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Dra nytta av tillväxten i Sverige
ARTIKELN PUBLICERADES I TIDNINGEN TURUN SANOMAT DEN 27 FEBRUARI 2016.
Skriven av Liisa Enkvist. Översättning: Martin von Pfaler
Stockholm tillväxer mest av Europas huvudstäder i år. Åbo har en god chans att rdra nytta av läget.
Det är ingen idé att snegla på Brasilien, Norge, Kina
eller S:t Petersburg. Europas starkaste tillväxtkurva
återfinns oväntat nära.
- Den ekonomiska tillväxten i Stockholm slår alla andra
huvudstäder i Europa, säger Finsk-svenska handelskammarens vd Kjell Skoglund.
Skoglund beskriver den ekonomiska tillväxten i Sverige
just nu som explosionsartad. Det kan innebära stora
möjligheter även för finländare. Speciellt i dagens läge
bör möjligheterna i Sverige tas tillvara, då handeln med
Ryssland går dåligt.
I Åboregionen har man särskilt goda möjligheter att
exportera till och samarbeta med Sverige.
- Åbo är en port till Stockholm. Här finns språkkunskaper och mycket specialkompetens, konstaterar
Skoglund.
Åboregionen har nu en unik chans att ta vara på möjligheten.
Skoglund besökte företagarna i Åbo och Egentliga
Finland den gångna veckan för att berätta om möjligheterna och behoven i Sverige och i Stockholmsområdet.
Alldeles enkelt är det inte att ge sig in på marknaden
hos grannen i väst. Skoglund påminner om att trots alla
likheter i affärskulturen länderna emellan, finns också
många skillnader.
- När man beger sig ut på mer fjärran marknader är
det självklart att kulturerna skiljer sig från varandra.
Det är man förberedd på. Sverige är välkänt och nära,
men här döljer sig en fara. Man måste förstå att man
inte förstår, säger Skoglund om kulturskillnaderna.
I Sverige bygger beslutsfattandet på gruppdiskussioner, som kan pågå länge. De leder till eniga beslut, vilket

gör det möjligt för alla att dra åt samma håll.
Skoglund betonar att även om man på den svenska
marknaden har behov av både kompetens och produkter, duger inte vad som helst.
- Konkurrensen är mycket hård. En säljare måste ha
goda språkkunskaper. Köpa kan man göra på vilket
språk som helst, men en säljare måste behärska köparens modersmål, säger han.
Efterfrågan är stor inom hälsoteknologi, cleantech och
elektronikbranscherna.
Många byggprojekt pågår just nu i Sverige. Till exempel Karolinska sjukhuset är ett projekt, som inte bara
behöver byggkompetens utan också sjukvårdsutrustning.
I Stockholm bygger man en förbifart och i norra Sverige flyttas två stadscentrum undan malmletningen.
Sverige behöver även duktigt IT-folk. Från Finland.
Välutbildad finländsk arbetskraft är mycket populär i
Sverige. Här finns en fara för alltför stor brain drain
från Finland till Sverige, varnar Skoglund.
Investeringarna ger kraft åt den ekonomiska tillväxten
i Sverige. Upp till 75 % av investeringarna i Norden
hamnar i Sverige. För Finlands del är denna siffra
deprimerande låg, 1,5 %.
Vad är det då som svenskarna gör bättre? Enligt
Skoglund handlar det om att svenska arbetstagare och
arbetsgivare drar åt samma håll. Företagande är mer
populärt, det är tillåtet att bli rik och framgångsrika
företagare ses som hjältar.
- Ändå är det också tillåtet att misslyckas i Sverige,
säger Skoglund.
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