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Sesam öppna dig!
Minns du den klassiska sagan
om Ali Baba och de 40 rövarna?
Genom att yttra de magiska orden
kunde Ali Baba öppna ingången till
grottan där rövarnas enorma skatt
låg gömd, och vips blev Ali Baba
förmögen. I dagens affärsvärld är
Kunskap, Tydlighet och Handlingskraft de magiska orden.
Aldrig tidigare har det gått så fort
att gå från affärsidé till lönsamma
affärer som nu, detta kan koncernledningarna på bland annat Facebook,
Google och Cisco intyga. Även inom
mer ”traditionella” branscher som
bilindustrin, eller mitt verksamhetsområde Bank och Finans, ser vi hur
nya affärsmodeller snabbt växer fram
och implementeras när gamla modeller inte längre gäller. Allt handlar om
kunskap, tydlighet och handlingskraft. Först då kan grottan öppna sig.
Förresten, låt mig presentera mig
om vi inte träffats förr. Jag heter Ragnar Gustavii och arbetar på EY sedan
2007. Från och med den 1 januari i

år är jag chef för EY i Sverige, eller
Country Manager Partner som det
står på mitt nya visitkort.

”Aldrig tidigare har det gått
så fort att gå från affärsidé
till lönsamma affärer som
nu, det kan Facebook och
Google intyga”
Men den viktigaste förändringen
på EY är den omorganisation som
påbörjades för ett halvår sedan.
Syftet är att erbjuda våra kunder och
uppdragsgivare ännu fler och bättre
tjänster inom revision, transaktioner,
skatt och rådgivning.
Under vår nya logotype står det
”Building a better working world”.
Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig
är du alltid välkommen att mejla mig
eller din EY-kontakt.

R.O.I.

Vill du kommentera min
krönika är du v
 älkommen
att skicka ett mejl till
ragnar.gustavii@se.ey.com
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är så lönsamma sominvest
en gåva till Rädda Barnen.
F
Besök oss på www.räddabarnen.se
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och bli företagsvän idag.

Ragnar Gustavii, chef för EY i Sverige.
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Efterfrågan på energi 2035 i miljoner ton oljeekvivalenter
Tyngdpunkten i framtidens efterfrågan på energi ligger i Asien. Kina är den främsta motorn
bakom ökningen av efterfrågan på energi under detta årtionde men Indien tar över denna
roll efter 2020. Källa: International Energy Agency, World Energy Outlook 2013.
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Energikartan ritas om
Energisektorn står i centrum för våra möjligheter att bromsa klimatförändringarna, som
är på väg att skena. Samtidigt tappar Europa
snabbt konkurrenskraft när världens energikarta ritas om, varnar International Energy
Agencys chefsekonom Fatih Birol.

Arbetare vid
ett elkraftverk i
Jiangsu-provinsen i Kina.

Text: Jonas Rehnberg Foto: Getty Images

I rapporten ”World Energy Outlook 2013” pekar
organisationen International Energy Agency, IEA,
på ett antal viktiga trender inom världens framtida
energiförsörjning och de pågående klimatförändringarna.
— Länder och regioner som tidigare varit stora exportörer av energi använder alltmer för inhemskt bruk. Mellanöstern kommer i framtiden att konsumera lika mycket
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energi som Kina gör i dag. Tidigare stora importörer, som
USA, är på väg att bli självförsörjande inom energi till följd
av skiffergasen och Brasilien blir en ledande energiexportör redan 2015. Utvecklingen får stora konsekvenser för
enskilda länders ekonomier och för de globala handelsströmmarna, säger Fatih Birol, chefsekonom på IEA.
Att marknadspriset på olja legat runt 100 dollar per fat
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Fatih Birol.

”Situationen i Europa ser inte alltför
lovande ut. Energiinfrastrukturen
behöver uppgraderas och elindustrin
är i behov av investeringar.”

under en historiskt sett lång tid har negativa konsekvenser
för handelsbalansen i stora importländer, som Indien och
Japan.
— Japan, som ändå är en av världens ledande export
nationer, har under tio månader i följd noterat stora handelsunderskott till följd av höga energipriser och stängningen av inhemsk kärnkraft. Något som dessvärre inte
har förändrats är världens beroende av fossila bränslen,
vilket gör det svårare att bryta den negativa utvecklingen
för klimatet:
— Med nuvarande nivå på koldioxidutsläpp är vi på väg
mot en höjning av jordens medeltemperatur med 3,6 grader. Forskare anser att 2 grader är den maximala ökningen
om vi ska kunna undvika avgörande förändringar på vår
planet. Och det är energisektorn som svarar för två tredjedelar av de utsläpp som bidrar till klimatförändringarna.
Redan år 1987 konstaterade Brundtlandrapporten att vi
måste minska användningen av fossila bränslen.   
— Då var andelen fossila bränslen i den globala energimixen 82 procent. Trots 25 år med allt fler förnyelsebara
energikällor, kärnkraft och energieffektivisering är nivån
fortfarande 82 procent, säger Fatih Birol och framhåller
att enorma statliga subventioner i många delar av världen
håller priserna på fossila bränslen konstlat låga och göder
överkonsumtion:
— Statliga subventioner är den hållbara utvecklingens
fiende nummer ett.
Oljepriset är relativt konstant världen över, medan
priset på gas skiftar kraftigt. I Europa är såväl gas- som
elpriser höga. Detta har stor betydelse för konkurrenskraft
och industristruktur.
— De europeiska hushållens budget för el, transporter
och uppvärmning är mycket större än i de flesta andra
länder, vilket minskar utrymmet för övrig konsumtion och
sparande. Dessutom drabbas energiintensiva sektorer
som aluminiumtillverkning, petrokemisk industri och
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konstgödning. USA och vissa tillväxtländer kommer att
öka sina marknadsandelar för energikrävande industri,
medan Japan och Europa får se sina andelar minska, konstaterar Fatih Birol och påpekar att bara i Europa arbetar
30 miljoner människor i dessa sektorer. Innan skiffergasen slog igenom varierade gaspriserna relativt lite över
världen. I dag är europeiska gaspriser tre gånger högre
än i USA, medan Asien och Japan betalar fem gånger
mer. Ingen annan råvara uppvisar liknande regionala
prisskillnader, hävdar Fatih Birol och förklarar att orsaken
är kostnaderna för att omvandla gasen till flytande form,
transport och återgasifiering.
Vilka regioner svarar för störst ökning av efterfrågan på
energi i framtiden? I första hand Asien, enligt IEA, men
redan på 2020-talet stannar efterfrågeökningen av i Kina.
Därefter svarar Indien för den enskilt största ökningen
av efterfrågan på energi. Även Mellanöstern efterfrågar
alltmer, till följd av subventionerade bränslepriser och allt
fler bilar.
Att USA inom kort blir världens största oljeproducent,
med hjälp av skifferolja, innebär enligt vissa analytiker att
Mellanösterns roll på energiscenen minskar. Inget kunde
vara mer felaktigt och missledande, menar Fatih Birol:
— USA kommer själva att använda sin olja och blir aldrig
en viktig oljeexportör. I stället kommer alltmer av världens
efterfrågan på olja att tillfredsställas av Mellanöstern.
Vad händer nu? År 2015 äger vad Fatih Birol kallar ett
avgörande klimatmöte rum i Paris:  
— Senast då måste världens ledare nå en överens
kommelse om vad respektive land måste göra. Ingen
diskuterar längre om klimatet verkligen förändras. Det vet
vi att det gör. Hindren för att komma överens på global
nivå är många. Men de tillväxtländer som bär ansvaret för
den förväntade framtida utsläppsökningen av växthusgaser pekar på att västvärlden har använt en stor mängd
fossila bränslen under sin industrialisering. Och att det är
resterna av detta som ligger till grund för förändringarna
i jordens atmosfär.
— Detta är ju helt sant. OECD-länderna har ett historiskt
ansvar, säger Fatih Birol.
Men redan i år släpper Kina ut mer växthusgaser per
capita än vad Europa gör. Fatih Birol talar mycket om framtidens vinnare och förlorare på den nya energikartan. Men
på ett område finns bara förlorare:
— Klimatförändringarna leder bara till förluster.
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Nytt energilandskap
kräver ny affärsmodell
Klimathotet växer. Konsumentförtroendet sviktar. Ny teknik sätter gamla
affärsmodeller ur spel och i Tyskland pågår en energiomställning som
påverkar elmarknaden i hela Europa. Jonas Abrahamsson, vd för Eon
Sverige, möter många utmaningar. Text: Tobias Hammar Foto: Johanna Wallin

Jonas
Abrahamsson.

Fotnot: En feed
in-tariff är en
prismodell som
används för att
öka investeringarna i förnybara
energikällor. Den
innebär att leverantörer av förnybar el garanteras
ett visst pris.
*)
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Det var inte så längesedan det mesta såg ganska
bra ut. Backa bandet en handfull år och de flesta av
energibranschens kurvor såg ut att peka åt rätt håll. Sedan
kom finanskrisen och, med den, den djupaste och mest
utdragna lågkonjunkturen på hundra år. Därefter
Fukushima, den värsta kärnkraftsolyckan sedan Tjernobyl.
Därefter ”Energiewende”, den kanske mest genomgripande energiomställning ett land någonsin sjösatt.
— Man kan lugnt säga att den globala energibranschen
befinner sig i stark förändring. Enbart "Energiewende"
kommer att rita om Europas energikarta i grunden. Det är
ett oerhört djärvt beslut man har fattat, och med tanke på
hur fort omställningen har gått kan man inte vara annat än
imponerad, säger Jonas Abrahamsson.
Målet med energiomställningen är att Tyskland senast
år 2050 ska täcka 80 procent av sitt energibehov från förnybara källor. Paketet involverar bland annat en avveckling
av landets kärnkraftverk och en satsning på smarta elnät,

ökad energieffektivitet och en decentraliserad produktion
av förnybar energi.
— Omställningen till mer förnybart skapar efterfrågan
på tjänster och teknik, vilket lägger grunden för utvecklingen av industrin inom förnyelsebar energi i Europa. Det
välkomnar jag, men sättet man genomför omställningen
på innebär en hel del problem. Den äventyrar såväl klimatfrågan som leveranssäkerheten och konkurrenskraften i
hela Europa.
Vilka är dess största problem?
— Framför allt satsningen på teknikspecifika subventioner och politikernas genomgripande detaljreglering av
elbranschen. I Tyskland finns över 4 000 feed in-tariffer*)
för vindkraft, vilket gör marknaden helt omöjlig att navigera på. Subventionerna har lett till att utsläppsrätterna
helt har tappat sin styreffekt, vilket innebär att Tyskland
nu producerar mer kolkraft än år 1990.
— Jag tror visserligen att tyskarna kommer att klara av
det här, men resultaten så långt är ganska avskräckande.
Tvärt emot intentionerna ökar klimatutsläppen just nu i
Tyskland. Konkurrensen snedvrids över hela kontinenten och omställningen medför kostnader för de tyska
konsumenterna på över 250 miljarder euro under den
kommande tioårsperioden — i ett läge när många redan
har svårt att betala sina elräkningar.
Om vi skiftar till nästa utmaning: sett till konsumentförtroende sackar elbranschen långt efter många andra
branscher. Hur hanterar Eon det?
— Vi jobbar oerhört hårt för att öka kundernas förtroende och vårt mål är att bli den mest gillade partnern för
hållbara energilösningar i landet. Vårt problem är egentligen inte att kunderna är missnöjda med oss — vi vann
energi- och miljöbranschens SM i kundservice nyligen —
utan att vi bara har kontakt med runt 20 procent av dem.
— Teknikutvecklingen i dag innebär att kunden hamnar
betydligt mer i centrum än tidigare, både vad gäller
distributionen och sett till själva affärsmodellen. I takt
med att kunderna blir mer aktiva ökar dessutom efter
frågan på nya energilösningar och tjänster runt om själva

Vill du veta mer?

ey.com/se/eye

eye | tema energi
Solfångare på Roth Fastigheter i
Hyllie. Solfångarnas ackumulatorer
kan laddas med värme från fjärrvärmenätet när priserna är låga, samt under
molniga dagar när produktionen från
solfångarna är låg.

grundprodukten. Här finns stort utrymme för oss att
bygga förtroende med den kompetens vi har.
Påverkar detta energibranschens affärsmodell?
— Energisystemet håller på att förändras, rent fysiskt.
Ju mer småskalig produktion långt ut i distributionsnätet
vi har, desto mer måste vi flytta energi i motsatt riktning
mot vad vi är vana vid. Det ändrar förutsättningarna för
hela vår distributionskedja. Behovet av energilösningar
runt själva produkten ökar, vilket skapar stort utrymme för
oss att addera mervärde i allt från produktion och elnät till
försäljning och kundsupport.
— Det här innebär också att energibranschen, som alltid
varit relativt avgränsad i ekonomin, luckras upp. Vi får
en branschglidning, med ett nytt affärslandskap och nya
affärsmodeller i vilka själva råvaran bara är en liten del av
vad man erbjuder.
Det här handlar om sättet som vi producerar energi på.
Men behöver vi också ändra på hur vi konsumerar energi?
— Absolut. Grunden till det är att vi sitter på ett stort
klimatproblem. Ska vi klara FN:s tvåprocentsmål måste vi
agera här och nu. I konsumtionsledet handlar mycket om
energieffektivisering. Det är en "no-brainer": varje slösad
kilowattimme kan ju användas bättre någon annanstans.
Här jobbar vi stenhårt med olika sorters lösningar.
Hur väl står sig den svenska energipolitiken i ljuset
av alla dessa utmaningar?
— Den står sig rätt väl, med europeiska mått mätt.
Regeringen har fört en relativt långsiktig energipolitik,
med balans mellan de tre perspektiven klimat, konkurrenskraft och leveranssäkerhet. Jag upplever att man oftast
inte gör som i Tyskland, och går in med detaljregleringar
och teknikspecifika subventioner. Man har en marknadssyn med teknikneutrala subventioner som får verka själva.
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”Jag kan sakna en tydlig vision för
morgondagen. Vad ska bygga Sveriges
välfärd i framtiden? Här saknar jag tydliga
idéer, men det är naturligtvis någonting
som går utanför enbart energipolitiken.”
— Det jag däremot kan sakna är en tydlig vision för morgondagen. Vårt nuvarande välstånd är byggt på traditionella näringar som skog, järn och verkstadsindustri. Men
vad ska bygga Sveriges välfärd i framtiden? Här saknar jag
tydliga idéer.
International Energy Agency, varnar för att Europa
håller på att tappa sin konkurrenskraft i takt med att den
globala energikartan ritas om. Hur är din syn på det?
— I grunden har man rätt. Titta på energiomställningen
i Nordamerika: där använder man skifferbaserad olja och
gas, vilket medför kraftigt sänkta energikostnader. CO2-utsläppen går ned eftersom gas ersätter kol som energikälla,
vilket får fordonstillverkare att börja utveckla gasfordon.
I Europa, däremot, är vi längre ifrån en gemensam energi
politik än någonsin. Kärnkraften avvecklas i Tyskland och
byggs ut i Storbritannien, det hänger inte ihop. Här måste
vi hitta en lösning.

Eon är ett svenskt energibolag som ingår i den internationella koncernen Eon
SE. Bolaget hette före 2005 Sydkraft. Eon producerar och levererar energi och
avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder på
den nordiska elmarknaden. Bolaget har cirka 3 800 anställda i Sverige.
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Så kan elbolagen återvinna kundernas förtroende

Elbolagen måste ta krafttag
Hur kan elbolagen återvinna konsumenternas förtroende och öka deras
lojalitet? Genom att kontinuerligt arbeta med kundupplevelsen, menar
experter. Text: Jonas Rehnberg Foto: Lennart Angermund

Frank van Gelder.

Resultatet från Svenskt Kvalitetsindex, SKI 2012,
var ingen energikick för den svenska elbranschen:
”Energibranschen misslyckas med att vända den negativa
opinionen kring el. Svenska elkonsumenter känner stark
misstro när de tänker på branschen som helhet och på
lång sikt ser man ingen bättring.”
— Det låter allvarligt, men det är inte för sent att vända
utvecklingen, säger Frank van Gelder, ansvarig för customer management inom EY.
Han påpekar att allt fler energibolag har insett att
kunden måste stå i centrum, till följd av stora förändringar
inom branschen. På senare år har exempelvis många digitala möjligheter vuxit fram, liksom satsningar på smarta
elnät, småskalig lokal produktion och en kommande
”supplier-centric-modell” på den nordiska marknaden:  
— Vi ser hur en ”supplier-centric-modell” kommer att
förändra bolagens relation med kunden avsevärt, när
konsumenten enbart kommer att ha kontakt med sin
elleverantör och inte längre med nätbolaget. Elbranschen
bör tänka mer utifrån-och-in, för att börja förstå
konsumenterna bättre, säger Frank van Gelder.
Att kundernas förtroende för elbranschen
har sjunkit beror mycket på att företagen
inte har hängt med i utvecklingen av kundservice och kundkommunikation i andra
branscher, poängterar Frank van Gelder:
— Den stora förändringen handlar om att
förväntningarna har ökat kraftigt. I och med
att man lättare kan hitta information, och att
man lätt kan byta leverantör, har lojaliteten minskat.

”Den stora förändringen handlar om att
förväntningarna har ökat kraftigt. I och
med att man lättare kan hitta information,
och att man lätt kan byta leverantör, har
lojaliteten minskat.”
8 Eye 1–2014

En viktig drivkraft bakom lojalitet är förtroende, vilket
byggs upp i två dimensioner: dels kompetensen (hur
bra är företaget på det man gör?), dels intentionen (vill
företaget verkligen kundens bästa?).
— Elbolagen måste hitta en balans mellan dessa parametrar, säger Frank van Gelder.
Ett intressant exempel på företagens intention är det
så kallade tillsvidarepriset eller anvisningspriset, som
har en mycket högre marginal än andra avtal och betalas
av kunder som inte gör ett aktivt val av elleverantör och
avtalsform. Tillsvidarepriset är en källa till svidande kritik
på bloggar och i sociala medier, och har på senare tid även
fått en hel del uppmärksamhet i dagstidningar och teves
nyhetssändningar.
Dilemmat för elbolagen är, enligt Frank van Gelder, att
väga den kortsiktiga lönsamhet som kan följa på tillsvidarepriser mot den långsiktiga lönsamhet som ökat
kundförtroende ger.
Varför ska ett företag egentligen bry sig om kundernas
förtroende?
— Därför att det är dyrare att skaffa nya
kunder än att behålla de du redan har. Och det
gör du bäst genom att öka deras förtroende
för dig. När du väl har kundens förtroende
är det dessutom lättare att sälja andra produkter och tjänster. Dina anställda blir också
stoltare om de jobbar på ett företag som har
kundernas förtroende.
EY har kartlagt konsumenternas klagomål på
nätet och i sociala medier. Framför allt handlar dessa
om att kunderna tycker priserna är för höga, avtalen för
komplexa och kundservicen dålig.
Hur ska ett företag arbeta systematiskt med
kundförtroende och lojalitet?
Enligt Frank van Gelder är det kundupplevelsen som driver
lojalitet och förtroende. Förutom hur man upplever själva
varumärket och erbjudanden är det från kundens perspektiv framförallt upplevelsen i kontaktmomenten som driver
lojalitet. Viktiga moment för en elkund är till exempel flytt,
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Detta gör EY
Världens energibolag står inför stora utmaningar.
De måste förbättra sin miljöprestanda, pressa
kostnader och förnya sina anläggningar. Allt på
samma gång. De viktigaste frågorna som energisektorn står inför är:
Ställa om produktionsmixen och förnya
gamla nät
Frigöra kapital för investeringar
Hantera övergången till smart teknologi
Med 3 500 energiexperter i Sverige och globalt
hjälper EY branschen att identifiera de rätta
tillväxtstrategierna. För mer information kontakta
Björn Gustafsson, bjorn.gustafsson@se.ey.com

Mobilapp från Eon
gillas på Facebook.

eller negativa och fråga dem varför de talar väl om, eller
kritiserar, ditt bolag. Genom att ställa följdfrågor kan man
få insikt i hur bolaget kan vidareutvecklas, säger Frank van
Gelder.

avtalsbyte och elavbrott.
— De är situationer där bolaget har en chans att
upplevas som ”bäst” genom att överträffa kundernas
förväntningar. För att engagera konsumenterna kan
elbolagen exempelvis bjuda in dem till diskussioner kring
nya erbjudanden, via sociala medier eller i fokusgrupper.
Detta är bra sätt att visa intresse för kundernas behov och
preferenser.
Hur mäter man och följer upp kundupplevelsen?
Ett sätt är via NPS, Net Promoter Score, ett verktyg som
kartlägger hur stor del av dina kunder som kan tänka sig
att rekommendera ditt bolag till en kollega eller vän.
— NPS ska helst mätas på varje viktigt kontaktmoment,
och helst direkt efter momentet, men senast inom 72
timmar. Koncentrera dig på kunder som är uttalat positiva

Vill du veta mer?
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De senaste årens
flera kraftiga
stormar påverkar
också kundupplevelsen. Arbetet
med att återställa
elnätet efter stormen Ivar tvingade
elbolaget Eon att
extrainkalla både
montörer och en
helikopter.

Hur ligger elbranschen till?
I de länder där EY studerat resultaten från olika NPSundersökningar ligger branschen långt efter till exempel
flygbolag och banker. För svenska elbolag generellt noteras att bara 10 procent av kunderna är ”promoters”, det
vill säga redo att rekommendera bolaget till en vän, medan
60 procent är ”detractors” eller förtalare.
Och kundernas åsikter är viktiga i en tid när människors
gillande och ogillande blixtsnabbt sprids via sociala medier
som Twitter och Facebook. Det här är kanaler där många
elbolag borde bli aktivare, anser Frank van Gelder:  
— Fortum och Vattenfall är nästan osynliga, medan Eon
i Sverige är bättre och har lyckats skrapa ihop 18 000
”likes” på Facebook via ett antal kampanjer. Det är dock
fortfarande en bit kvar till exempelvis Telia Soneras cirka
90 000 ”likes” och Ikea Sverige med runt 300 000.
Är det dags för elbolagen att tända lampan och
logga in?
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Revision räddar liv
Sida har skärpt sina revisionsregler och upprättat nya rutiner
för att granska intern styrning och kontroll hos sina samarbetspartner. Det har banat vägen för ett nytt, mer effektivt
bistånd. Text: Tobias Hammar Foto: Christoffer Edling
Vart tar biståndspengarna vägen? Det har varit en
återkommande fråga i samhällsdebatten ända
sedan det moderna biståndet tog form under 60-talet. Då
och då har Sida stött på kritik från bedömare som ansett
att myndigheten har brustit i rutinerna för uppföljning och
kontroll av de svenska skattebetalarnas biståndsmedel.
Så sent som i februari i år beslöt Riksrevisionen att inleda
en granskning av det så kallade multilaterala bistånd som
svenska utrikesdepartementet ger till ett 80-tal internationella organisationer, däribland FN, EU och Världsbanken.
Annars är det i huvudsak det bilaterala bistånd som
Sida förmedlar direkt till andra länder som stått i fokus.
Debatten har varit särskilt uppskruvad under det senaste
decenniet, vilket är en följd av att det bilaterala biståndet
har ritats om i grunden. Den gamla modellen, med pengar
som riktades till ett fåtal stora mottagarländer för att
bygga vägar, kraftverk och fabriker, har nu lämnat över till
en ny typ av utvecklingssamarbete som i högre utsträckning riktas mot enskilda organisationer i deras arbete
för exempelvis fattigdomsbekämpning, pressfrihet och
mänskliga rättigheter i såväl Östeuropa som Asien och
Afrika.
— Biståndet har blivit betydligt mer differentierat på
senare år i takt med att Sida knutit samarbeten med en rad
nya organisationer i delvis nya länder
och regioner. Dessutom har man börjat ge stöd till satsningar och projekt
direkt via en del länders statsbudgetar,
de så kallade budget- och projekt
stöden. Där betalar man ofta in stora
belopp på ett bräde till regeringar
med en nästan obefintlig statsredovisning. Det säger sig självt att dessa nya
Curt Öberg.
biståndsformer är betydligt svårare att
följa upp än när man arbetar enligt den gamla modellen,
säger Curt Öberg på EY.

Komplex verklighet
Med ett förflutet som revisor på Riksrevisionen har Curt
Öberg sett hur Sidas goda intentioner lätt kan hamna snett
i mötet med biståndsvärldens komplexa verklighet.
— När vi åkte ut och granskade biståndskontor och
ambassader runt om i världen var det ofta samma typ av
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problem som dök upp om och om igen. Man lärde sig inte
alltid av sina misstag och underlät ofta att dela med sig
internt av sina iakttagelser från fältet, fortsätter han.
Men kanske har kritikerna fått anledning att tänka om.
De senaste åren har Sida vidtagit en rad åtgärder för att
stärka kontrollen och uppföljningen av sina biståndsmedel.
Processen inleddes redan 2008, då regeringen genom
en ny förordning tydliggjorde kraven på intern styrning,
riskanalys och kontroll för de myndigheter som omfattas
av förordningen.
— Under åren som har följt sedan dess har vi satt ett oerhört stort fokus på de här områdena. Vi har bland annat
infört nya controllerfunktioner och satsat på att kompetensutveckla våra handläggare i revision. Vi har också
sett över våra revisionskrav, så att vi i högre utsträckning
anpassar revisionen till vår riskanalys. Dessutom har vi
infört systematiska granskningar av rutinerna för intern
styrning och kontroll hos våra samarbetspartner, säger
Bengta Östborn, revisionsrådgivare på Sida.

Anpassad uppdragsbeskrivning
I internkontrollgranskningarna tar Sida ofta hjälp av extern
revisionskompetens, däribland EY som har haft ramavtal
med Sida sedan flera år. Internkontrollgranskningarna
utförs dels i samband med att Sida förbereder beslut om
nya samarbetsavtal, dels när befintliga avtal ska förlängas
eller skrivas om.
— Vi fokuserar antingen på hela organisationen, eller
bedömer vissa enskilda program som Sida vill vara med
och stödja. I länder där Sida inte har representation görs
mycket av vårt arbete också i samverkan med svenska
ambassader. Granskningarna bygger på en för den valda
organisationen anpassad uppdragsbeskrivning. Faktorer
som vi i princip alltid tittar på är ledning och organisation,
riskhantering och antikorruptionsarbete, revision, finansiell styrning samt rutiner för vidareförmedling av medel,
säger Jennifer Rock-Baley på EY. Hon fortsätter:
— En viktig del i arbetet går ut på att utvärdera sam
arbetsorganisationernas lokala revisorer, till exempel att
de är anknutna till IFAC och reviderar enligt internationella
standarder eller motsvarande. Finns det misstanke om
oegentligheter kan vi också göra så kallade forensic-
utredningar.

Vill du veta mer?

Eva Liljekvist och
Bengta Östborn är
revisionsrådgivare
på Sida och b
 erättar
att revision och
internkontroll är
intimt kopplat till
biståndets resultat
och måluppfyllelse.
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Sveriges bistånd
Sveriges bistånd brukar delas in i två huvud
kategorier: humanitärt bistånd, som ges till akut
nödhjälp, samt långsiktigt utvecklingssamarbete, som fokuserar på stöd till andra länders
långsiktiga utveckling.
Det långsiktiga stödet bedrivs i sin tur i två
former: multilateralt stöd och bilateralt stöd.
Multilateralt stöd är när många givarstater
går samman kring gemensamma utvecklingsmål
och kanaliserar biståndet via olika multilaterala
organisationer. De vanligaste är FN, EU och
Världsbanken.
Bilateralt stöd är stöd från Sverige direkt till
andra länder eller regioner. Det kan antingen gå
direkt till olika samarbetspartner i Sidas 33 olika
mottagarländer, eller kanaliseras via svenska
ramorganisationer, myndigheter eller företag.
Av Sveriges totala bistånd på 38,2 miljarder
kronor 2012 gick ungefär hälften till multilateralt
bistånd och hälften till bilateralt bistånd.

Granskar på plats
Tomas Mathiesen är specialist vid EY:s avdelning för icke
vinstdrivande verksamheter. I hans jobb ingår bland annat
att besöka de olika samarbetsorganisationerna för att på
plats granska det svenska biståndet.
— I princip hjälper jag Sida med att bilda sig en uppfattning om hur den interna kontrollen ser ut ute på fältet.
Uppdragen börjar alltid med att vi granskar policydokument och formella rutiner, för att sedan besöka organisationen och studera hur dessa efterlevs i praktiken.
Granskningen resulterar i en rapport, i vilken vi beskriver
hur organisationens system och rutiner ser ut, vilka dess
styrkor och svagheter är samt vilka åtgärder man skulle
kunna sätta in för att stärka dess administrativa kapacitet,
säger Tomas Mathiesen.
En särskild utmaning i arbetet är att anpassa kraven
efter de aktuella organisationernas storlek och kapacitet,
menar han. För vissa aktörer kan ett nytt Sida-samarbete
innebära en mångdubbling av organisationens omfattning
i ett enda slag — något som innebär stora ansträngningar
på de interna kontrollsystemen.
Andra svårigheter utgörs av den lokala arbetsmiljön.
Sida är verksamt i några av världens mest korrupta och
juridiskt svårgenomträngliga länder. Att på kort tid sätta
sig in i organisationens förutsättningar och miljö, allt från
lokala kulturer, traditioner och arbetsrutiner till lagstiftning och politisk osäkerhet är ofta ytterst komplext,
betonar Tomas Mathiesen.

Vill du veta mer?
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”Har man verksamhet på komplexa
marknader gäller det att ha stenhård fokus
på uppförandekoder, bolagsstyrning,
antikorruptionsarbete och internkontroll”
— Men här tar vi regelmässigt in kompetens från våra
lokala kontor. Våra kollegor i dessa länder har bra insikt i
exempelvis lokal lagstiftning, vilka organisationsformer
som finns och vad som krävs för att utgöra en juridisk person och kunna ingå avtal. Vi ser också till att förankra våra
bedömningar, så att den aktuella organisationen förstår
innebörden av våra rekommendationer.
Exakt hur alla dessa nya satsningar har påverkat biståndets effektivitet är svårt att mäta. Men Eva Liljekvist,
revisionsrådgivare på Sida, menar att de flesta indikatorer
pekar åt ett tydligt håll:
— Resultaten är väldigt goda. Vi ser hur vår revisionskompetens har ökat och att både controllrar och handläggare fått insikt om hur intimt revision och internkontroll
är kopplat till biståndets resultat och måluppfyllelse.
Riksrevisionen har också bekräftat att våra revisionskrav
efterlevs i betydligt högre utsträckning i dag jämfört med
tidigare, säger hon, och fortsätter:
— Men kanske viktigast av allt är att vi hör från våra

Foto: Anette Widholm Bolme/Sida

Jennifer RockBaley.

samarbetspartner att de ser poängen med våra granskningar och inte förhåller sig till dem som ytterligare en
administrativ pålaga. De uppger ofta att granskningarna
stärkt deras kapacitet och gjort dem mer attraktiva som
samarbetspartner till även andra finansiärer och biståndsgivare, vilket naturligtvis bidrar till deras resultatupp
fyllelse.
Är Sidas nya arbetssätt någonting som andra företag
och organisationer kan lära av?
— Definitivt. I Sidas ledning finns i dag en väldigt uttalad
ambition när det gäller att hålla hög kvalitet på det här
området. Det har skiftat betydligt på senare år och är
någonting som andra aktörer kan lära av. Vi svenskar är
ibland aningen naiva när vi kommer utomlands, men har
man verksamhet på dessa komplexa marknader gäller det
att ha stenhård fokus på faktorer som uppförandekoder,
bolagsstyrning, antikorruptionsarbete och internkontroll.
Här tror jag att Sida kan statuera exempel, säger Jennifer
Rock-Baley, och får medhåll av Tomas Mathiesen:
— Sida har en erfarenhet av lokala marknader och
kulturella kontexter i utvecklingsländer som många
företag skulle kunna ha enorm nytta av. Dessutom tror
jag att det finns mycket att lära av att göra den typen av
internkontrollgranskningar som Sida arbetat med. De ger
en betydligt djupare insikt i olika organisationers livskraft
och kapacitet än vad vanliga revisionsrapporter normalt
ger, avslutar han.

Tomas Mathiesen (trea fr. v.) och Bryton Nyabereka (längst t.h.)
från EY i Zimbabwe besöker ABDO, African Book Development
Organization, för att granska Sidas bistånd på fältet.

Detta gör EY

Blivande mammor
väntar på att bli
undersökta på mödra
vårdsmottagningen
i Monrovias slum.
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Den offentliga sektorn där
också bistånd ingår är ett viktigt
segment för EY. Sedan 1996 har
EY haft en nationell organisation
av specialister som tillsammans
med vårt internationella nätverk
kan möta de olika behov som
finns på marknaden för rådgivnings-, utrednings/utvärderingsoch revisionstjänster

inom biståndssektorn. Vår
flexibla organisation innebär att
varje projekt kan bemannas med
de bästa resurserna från vår
organisation, både nationellt och
internationellt.
För mer information avseende
tjänster inom biståndssektorn,
kontakta Jennifer Rock-Baley,
jennifer.rock-baley@se.ey.com

Vill du veta mer?
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Kaffe till
frukost räcker
En diet utan frukost gav i en ny
studie vid Linköpings universitet
lika goda blodsockervärden som en
diet med både lunch och frukost.
Forskare lät 19 personer med typ
2-diabetes äta antingen lågkolhydratkost, lågfettkost eller medelhavskost till frukost och lunch. Deltagarna bytte kost med varandra
så att alla som deltog fick äta alla
tre sorters kost. Medelhavskosten
innehöll endast en kopp svart kaffe
till frukost. I stället låg allt energi
innehåll på lunchen. Antalet kalorier var lika stort i de tre dieterna.

Klyftan ökar även
utanför tv-dramat.

”USA på väg bli Downton Abbey”
Om klyftan mellan den procent som tjänar mest
och övriga amerikaner blir större, riskerar USA
att utvecklas till en ekonomi liknande det klas�samhälle som skildras i brittiska tv-serien Downton Abbey. Det hävdar landets tidigare finansminister Larry Summers i Financial Times.
Bakgrunden är att de rikaste i USA har ökat sina
inkomster kraftigt samtidigt som vanliga löner
har stagnerat och hushållens inkomster inte
ökar i samma takt som produktiviteten.
”Den samlade effekten av denna utveckling
gör att USA mycket väl kan vara på väg att bli
en Downton Abbey-ekonomi. President Barack

Obama gör rätt i vara bekymrad”, tillägger han
och efterlyser en strategi för att öka inkomsterna för medelklassen och de fattiga.
Larry Summers anser att skattereformer
har en viktig roll att spela och hävdar att
landets skattelagstiftning är utformad så att
den reducerar ekonomisk tillväxt och låter
de rika undanhålla en betydligt större del av
sin inkomst från beskattning än de med lägre
inkomster. Han vill att kryphålen som endast
gynnar de rika stängs för att möjliggöra skatte
sänkningar på annat håll.

Enligt Svensk Mäklarstatistik närmar sig snittpriset på
bostäder i centrala Stockholm
70 000 kronor per kvadratmeter.
Med internationella mått mätt
är Stockholm ändå relativt billigt
att bo i. På världens dyraste
adresser har de boende betalat
hundratusentals kronor per kvadratmeter. Här är hela listan:

Vill du veta mer?
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Vadå bostads
bubbla?

Tre våningar och
pool på Pollock's Path.

1. Pollock’s Path – The Peak,
Hongkong: Medelpriset för en
kvadratmeter på Pollock’s Path
är 796 000 kronor, men då

ingår en fantastisk utsikt över
Hongkongön och Victoria
Harbour.
2. Kensington Palace Gardens,
London, Storbritannien: Bli
granne med prins William och
Kate Middleton för 710 000 kr/
kvm.
3. Avenue Princesse Grace,
Monaco: Vinka till Andrea
Bocelli, Roger Moore och Helena
Christensen för 571 000 kr/kvm.  
4. Boulevard du Général
de Gaulle – Cap Ferrat,

Blodsockervärdena blev i studien
inte högre hos de patienter som
tog medelhavsdieten utan frukost
än hos dem som fick lågfettkost i
enlighet med svenska rekommendationer. Enligt professor Fredrik
Nyström talar resultaten för att
det är mer gynnsamt med en stor
måltid än flera små för personer
med diabetes.
— Det är förvånande hur ofta
man hänvisar till
Medelhavs
frukost.
nyttan av så kallad
medelhavskost,
men glömmer att
den oftast innebär
frånvaro av frukost, säger han.

Frankrike: Medelhavsnära
för facila 524 000 kr/kvm.  
5. Paterson Hill,
Singapore: 282 000 kr/kvm.  
6. Chemin de Ruth — Genève,
Schweiz: 245 000 kr/kvm.  
7. Romazzino Hill — Sardinien,
Italien: 218 000 kr/kvm.
8. Ostozhenka — Moskva,
Ryssland: 192 000 kr/kvm.
9. Fifth Avenue — New York,
USA: 186 000 kr/kvm.  
10. Avenue Montaigne — Paris,
Frankrike: 173 000 kr/kvm.
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Jakten på den
försvunna skatten
BEPS, Base Erosion Profit Shifting, är ett globalt skatte
initiativ som G20 och OECD står bakom. Målet är att
multinationella företag ska betala rätt skatt i rätt land,
men utmaningarna är många. Text: Henrik Norberg Illustration: PW Illustration
Det är G20-länderna som har gett OECD i uppdrag
att ta fram en plan som syftar till att multinationella
företag ska betala rätt skatt i rätt land. Bakgrunden är ett
stort missnöje bland många länder med den skatteplane
ring som vissa bolag ägnat sig åt. Dessutom är många
länder missnöjda med att andra länder attraherar
investeringar genom att erbjuda företag förmånliga
skattevillkor.
Ingela Willfors är departementsråd och samordnare
för BEPS-projektet vid Finansdepartementet. Hon för
Sveriges talan i det arbete som påbörjades förra året och
är övertygad om att BEPS inte blir en papperstiger.
— Jag har nog aldrig varit med om en sådan het fråga

Foto: Stefan Sigemo

”Jag har nog aldrig varit med om en
sådan het fråga som BEPS”

Ingela Willfors.
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som BEPS. Den internationella uppslutningen kring åtgär
der för att motverka BEPS är kraftfull och bred. Sverige
står bakom projektets syfte, men anser att det är viktigt
att föreslagna lösningar inte går längre än vad som krävs
för att hantera icke-beskattning. Att BEPS-projektet kom
mer att bli verklighet är jag övertygad om, berättar Ingela
Willfors.
Omkring 60 procent av världshandeln sker mellan bolag
inom multinationella koncerner. Därför är internprissätt
ning en nyckelfråga för BEPS-projektet med fokus på
frågor rörande substans och transparens. I januari i år
publicerade OECD, inom ramen för BEPS, ett dokument
som innehöll ett långtgående förslag på en gemensam
mall för dokumentation av internprissättning, och som
en del av detta, ett krav på så kallad country by countryrapportering.
— BEPS är den största förändringen på länge inom det
internationella bolagsskatteområdet. Kraven som kommer
att ställas på företag är mycket omfattande och innebär
stora förändringar för multinationella företag, säger
Mikael Hall på EY.
Rapporteringsmallen ska till exempel innehålla detaljerad
information om varje bolag i koncernen, sätet för koncer
nens ledning, viktiga operationella funktioner, informa
tion om immaterialrättsliga tillgångar, intäkter per land,
erlagd skatt i samtliga länder, antal anställda per land och
koncerninterna flöden.
— OECD ska redan i september i år vara klara med försla
get om internprissättningsdokumentation och country by
country-rapportering. Därför är det hög tid för företag att
förbereda sig. Skattestrategin bör ses över och bolag bör
ta hjälp att simulera bolagets egen country by countryrapportering. Då kan man se vilka transaktioner och
länder som skiljer ut sig, berättar Mikael Hall.
BEPS-projektet täcker en rad områden, där vissa frågor
blir enklare än andra att nå enighet om. Åtgärder som
omedelbart påverkar beskattningsrätt mellan länder

Vill du veta mer?
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”BEPS skapar likvärdiga spelregler”

kommer med all säkerhet att vara ett svårare område.
— BEPS-projektet inbegriper stora ekonomiska värden
för svenska företag. Självfallet kan det finnas motsätt
ningar vissa länder emellan där somliga kan komma att
försöka öka sin skattebas på andra länders bekostnad.
Men det är inte syftet med BEPS och därför kommer vi
att försöka motverka sådana beteenden, säger Ingela
Willfors.
Införandet av BEPS kan även ses som ett tidens tecken
där alltmer uppmärksamhet riktas mot företagens hante
ring av skattefrågor.
— Skattefrågor har utan tvekan
vuxit i betydelse. Det räcker inte att
följa lagstiftningen, bolag måste
även visa att de agerar etiskt och
ansvarsfullt inom skatteområdet.
Skattefrågor bör därför vara en
naturlig del i företagens CSR-arbete,
Mikael Hall.
berättar Mikael Hall.

Vad är BEPS?
Står för Base Erosion Profit
Shifting. Det är G20-länderna
som har gett OECD i uppdrag att
ta fram en handlingsplan som
ska förhindra att multinationella
företag skatteplanerar på ett
sätt som leder till att ländernas
nationella skatteintäkter mins
kar eller eroderas. Bakgrunden
till BEPS är ett utbrett missnöje
bland stater över att skatteba
ser flyttar från det egna landet

Vill du veta mer?
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Jesper Barenfeld,
principerna för beskatt
skattejurist på AB
ning av immateriella
Volvo, hoppas att
rättigheter är ett exempel.
BEPS-projektet ska stärka
Vi betalar gärna skatt,
seriösa företags konkur
men inte mer än en gång
rensvillkor, men varnar för
för samma sak. Reglerna
ökad risk för dubbelbe
måste vara tydliga så att vi
skattning och ökad
kan undvika tidskrävande
Jesper Barenfeld.
administrationsbörda.
skatteprocesser.
— BEPS-projektet kan
Hur förbreder ni er inför
förhoppningsvis skapa tydligare och
BEPS?
mer likvärdiga spelregler för bolag
— Eftersom BEPS ännu inte är
och stärka allmänhetens förtroende
klart så följer vi utvecklingen noga.
för multinationella företag, säger
Vi kommer att se över våra adminis
Jesper Barenfeld och fortsätter:
trativa rutiner, systemstöd för rap
— Vi har inga problem med att visa
portering och vilka konsekvenser de
hur mycket vi betalar i skatt. Men
nya reglerna kan få på den operativa
de nya reglerna måste ta hänsyn till
organisationen. Internprissättning
bolagens redan stora dokumenta
är självklart en viktig fråga.
tionsbörda.
Den så kallade ”country by
Vilka nackdelar ser du med
country-rapporteringen” rycker
BEPS?
närmare. Utmaningar?
— Vi är framför allt oroliga för två
— När vi läser det utkast till
saker. För det första kommer BEPS
country by country-rapportering
att innebära betydligt mer admi
som OECD har tagit fram finns där
nistration för oss, vilket tar tid och
mycket information som vi i dag
resurser. I dagsläget är det svårt att
inte rapporterar. Det måste vi lösa.
veta hur mycket merarbete som de
Sedan kan man undra varför man
nya reglerna kommer att innebära.
ska leverera all denna information.
— Men den största farhågan som
Om målet är att förhindra skatte
vi hyser är att risken för dubbelflykt, varför ska redovisningen då
beskattning ökar när länder inte kan
omfatta alla länder där bolag har sin
komma överens om var skatteverksamhet? Det borde räcka med
baserna hör hemma. De nya
lågskatteländer.

till bland annat lågskatteländer
eller skatteparadis.
Action list
BEPS består av en handlings
plan, action list, om 15 punkter
som OECD publicerade i januari
2014. När dessa punkter kom
mer att omsättas i praktiken är
ännu inte bestämt.
1. Skattemässiga utmaningar
i den digitala ekonomin.
2. Upplägg avseende

hybridinstrument.
3. Stärka CFC-reglerna.
4. Ränteavdrag och andra
finansiella kostnader.
5. Motverka skadliga skatteåt
gärder.
6. Förhindra avtalsmissbruk.
7. Klassificering av fasta drift
ställen.
8. Internprissättning avseende
immateriella tillgångar.
9. Internprissättning avseende
risk och kapital.

10. Internprissättning avseende
övriga högrisktransaktioner.
11. Metoder för att samla in och
analysera data om BEPS.
12. Krav på skattebetalare att
avslöja aggressiv skatte
planering.
13. Internprissättnings
dokumentation.
14. Effektivisera tvistlösning.
15. Utveckla ett multilateralt
instrument för ändring av
bilaterala avtal.
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Ett liv
i rörelsen
Som styrelseordförande i Swedbank, Folksam och
KF är Anders Sundström en av Sveriges mäktigaste
socialdemokrater. Han har ingen akut längtan tillbaka
till den politiska arenan, men avvisar inte tanken på
en roll i en framtida socialdemokratisk regering.
Text: Carolina Johansson Foto: Christoffer Edling
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Anders Sundström lämnade den politiska hetluften
1998 efter en rekordkort sejour som socialminister.
Egentligen ville han bli näringsminister men jobbet gick till
Björn Rosengren. Ganska snart insåg Anders Sundström
att han var fel man på Socialdepartementet. Efter endast
20 dagar slutade han och blev vd på Pitedalens Sparbank.
— Ibland fattar man fel beslut och det var ett sådant. Då
är det bättre att ta konsekvenserna av det så snabbt som
möjligt, säger han.
Nu är det valår igen och de flesta opinionsundersök
ningar pekar på ett regeringsskifte i höst. Många undrar
om Anders Sundström funderar på att göra politisk come
back. När hans namn kom upp i partiledardiskussionerna
efter Håkan Juholts avgång var han dock inte intresserad.
— Det sonderades en del, men min inställning var att
partiet borde hitta någon ur den yngre generationen. Går
man in som partiledare bör man ha ett tioårsperspektiv,
säger Anders Sundström, född 1952, som dock inte ser
några principiella hinder för att arbeta efter 65.
— Får man fortsätta att vara frisk är det väl inga problem
att arbeta tills man är 70. Jag hoppas ha fler år kvar att
ge, säger han.
På frågan om han skulle kunna tänka sig att bli minister
om Socialdemokraterna vinner valet i höst vill han inte
direkt säga nej.
— Jag vänder mig mot att säga nej. Det skickar så
negativa signaler, inte minst till dem som är unga och vill
engagera sig i politiken. Men själv har jag svårt att se en
sådan utveckling, om jag skulle få frågan. Dessutom har
jag tagit på mig arbetsuppgifter och bundit upp mig för de
närmsta åren.
Sedan förra våren är Anders Sundström styrelseord
förande i både KF och Swedbank och han blev nyligen vald
till ordförande i Folksam.
Det var under hans ledarskap som Folksam garanterade
en del av Swedbanks nyemission 2009 i efterdyningarna
av finanskrisen. Folksam blev genom den manövern
största ägare i Swedbank och en del såg agerandet som att
bolaget vred makten ur händerna på sparbanksrörelsen.
— Tvärtom. Jag är stolt över Folksams agerande. Om
inte Folksam varit med och räddat Swedbank hade risken
funnits att banken skulle ha förstatligats. Sedan återkom
stora värden till Sparbanksstiftelserna och mycket av de
värdena höll på att gå förlorade. Det har även varit en bra
affär för Folksam, säger han.
Att Anders Sundström skulle bli bankman var ingenting
han planerade för som ung. Under skoltiden i Piteå var
han intresserad av kultur och nationalekonomi och i den
mån han hade drömmar tänkte han sig en karriär som
tjänsteman. Han studerade samhällsvetenskap och natio
nalekonomi vid Umeå universitet och politiken kom tidigt
in i hans liv. Som 15-åring gick han med i SSU, men han
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”Jag är stolt över Folksams agerande.
Om inte Folksam varit med och räddat
Swedbank hade risken funnits att
banken skulle ha förstatligats.”

såg inte politiken som en karriärväg utan som ett sätt att
få vara med och forma samtiden.
År 1979 dog Piteås dåvarande kommunalråd hastigt i en
hjärtinfarkt, endast 55 år gammal, och Anders Sundström
— som var en av partiets klarast lysande stjärnor — blev
efter valet hans efterträdare. Vid 27 års ålder var han
Sveriges yngsta kommunalråd.
— Det betydde att jag kom in i hetluften väldigt tidigt.
Det var egentligen ingenting jag hade eftersträvat och i
efterhand kan jag tycka att det var mycket djärvt av dem
som valde mig att ge mig det ansvaret så tidigt, säger han.
Åren som följde beskriver han som enormt lärorika och
utvecklande.
— Jag var väldigt engagerad i utvecklings- och närings
livsfrågor redan då och det var viktiga områden för
kommunen. Norrbotten befann sig i slutet av 70-talet i
en djup kris som många kanske har glömt i dag. Det var
en sviktande period för hela den svenska basindustrin
samtidigt som stålverksindustrin hade det motigt. Hemma
i Norrbotten fick jag tidigt stort ansvar.
Det var i samband med Socialdemokraternas valvinst
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Per Anders Sundström
Född: 1952 i Hudiksvall.
Politiska uppdrag: 1980—1994
kommunalråd i Piteå, 1994—1996
arbetsmarknadsminister, 1996—1998
näringsminister, 1998 socialminister.
Riksdagsledamot 2002—2004.
Näringslivsuppdrag: 1980—2002 vd
Pitedalens Sparbank, 2002—2004.
Arbetande styrelseordförande
Sparbanken Nord. 2004—2013 vd och
koncernchef för Folksam. Sedan 2013
styrelseordförande i Swedbank samt
Kooperativa Förbundet.
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1994 som Anders Sundström tog klivet över till den natio
nella politiska arenan då han värvades först som arbets
marknadsminister och senare näringsminister i Ingvar
Carlssons regering. Men när han 1998 lämnade Stockholm
och regeringen var det i stället bankvärlden som lockade.
Anders Sundström ser det som en fördel att ha fått växla
mellan det privata näringslivet och den politiska arenan.
Och som ledare av en verksamhet finns det även likheter.
— Ledarskapet i sig har en viss filosofi oavsett om det
handlar om att leda ett lag, en kommun, ett samhälle eller
ett företag. Sedan finns det naturligtvis skillnader också.
Som politiker är du ansvarig för hela samhället på ett sätt
som man inte är i näringslivet. Samtidigt är ju ett företag
en del av ett samhälle, säger han.
Med ledarskap kommer också makt, och det är något
som man måste se upp med, säger Anders Sundström. En
av maktens baksidor är att den kan skrämma människor.
— När man är i en ledande position finns det många
omkring en som inte vill berätta för en vem man är. Man
kan lätt bli bländad av makt. Då är det bra att komma hem
till Piteå och träffa de som känt en sedan man var ung, de
säger sanningen. Dessutom trivs jag väldigt bra i Norrbot
ten, säger Anders Sundström som veckopendlar mellan
Stockholm och Piteå.
Sin egen ledarstil beskriver Anders Sundström som
demokratisk och lyssnande.
— Den ledare som mest påverkat mitt ledarskap, eller
den enskilda person som haft tydligast inverkan, är Ingvar
Carlsson. Jag var ju en av Ingvar Carlssons gossar. Han
hade en väldigt demokratisk ledarstil där man prövar
tillsammans och samtalar med varandra, vilket är själva
motsatsen till en auktoritär ledare.
— Som ledare måste man ibland fatta tuffa beslut och
det är lättare om man samtalar om de processer som
ledde fram till beslutet. Hoppar man över samtalet blir det
väldigt svårt. Sedan är det betydligt lättare i företagsvärl
den att övertyga om att en förändring är nödvändig, säger
han.
Både KF och Swedbank är verksamma på marknader i
snabb förändring, särskilt den finansiella sektorn. Anders
Sundström har förståelse för kraven på höjda kapital
buffertar inom banksektorn för att öka stabiliteten i det
finansiella systemet men ser en risk i att ökad reglering
driver bort konkurrensen. Den stora utmaningen, menar
Anders Sundström, ligger i utvecklingen inom it och digita
lisering som förändrat och kommer att fortsätta förändra
bankmarknaden.
— It-utvecklingen går snabbt och flyttar hela bankverk
samheten från kontoret in i den enskilda människans
mobil. I dag når vi kunden via teknik och inte genom
personliga möten. Kundmötet sker i mobilen. Hur påverkar
det varumärket? Hur bygger man varumärket i relation
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till kund när vi i allt högre utsträckning träffar kunderna
digitalt? Det är en stor skillnad.
När det gäller bostadsmarknaden och oron kring en even
tuell framtida bostadsbubbla menar Anders Sundström att
bankerna har ett ansvar när det kommer till att inte låna
ut pengar till dem som inte har resurser att betala tillbaka.
Samtidigt är det ett problem att många unga människor
blir högt skuldsatta tidigt i livet.
— Om man ska tala om en bostadsbubbla så måste man
också ta in att det inte byggs tillräckligt mycket bostäder.
Det finns en stor bostadsbrist som behöver åtgärdas. Det
byggs också för få hyresrätter, vilket skapar en tröghet på
arbetsmarknaden eftersom människor inte kan flytta för
det finns ingenstans att bo.
— Dessutom bidrar samhälleliga incitament som ränte
bidrag och fastighetsskatt till den snabba värdetillväxten
på bostadsmarknaden. Att i det läget skylla på bankerna
är som att leta symtom i stället för att ta tag i problemet.
Det säger sig självt att det är något snedvridet med en
marknad där priserna på i princip alla varor och tjänster
dalar medan bostadspriserna fortsätter att stiga. Men en
eventuell framtida bostadsbubbla är väldigt mycket en
politisk fråga och inte bara en bankfråga.

”Som politiker är du ansvarig för hela
samhället på ett sätt som man inte är
i näringslivet”
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Sover björnen?
Världens största land har enorma natur
resurser, men redan innan Krimkrisen
hade den ryska rubeln fallit en längre tid
och prognoserna om tillväxt skrivits ned.
Är Ryssland fortfarande ett tillväxtland
att räkna med?

ett löfte som ser ut att komma på skam.
— Ryssland blir ingen stark motor för Östeuropa. Den
svaga tillväxten kan förklaras av strukturproblem och
obalanser. Oljeberoendet är fortsatt stort och risken är att
sjunkande energipriser framöver, till följd av att skifferrevolutionen (utvinning av skiffergas), kommer att slå
igenom ordentligt på exportintäkter och därigenom även
på statsfinanserna. Andra orsaker är det stora statliga
inflytandet över ekonomin, svaga institutioner samt en
utbredd korruption, säger Andreas Johnson, Rysslandsanalytiker vid SEB och fortsätter:
— Ett annat problem är den demografiska försämringen.
Enligt FN:s prognoser väntas den ryska befolkningen
minska från knappt 144 miljoner år 2010 till 134 miljoner
2030. En rejäl minskning av personer i arbetsför ålder,
som kommer att tynga tillväxten framöver.

Text: Karin Ahlström Jensen Foto: Getty Images, TT nyhetsbyrå

Starkt råvaruberoende

Hans Tardell.
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Bilden av Ryssland som snabbväxande tillväxtmarknad bleknar och den ryska rubeln rasar. I slutet
av 2013 förutspådde den ryske ekonomiministern Alexej
Uljukajev att Rysslands ekonomi kommer att växa med i
genomsnitt 2,5 procent under de närmaste två åren,
samtidigt som de övriga Bric-länderna ligger på nästan det
dubbla och Kina spelar i en klass för sig. Nyligen gick den
ryska centralbanken ut med en dystrare prognos på
1,5—1,8 procent för 2014 och vice centralbankschefen
har varnat för stagflation. Vladimir Putin har vid upprepade tillfällen kommit med löftet att Ryssland i slutet av
detta årtionde ska vara en världens fem största ekonomier,

Michael G:son Löw var koncernchef och vd för Preem
mellan 2003 och 2012. Preem köper olja för cirka 35
miljarder kronor om året från Ryssland, vilket utgör en
betydande andel av Rysslands totala export till Sverige.
— Det finns både plus- och minusposter när det gäller
Rysslands ekonomi. Den ryska statsbudgeten är fortsatt
starkt beroende av råvaror. Olja och gas svarade 2013
för drygt 50 procent av budgetintäkterna och drygt 65
procent av den ryska varuexporten. Budgetunderskottet
skulle uppgå till drygt 10 procent utan olje- och gasintäkter. En positiv faktor är att Ryssland 2012 blev medlem
i världshandelsorganisationen WTO. Därmed kan denna
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Välfyllda butiker är
vardagsmat för den
hungriga medelklassen.

Väloljat propagandamaskineri.

kontinent med världens nionde största ekonomi, på allvar
integreras i världsekonomin.

Volatil ekonomi
Hans Tardell, vd för Scania i Ryssland, ser många problem,
men är ändå positiv.
— Trots storslagna planer på att Ryssland ska utveckla
sin industri och bli en stark exportnation är landet fortfarande totalt beroende av sina råvaror. Ryssland har en
mycket volatil ekonomi och man har varit för långsam med
reformer. En tung byråkrati försvårar och alla ärenden
med myndigheter blir tidskrävande, besvärliga och därmed
dyra. Trots detta är jag positiv, landet har enorma resurser
och en relativt välutbildad befolkning, säger Hans Tardell.
Oriflame etablerade sig för 20 år sedan i dåvarande
Sovjetunionen och Mats Palmquist, vd för Ryssland och
OSS-länderna, noterar en minskad tillväxt, men anser att
läget ändå är stabilt.
— Visst är utsikten inte lika ljus som den var tidigare,
med de höga siffror man vant sig vid, och frågan är om
man kan definiera Ryssland som en tillväxtmarknad
längre. För att återgå till att vara en av världens ledande
ekonomier behöver Ryssland genomföra ett antal
övergripande reformer, modernisera det finansiella och
industriella systemet och arbeta för minskad korruption,
bland annat. Men ur ett globalt perspektiv är Ryssland
ändå starkt, med en stor valutareserv, låg utlandsskuld,
betydande naturresurser och stor konsumentmarknad.
Just nu är tillväxten liknande den vi ser i EU.
Dmitry Maselsky, chef för Ericsson i Ryssland, instämmer:
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”Frågan är om man kan definiera Ryssland
som en tillväxtmarknad längre. Men ur ett
globalt perspektiv är Ryssland ändå starkt.”
— Jag tror på den här marknaden, möjligheterna är
fantastiska. Men visst kan vi se att tillväxten och investeringarna går ner och höra ekonomerna tala om stagnation. Investeringarna minskade med sju procent i januari
i år jämfört med föregående år.
Bristen på reformer har lett till spekulationer om
att regeringen inte har en plan på hur en förändring
kan åstadkommas. När den stora krisen slog till 2008
utarbetade premiärminister Dmitrij Medvedev ett reform
program. Hans ledord var Framåt Ryssland och ambitionen att skapa ett mindre korrumperat och mer modernt
samhälle samt stärka demokratin. Ambitionerna avtog
i takt med att oljepriset återigen steg.

Mats Palmquist.

Medelinkomsten ökar stadigt
Fortfarande finns ett betydande intresse från utländska
investerare och företag eftersom Rysslands tillväxttakt sannolikt kommer att överträffa stora delar av euroområdets.
— Jag ser flera positiva faktorer. Landets naturtillgångar,
en bred industriell bas, samt att tillverkningsindustrin
och tjänstesektorn växer. Medelinkomsten ökar stadigt
samtidigt som man har en växande medelklass, vilket
bland annat ökar behovet av konsumtionsvaror, sjukvård,
transportmedel, telekommunikation och it samtidigt som
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detta driver behovet av infrastrukturella investeringar och
ett allmänt behov av modernisering. Värt att nämna är att
det ryska banksystemet har genomgått positiva förändringar samtidigt som valutaregleringarna har reformerats.
Rättssystemet har moderniserats och lagar har införts
som ska förenkla företagande samt förhindra monopol,
säger Michael G:son Löw.
Michael G:son Löw.

Dmitry Maselsky.

Välutbildad befolkning
Dmitry Maselsky framhåller det intellektuella kapitalet:
— Det största motivet för mig att investera i Ryssland
ligger i människorna. Det här landet har ett stort intellektuellt kapital och många är välutbildade. Utvecklingen
inom it, telekom och kommunikation erbjuder många goda
möjligheter för företag som vill etablera sig i Ryssland.
Stadsutveckling är en möjlighet som jag också vill lyfta
fram. Storstäderna kommer att utvecklas med ny teknik,
exempelvis mobilt bredband, och många kommer att vara
villiga att investera i nya lösningar för smarta städer.
Rysslands växande konsumentmarknad är stor och
viljan att konsumera hög. Dessutom är Ryssland ett insteg
till hela den rysktalande marknaden.
— Tillsammans utgör länderna i forna Sovjetunionen
(OSS) 250—300 miljoner människor och landet Sverige
och ”Made in Sweden” är ett starkt varumärke i detta
område. OSS är en stor marknad nära Sverige. Dessutom
står vi närmare varandra kulturmässigt och historiemässigt än man tror. Vi har mer gemensamt med ryssarna än
vi har med den asiatiska kulturen, säger Mats Palmquist.
Trots gemensamma nämnare finns det många faktorer
att ta hänsyn till för ett företag som etablerar sig i Ryssland och även en del myter att avskriva.
— Först och främst är det viktigt att ha rätt förväntningar. På en marknad som börjar bli mättad är tillväxten
mer måttlig. Det är också bra att göra sin hemläxa, då
sparar man både pengar och ansträngning. Risken är

Demokrati tar tid
Anders Liljenberg är docent vid
Handelshögskolan i Stockholm
och rektor för Stockholm School
of Economics Russia.
Vad ska man tänka på om man
vill etablera sig i Ryssland?
— Att man måste vara långsiktig, mänsklig, inte blåögd, kunna
språk och kultur, liera sig med rätt
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människor lokalt, sköta myndighetskontakter oklanderligt och
inse vilket fint varumärke som
Sverige är.
Hur är det med korruption?
— Det räcker att hänvisa till
Transparency International för
att inse vidden av problematiken.
Jag har själv aldrig stött på detta
och det är viktigt att framhålla att
det går utmärkt att agera ”vitt”

annars stor att man drar i gång ett projekt och konstant
stöter på hinder längs vägen som tvingar fram omförhandlingar, byte av partner och till med en ny affärsmodell. Men
å andra sidan kan det hända fast du är förberedd, säger
Dmitry Maselsky.
— Se till att ha med människor med kunskap om den
ryska marknaden och gör saker rätt från början. Man
måste ha ett långsiktigt förhållningssätt när man inleder
en verksamhet i Ryssland. Det gäller att vara uthållig
och ha ledning och ägare som förstår att det tar tid att
etablera sig här. Och under mina år i östländer har jag
inte gjort upp en enda affär med vodka, det kan säkert
förekomma, men det ligger långt från Oriflames företagskultur, säger Mats Palmquist.

och oklanderligt, bara
stark och ödmjuk är
man håller stenhårt på
svårförståelig för en ryss.
det och låter alla tydligt
Att som svensk leda en
förstå detta.
rysk organisation innebär
Vilka är de största
att man initialt måste
kulturella skillnaderna
vara övertydlig med vem
Anders Liljenberg.
mellan Sverige och
som till syvende og sidst
Ryssland?
bestämmer, och först
— Vi svenskar är mer långsiktiga
när detta är tydligt för alla kan
och transparenta. Det är viktigt
man utöva ett mer lyssnande och
att förstå att kombinationen
inkluderande ledarskap.
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Så slår Krimkrisen
mot rysk ekonomi
Eye har bett några experter kommentera situationen.
Bengt Dennis, tidigare chef för
Riksbanken och oberoende rådgivare
till East Capital:
— Det som händer i Ukraina
påverkar den ryska ekonomin, men
de direkta skadorna är sannolikt
begränsade. För vissa företag och
branscher, särskilt de som verkar
inom gas och olja, är dock Ukraina mycket viktigt.
Ryssland påverkas naturligtvis indirekt av krisen
eftersom landets rykte bland utländska investerare
urholkas ytterligare. Detta kan dock passera ganska
snabbt förutsatt att krisen inte eskalerar.

Hans Tardell tar upp andra myter som lever kvar:
— Det finns fortfarande många vanföreställningar om
Ryssland, exempelvis att det inte finns tillgång till mat
eller förnödenheter, att det är farligt att gå ut och att
maffian regerar, att polis och domstolsväsende är så korrumperat att man alltid får vara på sin vakt och löper stor
risk att förlora i domstol. I princip är allt detta helt fel.

Många var imponerade
Transparency Internationals lista över hur stor korruptionen tros vara i världens länder placerar Ryssland på plats
127, tillsammans med bland andra Pakistan och Mali. När
OS avslutades den 23 februari var många imponerade av
arrangemanget, men notan blev hög och många hävdar
att det beror på korruptionen. Samtidigt har OS skapat
intern stolthet och positivt gensvar från deltagare och
besökare. Hans Tardell var på plats.
— OS har skapat en nationell stolthet i landet, något som
Ryssland behöver. Det finns ett mindervärdeskomplex
bland vanliga ryssar, en känsla av att man inte kan producera något med god kvalitet och att man helt enkelt ligger
efter västvärlden i allt, säger Hans Tardell. och fortsätter:
— Olympiaden har blottat ett antal dilemman och
politiska frågetecken; mänskliga rättigheter, behandling av
gästarbetare, påverkan på den lokala miljön och korruption, säger Michael G:son Löw.
— OS var en stor framgång, men visst finns det en
inhemsk kritik mot kostnaderna och hur mycket av
stadsbudgeten som gick till OS, hur mycket som försvunnit
på vägen och vad den här investeringen kommer att ge
Ryssland på sikt, säger Mats Palmquist.
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Medlemmar av
den ryska radikala
feministiska
gruppen "Pussy
Riot" tar ton mot
orättvisor och
missförhållanden
i hemlandet på
Röda torget i
Moskva 20 januari
2012. Åtta aktivister greps senare
av polis.

Fotnot: Dessa
intervjuer gjordes
innan Ukrainakrisen bröt ut.

Fredrik Myrén, förvaltare av
Swedbank Roburs Östeuropafond:
— Europa är beroende av rysk gas
och ett införande av ekonomiska
sanktioner mot Ryssland är därmed osannolikt. USA, som inte är
beroende av ryska gasleveranser, har
uppgett att de kommer att isolera
Ryssland om inte ryska trupper dras tillbaka från
Krim. Samtidigt bör man komma ihåg att USA och
Ryssland har samarbetat i förhandlingar med Iran
och kommit överens om hur Syriens kemiska vapen
ska förstöras. Det indikerar att en god relation med
Ryssland är viktig för USA.
— Ukrainakrisen har lett till en ytterligare försvagning av rubeln, vilket fick ryska centralbanken att
höja styrräntan med 1,5 procentenhet till 7 procent.
Centralbanken blev också tvungen att använda valutareserven för att hindra ytterligare fall i rubeln. En
svagare rubel riskerar att medföra högre inflation.
För att motverka detta kommer sannolikt centralbanken behöva hålla en hög ränta.
Andreas Johnson, Rysslands
analytiker vid SEB Ekonomisk
Analys:
— Konflikten kring Ukraina riskerar
att försämra Rysslands redan besvärliga ekonomiska läge. Förutom den
kortsiktiga turbulensen på finansiella
marknader riskerar den dramatiska politiska utvecklingen att ytterligare minska
utländska företags vilja att investera i Ryssland.
Om omvärlden lägger ekonomiska sanktioner på
Ryssland kan dessa beroende på utformning slå mot
tillväxten.
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Vanebildande
ordbildande.

Inte utan
min mobil
Tidskriften Wired varnar för att
appar äter upp alltmer av vår vakna
tid och myntar termen ”nomo
phobia” — rädsla för att vara utan
sin mobiltelefon. I en australisk
undersökning svarar nio av tio
tillfrågade att de upplever oro när
de är utan sin mobil.
− När vi använder appar, spel,
kollar jobbmejlen eller går in i våra
sociala medier har vi förmågan att
förändra känslor och humör. Man
pratar om ”psykoaktiva tillstånd”,
något externt som får oss att må
bra. Mobilerna är som spelmaski
ner i miniatyr, som ger oss uppre
pade dopaminkickar, säger Patrik
Wincent, grundare av svenska
Internetakuten, som erbjuder
behandlingsterapi, föreläsningar
och utbildningar mot internet
missbruk.

Sedan 2012 kan privatpersoner som skänker
pengar till välgörenhet få skattereduktion,
vilket samma år utnyttjades av knappt 200 000
svenskar. Den totala skattereduktionen för gåva
till välgörenhet var 153 miljoner kronor, vilket
innebär att drygt 600 miljoner kronor skänktes.
Det var en större andel kvinnor än män som
skänkte pengar. Drygt 3 procent av kvinnorna
och knappt 2 procent av männen hade skatte
reduktion för gåva 2012. Både kvinnor och män
skänkte i genomsnitt drygt 3 000 kronor.
I Danderyd och Lidingö hade drygt 5 pro
cent denna skattereduktion. Av dem med en
årsinkomst under 200 000 kronor var det 1,3

procent som fick skattereduktion, av dem som
tjänade mellan 200 000 och 400 000 kronor
var andelen 2,8 procent och bland den som
hade över 400 000 kronor i årsinkomst var det
6,3 procent som hade skattereduktion för gåva.
I USA toppar Facebookgrundaren Mark
Zuckerberg listan över givmilda personer,
med nästan en miljard dollar i gåvor till lokala
välgörenhetsprojekt under 2013. Andra gene
rösa givare är Nikes grundare Phil Knight och
numera avlidne gasmiljardären George Mitchell.
Tillsammans gav de 50 generösaste amerika
nerna bort 7,7 miljarder dollar.
Foto: Scanpix

Foto: TT nyhetsbyrån

Kvinnor gav mer till välgörenhet

Melinda Gates i London.
Tillsammans med maken
Bill Gates styr hon över en
välgörenhetsstiftelse (Bill &
Melinda Gates Foundation)
med över 230 miljarder kronor
i kassan.

Färre konkurser

Bankföreningen positiv till FI

Under februari 2014 gick 500
svenska aktiebolag i konkurs.
Det är en minskning med 15
procent jämfört med förra året
och innebär den lägsta februarisiffran på tre år. Konkurserna
berörde 1 645 anställda, vilket även det är den lägsta siffran på
tre år, enligt kreditupplysningsföretaget Creditsafe.
— Den positiva trenden är tydlig. Det här är fjärde månaden i
rad som antalet konkurser i Sverige minskar och dessutom ser
vi att minskningstakten ökar, säger Krister Jonsson, Sverige
chef på Creditsafe.

Bankföreningen välkomnar
Finansinspektionens, FI, nya
regler om intern styrning,
riskhantering och kontroll i
kreditinstitut.
I de nya föreskrifterna har
flera av de frågetecken som
Bankföreningen pekat på rätats
ut. Bland annat regleras inte
längre de delegationsmöjlig
heter som styrelsen har enligt
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aktiebolagslagens regler.
FI har också valt att avvakta
implementeringen av de
förstärkta kapitaltäcknings
reglerna i CRD4 till dess att nya
krav på styrelseledamöternas
utbildning införs.
Även definitionen av begrepp
och omfattningen av vissa krav
har tydliggjorts och nu avgrän
sats.
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Spotifys vd
Daniel Ek meddelar
i december 2013 i
New York att företagets onlineströmmande musiktjänst
kommer att expandera till 20 nya
marknader runt om
i världen.

Digital medierevolution
För att överleva i dagens snabba digitaliserade värld måste medie- och
underhållningsföretag skapa en nära relation med användarna och
anpassa sina organisationer, sin kultur och sina affärsmodeller.
Text: Anne Margrethe Mannerfelt Foto: Getty Images
För bara fyra år sedan lanserade Apple sin surf
platta. Spotify har på åtta år etablerat sig i 28 länder
och har i dag 24 miljoner användare. Facebook har funnits i
tio år och har nu 1,23 miljarder användare. Allt fler
använder mobilen eller surfplattan för att läsa tidningar,
titta på teve, lyssna på musik, spela spel eller chatta med
vänner. Gärna på väg till eller från jobbet. Och vi använder
våra kanaler på ett annat sätt än för några år sedan. 86
procent av mobilanvändarna använder till exempel sin mobil
medan de tittar på teve. För att möta användarnas behov
gäller det att tjänsterna finns tillgängliga varsomhelst och
närsomhelst. Och för att förstå hur produkter och tjänster
ska utvecklas för att passa in i den digitaliserade världen
måste företagen använda den information som ny teknik
kan förmedla om användarna.
I Sverige anammade tidningen Aftonbladet tidigt den
nya tekniken och de nya kanalerna. Redan 1994 började
de experimentera och lägga ut tryckt material på nätet.
År 1997 hade de byggt en riktig sajt. Andreas Aspegren,
chef för nyhetsprodukter online, berättar att Aftonbladets
vision ”först till framtiden” har präglat allt de gör.
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— När dotcom-kraschen drabbade mediebranschen
var det många som skrockade ’vad var det vi sa?’, men vi
visste att läsarna fanns på nätet, så för oss var det själv
klart att också finnas där.
Aftonbladet har fortsatt att tro benhårt på att där
läsarna finns, där måste också intäkterna finnas. I dag
är annonsintäkterna från nätet större än från pappers
tidningen. För Aftonbladet har relationen med läsarna
alltid varit viktig. I dag används flitigt sociala medier som
Facebook, Twitter och Instagram.
— Sociala medier gör det möjligt för oss att få in bra och
exklusivt material. Genom pushmeddelanden kan vi ringa
in ett område där det till exempel har skett ett bankrån. Vi
kan fråga folk om de har sett något och användare skickar
in filmer i realtid. Genom att ha den här relationen till
läsarna skapar vi pinfärskt och relevant innehåll.

Andreas Aspegren.

Spel i alla kanaler
För spelbolaget Unibet ligger fokus också på att finnas där
användarna är. Ebba Ljungerud sitter i Unibets lednings
grupp och är bland annat ansvarig för affärsutveckling och
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”Man måste få användaren att känna
sig exklusiv och det gör man genom att
erbjuda unika tjänster. Användarna är
beredda att betala för att få tillgång till
innehåll och tjänster var de än är.”

Martyn Whistler.

företagsprioriteringar. Hon berättar om Unibets anpass
ning till de nya kanalerna:
— Redan 2004 pratade vi på Unibet om att kunden
kommer att finnas på mobilen och lanserade då en wapversion. Tekniken var inte riktigt där än, men utvecklingen
av smarta telefoner gör att vi är mitt inne i det steget nu. I
dag finns samtliga produkter i alla kanaler och 27 procent
av våra intäkter kommer från mobiler och surfplattor. De
här nyare kanalerna växer hela tiden snabbare än desk
topen. Teknikskiftet innebär också utveckling för specifika
produkter. I dag är till exempel live-betting, det vill säga
vadslagning i realtid, större än annan vadslagning inför ett
evenemang.
På Unibet är det en förutsättning att hitta tekniska
lösningar snabbt för nya produkter och tjänster. Ebba
Ljungerud berättar att alla delar av organisationen jobbar
innovativt. Det gäller allt från produktutveckling till mark
nadsföring, kundvård och databaser.
— Som spelbolag måste vi vara framåt och snabba. Hos
oss har vi releaser varje dag. Det betyder också att vi stäl
ler väldigt höga krav på våra system och vår informations
hantering. Dels måste det funka rent praktiskt för våra
520 000 aktiva kunder, dels måste vi ta hänsyn till lagar
och regler.

Anpassning till skärmen

Ebba Ljungerud.
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Det ligger i sakens natur att ett spelbolags kunder är
aktiva i hur de använder produkterna. Det gör att Unibet
har mer data om sina användare än de flesta företag.
— Med tusentals transaktioner varje minut har vi en
enorm mängd data som vi använder för att se olika möns
ter och trender.
Ebba Ljungerud tror att en framtida utmaning kommer
bli att anpassa tjänster och produkter till olika kanaler.
— Vi diskuterar mycket huruvida innehållet ska anpas
sas automatiskt till den skärm användaren sitter vid eller
om kunden själv ska få välja. I dag är det också vanligt att
använda två enheter — man kanske till exempel tittar på en
match på teve samtidigt som man bettar på mobilen.
Andreas Aspegren tror också att formaten för mobiler
och surfplattor kommer att bli en utmaning i framtiden:
— Vi måste ta hänsyn till mindre surfplattor och större

Streamingtjänsten Netflix gjorde
omedelbar succé med sin första egenproducerade tv-serie ”House of Cards”,
med Kevin Spacey i hovudrollen.

mobiler, det blir mer mångfald bland skärmarna. Vi måste
se till att vårt innehåll fungerar på tusentals olika mobiler,
plattor, laptoppar och teveskärmar.
Andreas Aspegren menar att Aftonbladet genom att
samla in data kan ge läsarna bättre innehåll:
— Genom att använda statistik om våra läsare skapar
vi en interaktiv karta, där tusentals människor lägger in
information om sig själva. Eftersom vi känner våra använ
dare kan vi se till att vi ger relevant information till rätt
användare vid rätt tillfälle.

Innovation nyckeln
I EY:s nya rapport ”Sustaining digital leadership” framgår
att produktutveckling måste bli en ständigt pågående pro
cess och ta in mobilteknik, sociala nätverk, molntjänster
och användarstatistik kallad ”big data”. Martyn Whistler,
medieanalytiker vid EY i London är en av huvudförfat
tarna till rapporten. Han menar att det absolut viktigaste
för ett medieföretag är att skapa en innovativ kultur och
organisation.
— Innovation måste genomsyra hela företaget och driva
såväl produktutveckling som relationen med användarna.
Många har ifrågasatt om det går att få media lönsamt i
den digitala världen. Martyn Whistler menar att det hand
lar om att skapa ett mervärde för användaren:
— Man måste få användaren att känna sig exklusiv och
det gör man genom att erbjuda unika tjänster. Användarna
är beredda att betala för att få tillgång till innehåll och
tjänster var de än är, de vill ha relevant innehåll och de vill
kunna dela med sig av det de lyssnar på eller tittar på.

Mervärde bakom betalvägg
En tjänst kan lanseras som gratis, för att sedan låta använ
darna betala för det de tycker ger mervärde. En metod att
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göra det är att skapa en betalvägg. Prenumeranter får helt
enkelt tillgång till innehåll som andra inte kan se. Ett annat
exempel är musiktjänsten Spotify. Användare som betalar
för deras premiumerbjudande får obegränsad användning
av Spotify både online och offline, inga reklamavbrott,
tillgång till tjänsten i mobilen och möjlighet att dela med
sig av den musik de lyssnar på.
Produktutvecklingen har förändrats — och i många fall
förenklats — med hjälp av ”big data”, som innebär att
utgivaren vet tillräckligt mycket om sina användare för
att träffa rätt direkt. Martyn Whistler berättar att många
tidningar i dag först skapar digitalt innehåll och därefter
anpassar artiklarna till papperstidningen.
— The Guardian och Financial Times är bra exempel
på en förändrad inställning till innehåll. Båda tidningarna
publicerar artiklar på nätet. Genom att sedan analysera

hur läsarna tar emot artiklarna kan de anpassa följande
dags papperstidning och vara mer säkra på att de ger sina
läsare relevanta artiklar.
Ett annat exempel på ett företag som använder ”big
data” på ett effektivt sätt är Netflix. På tre år har före
taget gått från att vara ett dvd-uthyrningsföretag på den
amerikanska marknaden till att bli en global streamingleverantör som licensierar filmer och teveserier och
dessutom gör egna produktioner. En av företagets stora
succéer är dramaserien "House of Cards", vars huvudrolls
innehavare Kevin Spacey avslöjat att de inte ens behövde
göra ett pilotavsnitt för serien. Netflix visste redan att
deras användare valde filmer med just Kevin Spacey och
filmer regisserade av David Fincher. Genom att lägga ihop
ett och ett visste företaget på förhand att det skulle bli en
succé.

EY:s nya rapport
”Sustaining digital
leadership”.

Klarna: snabbväxande betallösning
Bakom var tredje betalning på nätet står
företaget Klarna, som på tio år har gått
från att vara ett uppstartsföretag till
att bli Nordeuropas ledande företag för
betalningar på nätet.
Mobilen, surfplattan och laptopen
har blivit verktyg för allt vi gör, från att
kommunicera med kunder och medarbe
tare till att läsa nyheter och sköta våra
bankärenden. Vi börjar bli vana vid att
snabbt kunna sköta det mesta med några
knapptryck. Det gäller även när vi hand
lar. Samtidigt är vi inte helt trygga med
att lämna ut känslig information på nätet.
Det behovet såg företaget Klarna redan
2005. Tre kursare på Handelshögskolan
i Stockholm startade ett företag som
gick ut på att kunderna först skulle få
hem varan och sedan betala via faktura.
Genom att få hem varorna och sedan
betala — medan Klarna bär kredit- och
bedrägeririsken för handlarna — kunde
kunderna känna sig trygga.
Under åren som följde fick Klarna allt
starkare fäste på såväl den svenska som
den internationella marknaden, berät
tar Erik Engellau-Nilsson, kommunika
tionschef på Klarna.
— Alltfler konsumenter och e-handlare
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märkte hur smidig vår betallösning var
och kände också att den var utveck
lad just för e-handelns behov. I dag står
Klarna för en tredjedel av alla betalningar
på nätet i Sverige och är dessutom ett
av Europas snabbast växande företag
med över 25 miljoner konsumenter och
45 000 e-butiker i 14 länder.
För fyra år sedan insåg Klarna att en stor
del av e-handeln var på väg att flytta till
mobilen och utvecklade ett system för
att möta marknadens krav. I dag sker en
fjärdedel av alla köp där Klarna förmedlar
betalningen via mobila enheter.
— Vår heltäckande kassalösning Klarna
Checkout är utvecklad för såväl mobil och
surfplatta som laptop och är världsle
dande i fråga om köp i mobilen. Vanligen
har man hög konvertering *) på desktop/
laptop, men väldigt låg konvertering för
användare som kommer till kassan från
en mobil enhet. Klarna Checkout har hög
konvertering på desktop, men dessutom
lika hög konvertering på mobil, vilket är
fantastiskt, säger Erik Engellau-Nilsson.
*) Med konvertering menas antal personer som
genomför ett köp efter att de kommit till e-handlarens kassa med en produkt i varukorgen.

Sebastian Siemiatkowski, Niklas
Adalberth och Victor Jacobsson,
grundare av Klarna.
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Den vilda valutan
Bitcoin, himmel eller helvete? De senaste månaderna
har den digitala valutan blivit både hyllad och dödsdömd,
men vad handlar det om egentligen? Eye tittar närmare på
fenomenet som väcker känslor som få andra. Text: Karin Aase Illustration: Team Hawaii

Mats Henricson.

Bitcoin, den virtuella valutan har rönt stor
uppmärksamhet långt utanför de teknikintresserades kretsar. Pressen har rapporterat om kursrusningar
som gjort människor till miljonärer, om kursfall som fört
tankarna till 30-talsdepressionen. Experter hyllar bitcoin
som nästa paradigmskifte medan Nobelpristagare
avfärdar det som nästa bubbla.
Det enda som inte verkar gå att hitta är nyanserad
information. Bitcoin väcker känslor och de som uttalar sig
är antingen Mot (med väldigt stort M), eller För med lika
stark övertygelse.
Till den senare kategorin hör Mats Henricson, ord
förande i Svenska Bitcoinföreningen.
— Bitcoin uppfyller definitionen av pengar med en otrolig
marginal, det är helt enkelt de bästa pengar som någonsin
har uppfunnits, konstaterar han i mitten av februari.
Och det är möjligheten att snabbt och till väldigt låg
avgift skicka pengar vartsomhelst i världen som Mats ser
som den allra största vinsten med bitcoin.
— Jag har alltid varit en stark förespråkare för frihet på
nätet, och så länge man håller sig inom lagens råmärken
ska man kunna handla på internet utan att övervakas av
stater eller företag. Och det kan du med bitcoin.

Rundar bankerna

Günther Mårder.
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Det här är ett återkommande argument från bitcoins
förespråkare: du kan runda banker och kreditkortsföretag
och slippa deras system för värdeöverföring.
— Jag ser inte bitcoin och andra kryptovalutor som
valutor utan som finansiella instrument som kan innebära
en fantastisk effektivisering av banksystemet, säger Robin
Teigland, docent vid Handelshögskolan i Stockholm som
forskar om hur teknikutvecklingen påverkar samhället.
— Det är därför många av bankerna är så skeptiska, för
att något nytt utmanar deras affärsmodell.
För Robin Teigland är möjligheterna med kryptovalutor

som bitcoin stora, nackdelarna på sikt ganska få.
— Visst, det är fortfarande ganska svårt att använda bitcoin för konsumtion, och det har varit en del svängningar
i värdet, men annars ser jag inget speciellt negativt. Där
emot ser jag att vi alla på sätt och vis är fångar i banksystemet och att här kommer något som utmanar det.
Och Robin Teigland är inte ensam om den åsikten.
Tvärtom är det många som går ännu längre och ser bitcoin
som ett konkret sätt att manifestera den misstänksamhet
mot banker och myndigheter som frodats i finanskrisens
spår.

Tyst överenskommelse
En av dem som ser med stor skepsis på bitcoin är Günther
Mårder, sparekonom på Nordnet.
— Bitcoin är definitivt en bubbla, och frågan är inte om
den spricker utan hur.
Enligt Günther Mårder handlar det hela om något så
grundläggande som förtroende. För även om förespråkarna gärna säger att bitcoin är något helt nytt bygger
dess värde, precis som med vanliga valutor, på en tyst
överenskommelse mellan användarna om att bitcoin är
värt något. Men där traditionella valutor förutom detta
även försvaras av en central instans är den enda garanten
för bitcoins värde att användarna håller den här överenskommelsen. Om paniken slår till och alla säljer, ja, då finns
det inget skyddsnät för bitcoins värde.
Det här gör systemet väldigt skört och kursen, minst
sagt, volatil: under 2013 gick kursen från 13 dollar per
bitcoin i januari till att vara uppe och nosa på 1 200 dollar
i början av december. Men redan tre veckor senare, vid jul,
hade värdet halverats till 650 dollar. Och så upp igen till
900 i början av februari 2014.
Men bara för att värdet åker bergochdalbana — och
Günther Mårder är övertygad om att bitcoin är en bubbla —
är han inte negativ till fenomenet i sig.
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— I grunden är det positivt, för den här väldigt konkreta
kritiken mot bankerna och deras långsamma och dyra hantering av transaktioner kan kanske skynda på en modernisering av bankväsendet.

Ljumt intresse bland svenskar
Och i bitcoins spår har redan flera andra så kallade krypto
valutor utvecklats, även om ingen just nu är så omsusad
som bitcoin. Men för de flesta människor är det här än
så länge bara teoretiska diskussioner. Tidskriften Forbes
uppskattade i januari antalet individer som äger bitcoin
till cirka en miljon, där ungefär 11 000 personer äger 75
procent av den tillgängliga mängden. Bland svenskarna
är intresset relativt ljumt. I en undersökning som Nordnet
gjort bland tusen personer uppger 8 procent att de skulle
vilja investera i bitcoin, 60 procent att de inte vill och en
tredjedel att de är osäkra.
Den 10 februari meddelades att Mt Gox, en av de
absolut största handelsplatserna för bitcoin hade fått
tekniska problem, kursen dök och många förutsåg dess
snara bortgång. Även om lika många naturligtvis hävdade
att det bara var ett tillfälligt problem som snart skulle vara
löst. Och spekulationerna i bitcoins framtid är lika många
och spretande som åsikterna om fenomenets förtjänster
och nackdelar.
Den 14 januari till exempel publicerade både Forbes och
Wired en artikel om bitcoins slutliga värdering, där risk
kapitalisten Chris Dixon (Wired) hävdade att den borde
sluta på ungefär 100 000 dollar per bitcoin, medan professor Mark Williams vid Boston University (Forbes) var lika
säker på att den inte kommer att vara värd mer än 10.
Den 25 februari hände det som inte skulle kunna
hända. Mt Gox stängdes plötsligt ner efter anklagelser om
stölder i miljardklassen. Och någon vecka senare, den 4
mars, lades ytterligare en av de stora handelsplatserna
ner. B
 itcoin som varit så hyllat och som i december varit
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uppe i en värdering på 1 200 dollar verkade helt plötsligt
dödsdömt.
När Eye går till tryck i mars finns bitcoin fortfarande,
även om många är skeptiska till hur länge den överlever.
Oavsett hur det går är de allra flesta överens om att
fenomenet med kryptovalutor är här för att stanna. Mark
Williams hävdar att bitcoin säkert kommer att leva kvar
som en liten del av denna marknad, men att namnet framför allt kommer att bli en generisk benämning för alla typer
av krypterade valutor. Och Robin Teigland är för sin del helt
övertygad om att kryptovalutor är här för att stanna.
— Du kan aldrig förbjuda ett sådant här fenomen, i så fall
kommer det bara något annat i dess ställe. Det vi borde
göra är att fundera på vad vi kan lära oss av det här i stället för att bara försöka stänga dörren.

Robin Teigland.

De kriminellas valuta?
Eftersom transaktioner med bitcoin är helt anonyma har många anklagat den för att vara den perfekta valutan för kriminella.
— Bitcoin och pengar har inget moraliskt värde i sig, de är bara betalningsmedel, konstaterar Jan Tibbling, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten.
— Och så länge penningtvättsystemet fungerar och misstänkta
transaktioner rapporteras så har vi inga problem att spåra dem. Men
har man väl lyckats växla över sina vanliga pengar till bitcoin utan
att vi har upptäckt det så erbjuder bitcoins anonymitet en möjlighet att köpa allt möjligt på nätet där du inte vill lämna spår i form av
kreditkort. Å andra sidan tycker de flesta kriminella om att använda
sina pengar till exempelvis märkeskläder, champagne och snabba
bilar, och än så länge är möjligheterna att använda bitcoin till sådan
konsumtion väldigt liten.
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Fler affärer spås
Under 2013 ökade antalet företagsaffärer
med 9 procent. Totalt genomförde storföre
tagen 140 affärer under året. Under 2014
förväntas ytterligare höjda transaktions
nivåer när den ekonomiska aktiviteten tilltar.
Det visar EY:s nya rapport "Corporate Trans
action Trends".
— Ökad ekonomisk
aktivitet på utvecklings
marknader förväntas
påverka antalet trans
aktioner under 2014
positivt trots kortsiktig
valutaoro. Vi tror att
antalet genomförda
Pär-Ola Hansson.
transaktioner kommer
att öka med minst 10
procent. Det innebär att transaktions
nivåerna under året kommer att hamna i
linje med, eller till och med överträffa 2011
då 155 transaktioner genomfördes, säger
Pär-Ola Hansson på EY.  

EY:s rapport "Corporate Transaction
Trends" kartlägger varje kvartal försälj
ningar och förvärv bland Sveriges största
företag. Studien visar att storföretagen
totalt genomförde 140 affärer under 2013,
en ökning med 9 procent från 2012. Av
dessa var 104 stycken förvärv, vilket är 11
procent fler jämfört med under 2012. Det
ökade antalet förvärv har drivits av mindre
affärer med targets som omsätter 20 miljo
ner euro eller mindre.  Under året gjordes
36 avyttringar, en avyttring mer jämfört
med föregående år.
Den blygsamma ökningen av avyttringar
som pågått sedan 2009 höll därmed i sig
även under 2013.  Efter ett svagare första
kvartal var transaktionsaktiviteten relativt
stabil under 2013. Kvartal fyra bjöd på 35
transaktioner vilket var färre jämfört med
Q3, men 25 procent högre jämfört med
motsvarande kvartal 2012.

Svenska hus heta i ny jämförelse
Nittio procent av Europas fastighetsinves
terare anser att den svenska marknaden är
attraktiv eller mycket attraktiv i jämförelse
med övriga Europa och de spår ett ökat antal
fastighetsaffärer i Sverige under 2014. Det
visar en ny rapport från EY som bygger på
intervjuer med över 500 fastighetsinveste
rare i 15 länder.
I EY:s årliga studie ”Real Estate Assets
Investment Trend Indicator” anses den
svenska marknaden vara transparent och
likvid. Hela 90 procent av de tillfrågade ser
Sverige som en attraktiv eller mycket att
raktiv marknad för fastighetsinvesteringar
i jämförelse med övriga länder i Europa. En
majoritet, 71 procent, tror även att euro
krisen kan gynna den svenska fastighets
marknaden under det kommande året.
En stor majoritet (81 procent) av de
tillfrågade förutser ett ökat antal fastig
hetsaffärer i år jämfört med föregående år
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samtidigt som värdet på en genomsnittlig
fastighetsaffär bedöms öka. Hälften av
deltagarna i undersökningen menar även att
rädslan för ökat inflationstryck driver den
svenska fastighetsmarknaden.  
— Sveriges ställning
på den europeiska
fastighetsmarkna
den är fortsatt stark.
Transaktionsvolymen
bedöms öka under 2014
vilket delvis är drivet av
utländska investerare
och fler portföljaffärer.
Daniel Öberg.
Till skillnad från före
gående års undersök
ning ser mindre än hälften av investerarna
finansieringen som en utmaning. Vår syn
är att de finansieringssvårigheter som fun
nits inte anses vara ett lika stort hinder för
fastighetsinvesteringar som tidigare, delvis

Det totala antalet transaktioner under
2013 landade därmed mellan de 129 och
150 transaktioner som EY prognostiserade
för ett år sedan med den övergripande eko
nomiska utvecklingen som utgångspunkt.  
Största förvärvet under 2013 var Hakon
Invests köp av de återstående 60 procenten
av Ica. Årets största avyttring var Investors
försäljning av innehavet i medicinteknik
företaget Gambro. Det företag som genom
förde flest antal förvärv under året var
Atlas Copco. Under året blev Höganäs och
Alliance Oil utköpta från börsen, vilket var
de första utköpen av listade större svenska
företag som gjorts sedan 2011.
Norden och Västeuropa stod för 55
procent av alla genomförda förvärv under
året, en minskning med 7 procentenheter.
Andelen amerikanska förvärv fortsatte
att öka och uppgick till totalt 27 procent.
Majoriteten, 61 procent, av alla avyttringar
skedde i Norden. Precis som under 2012,
var transaktionsaktiviteten i Asien anmärk
ningsvärt låg.

för att komplement till bankfinansiering nu
finns etablerade på marknaden, säger Daniel
Öberg på EY.  
Private equity-aktörer och försäkringsbolag
bedöms vara de mest aktiva aktörerna på
marknaden under 2014.
— Nio av tio investerare tror att antalet
mer riskfyllda strategier, såsom opportunis
tiska och validerade investeringar, kommer
att öka i Sverige under 2014, vilket är en
stor skillnad mot föregående års undersök
ning. Vidare tror runt 40 procent av inves
terarna att spekulativa utvecklingsprojekt
kommer åter på den svenska marknaden
under året, säger Daniel Öberg.
European real estate assets investment trend indicator 2014

Building confidence
Investor sentiment rises as the real estate market starts
to recover from the Eurozone debt crisis
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Samtliga rapporter finns på ey.com/se/rapporter

H.K.H. Prins Daniel,
vinnaren Erik Arpi
och EY:s Sverigechef
Ragnar Gustavii.

Erik Arpi Sveriges främsta entreprenör
Erik Arpi från Pictura utsågs till Sveriges
främsta entreprenör vid den nationella
finalen av EY Entrepreneur Of The Year. Han
mottog priset av H.K.H. Prins Daniel i Stock
holms stadshus och representerar Sverige
vid världsfinalen i Monte Carlo senare i vår.
Vinnaren utsågs av en extern oberoende
jury ledd av Björn Örås, som vann den
svenska utmärkelsen 2009. Övriga jurymed
lemmar var Gustaf Douglas, Emma Wiklund,

Peter Bronsman, Michael Storåkers, Gunilla
von Platen, Bo Lundquist, Anders Lönner
och Hidayet Tercan.
Juryns motivering löd: ”Visionen var att
erövra världen — och vår vinnare har nått
långt. Entreprenörens företag verkar i tolv
länder och har en exportandel på närmare 75
procent. Gratulationer och lyckönskningar
har tagit årets vinnare till toppen och med

stark glöd och aldrig sinande övertygelse
fortsätter han sin resa framåt.”
Pictura erbjuder hälsnings- och
säsongskortsortiment till hela världen och
har blivit det dominerade kortförlaget i
Skandinavien med en omsättning på när
mare 650 miljoner kronor. Genom att hitta
nya distributionskanaler och fokusera på
e-plattformar vill Pictura nå fler kunder och
etablera sig i hela Europa.
Drygt 800 entreprenörer var nominerade i
EY Entrepreneur Of The Year som arran
geras för artonde året i rad.



Eye Play
Nu har vi samlat alla Eye-filmer på ett
och samma ställe. Ta del av insikter från
EY:s konsulter, träffa företagsledarna
bakom rubrikerna och låt dig inspireras!
Besök Eye Play på ey.com/eyeplay

Vad vill du läsa
om i Eye?
Har du några tips eller
synpunkter på Eye?
Vill du prenumerera på Eyes
nyhetsbrev? Mejla mig!
Andres Freisinger, c heredaktör,
andres.freisinger@se.ey.com
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Ditt största hot:
förändringar.
Dina största möjligheter:
förändringar.

Kunderna och konsumenterna utvecklas på
olika sätt och på olika marknader. En sak
är säker: Konkurrensen är stenhård och
riskerna är större än någonsin. Samtidigt
är möjligheterna enorma.
EY kan Retailbranschen. Vill du förbättra
din organisation, satsa på nya investeringar
eller effektivisera leveranskedjan? Vi har
den kompetens du behöver för att lyckas.
Kontakta oss i dag.
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