Joakim Sundbom
Hammarskiöld & Co AB
Johan Carle		Mannheimer Swartling
Johan Karlsson
Advokatfirman Vinge KB
Jörgen Ekelöw		Atlas Copco AB
Karl Johan Dhunér
Dhunér Advokatbyrå HB
Kent Karlsson		Kastell Advokatbyrå AB
Martin Åberg
Ericsson
Mikael Schmidt
Svenska Cellulosa AB
Mina Gregow
Stora Enso AB
Olle Rislund		Bokwall Rislund Advokatbyrå
Paula Ulander
Öberg & Associés AB
Per Lyrvall		Stora Enso AB
Peter Forsberg
Hannes Snellman
Pontus Selderman
Stora Enso AB
Stefan Johansson
Telia Company
Sune Larsen		Sandvik AB
Tommy Pettersson
Mannheimer Swartling
Ulf Djurberg		Setterwalls Advokatbyrå AB
Ulrica Salomon
Advokatfirman Lindahl AB
Ulrika Wester
Ericsson
Ledamöter i Commission on Competition
Anders Stenlund
Tor KB
Erik Söderlind		Kastell Advokatbyrå AB
Håkan Osvald		Atlas Copco AB
Joakim Sundbom
Hammarskiöld & Co AB
Karl Johan Dhunér
Dhunér Advokatbyrå HB
Kent Karlsson		Kastell Advokatbyrå AB
Per Lyrvall		Stora Enso AB

- Marcin Trepka, Co-chair, ICC Task Force Cartels
and Leniency
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Marknadsföring
Ordförande: Helén Waxberg, Partner,
Mannheimer Swartling
Marknadsföringskommittén har fortsatt att
växa under 2016, dels till antal ledamöter, deks
avseende nationellt engagemang.
Vid vårmötet presenterade Maria Mossenberg,
ordförande för Sveriges Annonsörers PRkommitté, kommitténs nya rekommendationer.
Rekommendationerna är utvecklade för de
som arbetar med PR och marknadsföring inom
sociala medier. Kommittén diskuterade att
eventuellt skapa en arbetsgrupp med uppgift
att internationalisera rekommendationerna och
skapa en ICC-version.
Vid höstmötet diskuterades arbetet i
ICC:s internationella task force Labelling
& Packaging som är aktuellt för både
marknadsföringskommittén och

Ledamöter i kommittén
Alexander Jute
Anders Ericson
Anders Stenlund
Ann Nilsson
Axel Tandberg
Carl Anders Svensson
Charlotte Nörklit
Christer Löfgren
Christina Nylander
Christopher Büller
Claes Månsson
Daniel Tornberg
David Nilsson
Elisabeth Trotzig
Emma Linnér
Fredrik Ståhl
Gunilla Welander
Helena Rönqvist
Henrik Nilsson
Jan Fager

Advokatfirman MarLaw AB
Sveriges Annonsörer AB
Tor KB
Danowsky & Partners Advokatbyrå
Swedma/Tandberg & Partners AB
Advokatfirman MarLaw AB
Calissendorff Swarting Adv.byrå KB
Brand Eye AB
Sveriges Kommunikationsbyråer
DLA Piper
Advokat Claes Månsson AB
Advokatfirman MarLaw AB
Vendemore Nordic AB
Reklamombudsmannen
Husqvarna AB
Time Advokatbyrå KB
Reklamombudsmannen
Hewlett-Packard Sverige AB
Wesslau Söderqvist Advokatbyrå
JM Fager Juridik & Marknadsföring

immaterialrättskommittén. Gruppen har också
diskuterat självreglering för könsdisriminerande
reklam, ett område inom vilket det föreligger
risk för lagstiftning. Marknadsföringskommittén
anordnade tillsammans med CR & Antikorruptionskommittén ett seminarium på
temat ”Näringslivet och barns rättigheter” där
företagsrepresentanter berättade om hur deras
företag arbetar praktiskt med barns rättigheter.
ICC:s marknadsföringskod kan användas av
företag som verktyg för efterlevnad av krav
ställda bl.a. i barnrättsprinciperna utvecklade av
Rädda barnen, FN:s Global Compact och Unicef.
Kommittén har också diskuterat behovet av
att revidera ICC:s marknadsföringsregler med
hänsyn till lagstiftningsutvecklingen vad gäller
dataskydd och ökad användning av digitala
kommunikationskanaler.

Lena Seratelius
Marcus Ateva
Mathilda Stenman
Mikael von Ekensteen
Per Svanteson
Sanna Wolk
Stefan Widmark
Susanna Norelid
Thomas Nygren
Tobias Eltell
Tore Thallaug

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

Paneldebatt med Global Child Forum, Rädda Barnen, Danone Nordic
och Skandia under seminariet “Näringslivet och barns rättigheter”
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Reklam-Juridik i Sverige AB
Advokatfirman MarLaw AB
Philip Morris AB
Bergendahl & Son AB
Com Hem
Uppsala Universitet
Kastell Advokatbyrå AB
Advokatfirman NorelidHolm
Hamilton Advokatbyrå KB
Sveriges Annonsörer AB
Swedma

Miljö & Energi
Ordförande: Tord Svedberg, VD, IVL Svenska
Miljöinstitutet
Förra året var klimatfrågorna i fokus inför
klimatmötet i Paris, COP21. Under 2016 har
diskussionen främst handlat om hur man
ska implementera FN:s globala mål samt om
näringslivets viktiga bidrag för att målen ska
uppnås. Året avslutades med COP22-mötet
i Marrakech där ICC hade en viktig roll i att
tydliggöra vikten av arbetet med att nå hållbar
och inkluderande tillväxt.
ICC publicerade under 2016 en ny
investeringspolicy som betonar att
näringslivets viktigaste bidrag till hållbar
utveckling är investeringar, samt att det
viktigaste i investeringspolitiken är ett gott
investeringsklimat. Bakgrunden ligger i att
det nu existerar ett stort investeringsgap
inom hållbar utveckling, av vilket större delen
måste fyllas av privatkapital och utländska
direktinvesteringar.
Även kommittéarbetet präglades av
diskussionen kring implementeringen av de
globala målen. Annika Helker Lundström,

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

ICC WBO
@iccwbo

#Climate market mechs can curb #carbon
emissions. How much do you know about them?
#COP22 #BizCOP22 http://bit.ly/MarketMechs
08.08 – 24 nov. 2016

nationell miljösamordnare för näringslivet och
Ingrid Peterson, generaldirektör på Formas,
gästtalade på årets kommittémöten. Ingrid
ingår i regeringens nya delegation för Agenda
2030 som ska arbeta fram en handlingsplan
för de nya hållbarhetsmålen. Annika arbetar
för ökad användning av Sveriges 16 miljömål i
näringslivet. Inom näringslivet finns ett starkt
intresse av att jobba med Agenda 2030 och
Sveriges egna miljömål, dock främst hos stora
företag. För att det ska ske en förändring hos
mindre företag krävs det att enkla hjälpmedel
finns tillgängliga för dem, menade Annika.

’’

Companies of all sizes and sectors
around the world are moving as
never before to address climate
change impacts and lower emissions
of greenhouse gases through
business innovation, investment, and
implementation.
– Kersten Karl Barth,
Ordförande
ICC Commission on
Environment and Energy

Ledamöter i Commission on Environment and Energy
Gunnar Bengtsson
Volvo Group AB
Inger Strömdahl
Svenskt Näringsliv
Jens Bruno
EY AB
Magnus Enell
KTH
Maria Sunér Fleming Svenskt Näringsliv
Martin Gavelius
PwC AB
Patrik Isaksson
Svenska Cellulosa AB
Tord Svedberg
IVL Svenska Miljöinstitutet
Ulf Svahn
Svenska Petroleum & Biodrivmedel SPBI
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Skatter
Ordförande: Magnus Johnsson, Ansvarig
Skatteavdelningen, PwC
Under 2016 har kommittén fortsatt diskuterat
kring Base Erosion and Profit Shifting
(BEPS) vilket är den viktigaste frågan för ICC
angående skatter. I nuläget ligger fokus på
implementeringen av BEPS åtgärder som på
många sätt oroar kommittén.
Målet med BEPS är att skapa ett gemensamt
regelverk för att hantera skatter, att
informationsöverföringar sker smidigt mellan
skattemyndigheter samt att det finns riktlinjer
som följs angående dokumenthantering i varje
land, som också omfattas av samarbete och
utbyte av information. En central fråga är hur
tvistlösning ska fungera i relation till BEPS.
Under 2016 var ICC aktiva inom arbetet med
Ledamöter i kommittén
Allan Stenshamn
Allan Stenshamn Advokatbyrå AB
Anders Rosengren
Volvo Group AB
Andreas J Nordin
ABB AB
Anette Wiklund
ABB AB
Anna Ohlin
Ericsson
Anna R Johansson
Husqvarna AB
Annika Woods
Svenska Handelsbanken
Bertil Wiman
Uppsala Universitet
Björn Nordgren
General Electric
Claes Hammarstedt
Svenskt Näringsliv
Elisabeth Bergmann
PwC AB
Elisabeth Lindberg Theblin Svenska Handelsbanken
Erik Björkeson
DLA Piper
Erik Haglund
Wistrands Advokatbyrå
Frida Lauri
Scania AB
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

att påverka EUs beslut om Anti-Tax Avoidance
Package (ATAP). Oro uttrycktes att ATAP gick
längre än internationellt erkända riktlinjer och
riskerar att resultera i dubbla eller multipla
skatteregler.
Vid ett gemensamt möte mellan kommittén för
skatter och CR & Anti-korruption diskuterades
huruvida frågan om skatt också är en CSRfråga. Några slutsatser var att företagen måste
förhålla sig till frågan, vara transparenta med sitt
agerande samt ta ansvar för sina beslut och sitt
agerande.
Ms. Madeleine Zhang, vice ordförande
i ICC Kinas skattekommission, gästade
kommitténs höstmöte och talade om den
kinesiska skattelagstiftningens utveckling och
kommissionens arbete och utmaningar.
Krister Andersson
Lars Hultqvist
Lars Molander
Lena Odelberg
Lena Swedenborg
Patrick Krassén
Peter Utterström
Pontus Fornell
Robert Tranquilli
Roland Dahlman
Staffan Andersson
Ulf Sand
Yvonne Bertlin

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

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

Ledamöter ifrån skattekommittén diskuterar ICC:s pågående policyarbete
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Skiljedom
Ordförande: Robin Oldenstam, Partner,
Mannheimer Swartling
ICC Swedens kommitté för Skiljedom består
idag av omkring 40 ledamöter. I kommittén
för Skiljedom deltar representanter för svenska
ICC:s medlemmar i egenskap av ledande
experter och sakkunniga inom skiljedom.
Ett av de sätt ICC arbetar för att främja
investeringsmöjligheter och internationell
handel är genom att lösa internationella tvister,
genom världens största skiljedomsinstitut
– ICC International Court of Arbitration
(Skiljedomstolen). ICC:s skiljedomstol hade
2016, för andra året i rad, ett rekordstort antal
skiljedomsförfaranden, med en ökning av
förfaranden i bl.a. Sydostasien och Latinamerika.
Samtidigt pågår ett aktivt arbete för att
etablera Skiljedomstolen i Afrika söder om
Sahara.
Under året anordnade ICC i samarbete
med Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut och International Bar
Association (IBA) en konferens med fokus
på hur internationell skiljedom kan användas
för att uppnå klimatmålen i Parisavtalet från
2015. ICC var en aktiv part i att driva fram ett
klimatavtal som ger ett tydligt erkännande
av näringslivets viktiga roll, inte minst i form
av innovation och investeringar, i att uppnå
miljömålen. Trots att den privata sektorn är
engagerad och beredd att bidra, möter den
olika typer av hinder för investeringar. Eftersom
avtalet inte heller innehåller några direkta eller
tydliga överenskommelser om hur man ska
åstadkomma eller stimulera de investeringar
som behövs, var överbryggandet av detta glapp
i fokus under konferensen. Det innehåller heller
inga mekanismer för uppföljning eller för att
garantera genomförande av avtalet.
Under konferensen var ett övergripande intryck
att ett stabilt investeringsklimat är det viktigaste
incitamentet för investeringar i hållbarhet.
Ledamöter i kommittén
Annette Magnusson Stockholms handelskammare
Bo G. H. Nilsson
Advokatfirman Lindahl KB
Christer A. Holm
Advokatfirman Norelid-Holm AB
Christer Holm
Advokatfirman Krilon AB
Christina Ramberg
Stockholms Universitet
Claes Lundblad
Adv.firman Lundblad & Zettermarck
Dan Öwerström
Svea Hovrätt
Erik Wernberg
Advokatfirman Cederquist
Eva Storskrubb
Uppsala Universitet (Roschier)
Fredrik Norburg
Norburg & Scherp
Hans Bagner
Maqs Advokatbyrå Stockholm AB
Hans Hammarbäck Mannheimer Swartling

Johan Kuylenstierna talar på konferensen
“Bridging the Climate Change Policy Gap”
Henrik Fieber
Håkan Osvald
James Hope
Jesper Tiberg
Johan Gernandt
Johan Strömbäck
John Kadelburger
Johnny Herre
Karl Johan Dhunér
Maria Nisell
Mattias Göransson
Ola Nilsson
Olof Rågmark
Pamela L Angergård
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

Roschier Advokatbyrå AB
Atlas Copco AB
Advokatfirman Vinge KB
Advokatfirman Lindahl AB
Advokatfirman Vinge KB
Setterwalls Advokatbyrå AB
Advokat John Kadelburger AB
Högsta Domstolen
Dhunér Advokatbyrå HB
Magnusson Advokatbyrå
Mannheimer Swartling
A1 Advokater
Olof Johan Rågmark Advokatbyrå AB
Ramberg Advokater AB
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 KB

Ledamöter i Commission on Arbitration and ADR
Bo G. H. Nilsson
Advokatfirman Lindahl AB
Carl Nisser
Miller Rosenfalck LLP
Christer Holm
Advokatfirman Krilon
Claes Lundblad
Lundblad&Zettermarck
Eva Storskrubb
Uppsala 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
Karl Johan Dhunér
Dhunér Advokatbyrå
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
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Trade Finance
Kommittén för Trade Finance bytte under året
ordförande då Per Johansson, Handelsbanken,
slutade och ersattes av Ylva Westlund,
Swedbank.
Kommittén arbetar med de frågetecken som
kan uppstå i användandet av ICC:s regelverk för
remburser och garantier. Det arbetet är mycket
viktigt då det inte finns några internationella
regleringar för internationella betalningsvillkor.
Genom att använda ICC:s regler är parterna
garanterade ett internationellt erkänt regelverk.
Ibland kan det dock uppstå frågetecken i
relation till tillämpningen av regelverket. En
förfrågan om klargörande/bedömning tillställs
då ICC. Bedömningen benämns opinion. Kommissionen för trade finance gav 2016 ut ”ICC
Banking Commisson Opinions 2012-2016”. Volymen innehåller officiella opinions tagna av ICC:s
trade finance kommission för åren 2012-2016.
Dessa 82 opinions visar hur ICC:s universella
regler tillämpas i den dagliga verksamheten.

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

2016 års ICC Global Survey on Trade Finance
ger en bild av minskad tillgång på global trade
finance. Resultatet visar att allt fler banker
anser att de inte kan ge lån för att finansiera
internationell handel, att mer än hälften av
alla låneansökningar som nekas kommer från
SME:s och att det upplevs vara en akut brist på
handelsfinansiering i Afrika. Resultatet ska bl.a.
ligga som underlag för diskussion hos WTO, IMF
och Världsbanken.

Trade Finance Policy
Ordförande: Cristina Rooth, Legal Counsel, SEB
Trade Finance Policy-gruppen har sammanträtt
tre gånger 2016. Gruppen bildades 2015 på
initiativ av företrädare för svenska banker.
Ambitionen är att träffas informellt för att
diskutera och utbyta erfarenheter i gemensamma
policyfrågor samt hjälpas åt att tolka en rad
omvärldsförändringars betydelse för trade
finance och banksektorn. Gruppen har därmed
ingen formell roll inom ICC, den har varken en fast
sammansättning eller agenda att bevaka. Man
följer dock ICC:s kommissionsarbete och flera av
deltagarna reser till de globala möten som Trade
Finance-kommissionen håller.
En fråga som man informerat sig om närmare
under början av 2017 är hur man utbildar sin
personal i trade finance. Detta i samband med
ICC:s stora satsning på online-utbildningar
genom ICC Academy som tillhandahåller sådana
certifierande kurser, bland annat.
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Styrelsen

Fr.v.: Generalsekreterare Lena Johansson, Vice ordförande Fredrik Persson, Ordförande Fredrik Cappelen och
Kassaförvaltare Marcus Wallenberg.

Fredrik Cappelen, Ordförande
Fredrik Persson, Vice ordförande
Marcus Wallenberg, Kassaförvaltare

Dustin, Terveystalo, Dometic
Svensk Handel
SEB

LEDAMÖTER:
Direktör Erik Belfrage
Direktör Ylva Berg
Direktör Pia Berglund
Ordförande Pär Boman
Direktör Sonat Burman-Olsson
Ordförande Peter Clemedtson
Direktör Tomas Franzén
Direktör Jan Frykhammar
Advokat Peder Hammarskiöld
Direktör Carina Håkansson
Skog dr Björn Hägglund
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
Direktör Johan Molin
Ordförande Anders Narvinger
Direktör Maria Rankka
Direktör Henry Sténson
Ordförande Hans Stråberg
Direktör Johan Söderström
Direktör Helena Waker
Ordförande Hans Wibom
Direktör Jonas Wiström
Ordförande Michael Wolf
Direktör Claes Wåhlberg

Consilio International
Business Sweden
Svensk Sjöfart
Handelsbanken, SCA
Coop
PwC
Bonnier
Ericsson
Hammarskiöld & Co
Skogsindustrierna
SweTree Technologies
Södra Skogsägarna
AstraZeneca
Svensk Handel
LRF
Elekta
Svenskt Näringsliv
Bankföreningen
Svensk Försäkring
Volvo Group
Assa Abloy
Alfa Laval, Capio, Coor Service Management
Stockholms Handelskammare
Volvo Group
Atlas Copco
ABB
Agenturföretagen
Wallenberg Foundations
ÅF
Stockholms Handelskammare
Teknikföretagen
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ICC:s årsmöte 2016
Ett splittrat Europa - orsaker och lösningar
Betydelsen av ett starkt Europa i oroliga tider betonades av Lord Mandelsson, tidigare vice
premiärminister och näringsminister i Storbritannien samt handelskommissionär i EU, när
han höll huvudanförandet på ICC:s årsmöte 2016.

I oroliga tider, med ett instabilt geopolitiskt
landskap som ställer oss inför stora utmaningar
så som plötsliga migrationsströmmar, krig och
terrorism, är en stark och enad gemenskap
absolut nödvändig, var huvudbudskapet i
Lord Mandelssons anförande. Investeringar
är nyckeln till att skapa ett framgångsrikt och
välmående Europa. För att generera tillväxt
i Europa behövs incitament som skapar fler
säkra investeringar som kan främja välstånd för
Europa som helhet, betonade Lord Mandelsson.
Lord Mandelson ägnade globaliseringen stort
utrymme i sitt anförande. Han betonade globaliseringens oomtvistade nytta, men menade att
politiker inte hade hanterat globaliseringens
effekter och utmaningar på ett klokt sätt. De
nödvändiga politiska åtgärderna hade inte vidtagits för att hantera komplexiteten i en globaliserande tillvaro. När Lord Mandelson klev in i
den brittiska regeringen talade man om globaliseringen i abstrakta ekonomiska termer och
missade, enligt honom, att diskutera frågor som
hur vinsterna skulle fördelas, vem som skulle
bära förändringens oundvikliga kostnader,
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och vilka policyer som skulle behövas för att
hantera övergången.
Idag ser vi hur finansiella svårigheter och ett
misslyckat reformarbete har lett till en situation där flera av Europas äldre medborgare ser
sina pensioner näst intill försvinna och unga
välutbildade måste leta arbete utanför hemlandet, fortsatte Lord Mandelsson. Detta skapar en situation som alstrar missnöje, vilket blir
en fruktsam grogrund för populism och protektionistiska åsikter. De som är bekymrade över
den förändring globaliseringen skapat är ofta
samma grupp som ställer sig tveksamma till
främmande kulturer och nya influenser. Dessa
populister söker ofta lösningar genom att hävda att det var bättre förr och stöttar ofta enkla
lösningar såsom exempelvis ett utträde ur EU.
Avslutningsvis framhöll Lord Mandelsson att
ICC, som en viktig länk mellan näringslivet och
beslutsfattare, måste fortsätta att tydliggöra
värdet av öppna gränser och de ekonomiska
fördelar som följer på internationella samarbeten.

ICC får observatörsstatus i
FN:s generalförsamling
För första gången i FN:s 71-åriga historia får näringslivet ta formell
plats i FN:s generalförsamling. Detta genom antagandet av en
resolution som beviljar världens största näringslivsorganisation Internationella Handelskammaren (ICC) - observatörsstatus.
FN:s beslut är historiskt och ett tydligt erkännande av näringslivets
viktiga bidrag till och roll i arbetet för internationell fred och säkerhet,
mänskliga rättigheter samt ekonomisk, social och hållbar utveckling.
Beslutet utgör också en viktig symbol för det ökande samarbetet
mellan FN och näringslivet i globala styrningsfrågor och framförallt
för främjandet och implementeringen av FN:s Agenda 2030.
Beslutet att bevilja ICC observatörsstatus i FN:s generalförsamling
trädde i kraft den 1 januari 2017. Detta är första gången en
näringslivsorganisation har blivit beviljad observatörsstatus i FN:s
generalförsamling. Observatörsstatus innebär möjlighet att tala på
generalförsamlingens sammanträden och delta i vissa omröstningar.
Att ICC nu beviljats observatörsstatus innebär alltså att näringslivet
formellt kan göra sin röst hörd inom FN.
“Det här är ett viktigt erkännande av den roll näringslivet har att
spela för att bidra till en fredligare värld. Det finns bara ett sätt
att framgångsrikt möta de många utmaningar samhället står inför
idag – från klimatförändringar till massmigration – regeringar och
civilsamhället måste samarbeta med den privata sektorn”, sa ICC:s
ordförande Sunil Bharti Mittal om beslutet.
ICC arbetar redan idag med flera FN-specialiserade organ och
organisationer runt om i världen. Genom att kanalisera och
tillhandahålla näringslivets synpunkter och bidra med expertis
på områden som kommersiella standarder och inom klimatfrågor
har ICC genom åren etablerat sig som näringslivets röst i flera
globala förhandlingar. En viktig del av ICC:s långsiktiga arbete och
generalförsamlingens beslut om beviljande av observatörsstatus var
ICC:s officiella roll som representant för det globala näringslivet i de
förhandlingar som slutligen resulterade i etablerandet av FN:s 2030
Agenda.

’’

FN:s generalförsamlings
beslut att ge ICC
observatörsstatus
kommer vid en tidpunkt
då engagemang från alla
aktörer är avgörande för
att möta de ambitiösa mål
som FN:s medlemsstater
enats om genom 2030agendan för hållbar
utveckling.
– Jan Eliasson
f.d. vice generalsekreterare, FN

”Näringslivet är en viktig partner i arbetet för att målen i Agenda 2030
och Agendan för utvecklingsfinansiering från Addis Abeba ska nås,
och det är därför rimligt att näringslivet uppmärksammas genom att
ges en observatörsstatus i FN”, menade Kajsa B Olofsgård, svensk
ambassadör för 2030-agendan. ”Med arbetets internationella karaktär
och med ICC:s hittillsvarande engagemang, så är det också naturligt
att ICC får denna officiella näringslivsroll”, fortsatte hon.
Erik Belfrage, ICC European Coordinator, menar att efter tillkomsten
av Global Compact 1999, är tilldelningen av observatörsstatus
den tydligaste signalen från världssamfundet att det privata
näringslivet, handel, industri och tjänster, har en viktig – för att
inte säga avgörande roll – att spela i utvecklingen av en hållbar
och global ekonomisk tillväxtpolitik som inom ramen för en liberal
handelspolitisk miljö kan säkra att det stora flertalets ekonomiska och
sociala situation utvecklas positivt.
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ICC – en röst i digitala kanaler
och globala forum
2016 var ett händelserikt år för ICC. Globalt fick ICC en historisk plats som
observatör i FN:s generalförsamling, Incoterms® firade 80-årsjubileum och Sunil
Bharti Mittal utsågs till ny global ordförande. På nationell nivå anordnades
seminarier på många olika teman och våra medlemmar deltog aktivt i att vara
med och utveckla policyer och riktlinjer för näringslivet.
Trade Matters
Sedan decennier tillbaks har handeln i genomsnitt
ökat runt 50 procent mer än världens samlade BNP.
2016 beräknades världshandeln för första gången på
mycket länge öka långsammare än BNP. Samtidigt
noterar vi ökande protektionism, samt att både nytta
och syfte med handelsavtal ifrågasätts. Internationell
handel är allt viktigare för vårt välstånd och för en
hållbar utveckling. För att öka förståelsen för hur
internationell handel och investeringar bidrar till
välstånd och hållbarhet lanserade ICC under 2016
kampanjen Trade Matters. Kampanjen drivs både på
global och på nationell nivå.

ICC European Regional Consultative Group

Erik Belfrage leder ICC:s European Regional Consultative Group,
här under gruppens möte i Bryssel 2016.

ICC:s European Regional Consultative Group
har under året diskuterat hur man inom EU kan
förstärka varandras insatser samt hur man kan
använda sig av Trade Matters-kampanjen för att nå
ut till nya målgrupper. Företrädare för OECD och
Svenskt Näringsliv har deltagit för att diskutera
internationell handels utveckling, handelspolitik samt
kommunikation om handel. Man har även diskuterat
TTIP och hur viktigt det är med investerarskydd,
inte minst på grund av de enorma investeringar som
kommer att krävas för att uppnå Agenda 2030.

Investeringar ett måste för att nå hållbarhet

Ett sunt investeringsklimat är det viktigaste i investeringspolitiken
framhäver ICC i en ny policy.
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ICC betonar i en ny policy att investeringar är
näringslivets viktigaste bidrag till hållbar utveckling
och att ett gott investeringsklimat är det viktigaste
i investeringspolitiken. Behovet av investeringar
för att världen ska nå FN:s hållbarhetsmål (SDGs)
och de klimatmål som beslutades år 2015 är
enormt. ICC uppmanar därför länder att se
över sitt investeringsklimat, inkl. det generella
näringslivsklimatet. Ett sunt investeringsklimat är
enligt ICC viktigare än investeringsfrämjande och
liknande insatser för att attrahera investeringar.
Det handlar om generella villkor för företagande,
exempelvis om skatteregler och immaterialrättsligt
skydd, likväl som om förutsägbarhet och ickediskriminering.

ICC Intellectual Property Roadmap

IP Roadmap är ICC:s flaggskeppsprodukt på
immaterialrättsområdet. I den återfinns ICC:s
samlade policyer inom immaterialrättens olika
områden. Produkten uppdateras kontinuerligt, och
under 2017 lanseras en ny upplaga. IP Roadmap
innehåller bidrag från ett flertal experter från
hela världen och används globalt av företag,
institutioner och beslutsfattare.
Den nya versionen kommer att finnas tillgänglig för
nedladdning på ICC:s globala hemsida.

ICC utvecklar e-learningkurser
ICC Academy slog upp de digitala portarna för
ett par år sedan och har sedan dess byggt upp
ett utbud av kurser i Trade Finance och handel.
Deltagare från företag och enskilda individer
certifieras efter genomgången kurs. ICC Academy
erbjuder sina deltagare en utbildning som ger en
chans att lära sig samma internationellt anpassade
material och att arbeta efter samma regler,
lokalt liksom globalt. Huvudutbildningar är The
Global Trade Certificate, Certified Trade Finance
Professional och Export/Import Certificate men
ICC Academy erbjuder också enstaka kurser och
seminarier. Medlemmar i ICC Sweden får rabatt,
fråga oss efter rabattkoden innan du anmäler dig
till en kurs.

Incoterms® firade 80 år

Justitieråd Johnny Herre talade under Incoterms®-eventet om vilka
påföljder ett avtalsbrott kan innebära.

Varje dag, året runt, levereras varor för tusentals
miljarder kronor med stöd i Incoterms® 2010 som
säljarens och köparens gemensamma regelverk.
Detta unika verktyg för handel har utvecklats
genom flera revisioner under de gångna 80
åren. I november arrangerade ICC Sweden ett
evenemang som lockade intresserade användare
och experter. Där diskuterades vilka påföljder
ett avtalsbrott kan medföra, anledningar till att
banken inte betalar, och ansvar utöver Incoterms®
under transport. Vi tog även tillfället i akt att fira
Incoterms® 80-årsdag samt starten på den nya
revisionen som beräknas vara klar 2020. ICC
Sweden anordnar Incotermskurser 3-4 gånger om
året.

Restriktioner för dataflöden hämmar
ekonomisk utveckling

Restriktioner av dataflöden riskerar att få en negativ effekt på
innovationer och ekonomisk utveckling, menar ICC.

I en ny policy klargör ICC näringslivets behov
av att använda och flytta data i sin dagliga
verksamhet – också över nationella gränser. Det
finns en växande oro inom näringslivet för de
generella regleringar som införs i vissa länder utan
hänsynstagande till de negativa effekter dessa
kan ha på innovationer och ekonomisk utveckling.
Restriktioner för dataflöden och för lagring av
data måste utformas med förståelse för datas roll
i moderna företag i alla branscher – och utan att
utgöra onödiga hinder. Samtidigt betonas i policyn
att integritet och säkerhet i datahanteringen
måste upprätthållas för att tekniken ska kunna
utnyttjas optimalt.
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Sverigekontoret
ICC är världens största näringslivsorganisation
med fler än 6,5 miljoner medlemmar i omkring
90 olika nationalkommittéer. ICC Sweden är en
av nationalkommittéerna. Nationalkommittéerna
utgör det globala nätverk som gör ICC unikt
bland näringslivsorganisationer. På ICC Sweden
arbetar Lena Johansson (Generalsekreterare),
Susanna Zeko (Director of Policy), Susanne
Klockseth (Coordinator) och Kajsa PerssonBerg (Communication & Project 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 omedelbar 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.

Lena Johansson, Generalsekreterare
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ICC Sweden är svensk koordinator för UN Global
Compact och sedan augusti år 2015, under
2 år, är också Susanna Zeko på ICC Sweden
ordförande, focal point, för Global Compact
Nordic Network.
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.
ICC:s Nicolinstiftelse CN-70 bildades 1991 med
anledning av tekn. dr. Curt Nicolins 70-årsdag.
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att
främja tekniskt och ekonomiskt forsknings- och
utvecklingsarbete om harmonisering av 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.

Susanna Zeko, Director of Policy

Susanne Klockseth, Coordinator

Handböcker för internationella
affärer
Det finns några bästsäljare som håller i sig från år till år och de används både som
läroböcker och uppslagsböcker. Incoterms® 2010, är ett utmärkt exempel på en bok som alla
som arbetar med transporter och import/export bör ha i sin bokhylla. Nästan lika populära
är de böcker som rör betalning vid ett handelsutbyte, dvs. ICC:s rembursregler och ICC:s
Regler för Demandgarantier. Dessa tre böcker är översatta med både engelsk och svensk
text för lättare förståelse.
Bland årets nya eller uppdaterade publikationer hittar man följande:
ICC Guide on Transport and the Incoterms® 2010 Rules
I de flesta fall av ägarbyten, mellan säljare och köpare, används en tredje
part, en transportör, som fraktar godset. Den här guiden har utvecklats
för att klargöra förhållanden mellan transportkontrakt och Incoterms. Den
riktar sig framför allt till transportörer men innehåller även en fullständig
beskrivning av termerna.
Boken gavs ut i samband med Incoterms® 80-årsjubileum och är skriven på
engelska.

Årets nyheter och uppdateringar av modellkontrakt i vår webshop:
ICC Model Contract Consortium Agreement
The new ICC Model Contract “Consortium Agreement” addresses the needs of
companies of all sizes wanting to cooperate on major projects by providing a
platform that is fair to all parties. The model accommodates the desire of all parties
for a solid unanimous decision making process, a clear allocation of participation and
provision of resources, the need for swift and effective dispute resolution, and the
need for complete and informed allocation of risks.

ICC Model Contract Selective Distribution
The ICC Model Contract “Selective Distribution” is intended for the marketing of
products through a network of qualified retailers. Selective distribution agreements
allow the exporter to better control the way its products are marketed by creating
a direct link between the exporter and the retailers who sell its products to the final
consumer.

ICC Model Confidentiality Agreement
ICC has developed the ICC Model Confidentiality Agreement and ICC Model
Confidentiality Clause. Aimed to assist business people and lawyers who are not
necessarily experts on the subject, ICC offers a balanced cross-sectorial model
taking into account interests of both disclosing and receiving parties. Moreover,
the ICC Models can be used in relation to all kinds of confidential information and a
wide variety of business transactions.

På ICC:s internationella hemsida www.iccwbo.org kan man även köpa e-böcker och delta i onlineutbildningar.
Utbudet av de mycket uppskattade onlineutbildningarna har under 2016 utökats med framför allt utbildningar
inom Trade Finance, genom ICC Academy.
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We are the world business
organization
The International Chamber of Commerce is the world’s largest business organization with
a network of over 6.5 million members in more than 130 countries. We work to promote
international trade, responsible business conduct and a global approach to regulation
through a unique mix of advocacy and standard setting activities – together with marketleading dispute resolution services. Our members include many of the world’s largest
companies, SMEs, business associations and local chambers of commerce.

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 in their
business sector and agree 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.
What is a Policy Commission?
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. Meetings of the
Commissions are held in different locations in
the world each year.
How do I get nominated for a Policy
Commission?
Members of Swedish Policy Committees are nominated by ICC Sweden and these nominations
are either confirmed or rejected by ICC in Paris.

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
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How many Policy Commissions are there?
13. They are: Arbitration and ADR, Banking,
Commercial Law and Practice, Competition,
Corporate Responsibility and Anti-Corruption,
Customs and Trade Facilitation, Digital Economy, Economic Policy, Environment and Energy,
Intellectual Property, Marketing and Advertising,
Taxation, Trade and Investment Policy.
Membership Benefits Include
› a unique network with the power to influence
policy in more than 130 countries

›
›
›
›
›
›
›

access to the corridors of power at the G20B20, United Nations and World Trade Organization
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

JINAB, Stockholm, april 2016

What does ICC do?
ICC champions open cross-border trade and
investment, the market economy system and
global economic integration as a force for
sustainable growth, job creation and prosperity.
We aim to further our members’ interests by
making it easier to trade internationally.
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