
Pernilla Johansson
Sydsvenska företag i världen  
- vad spelar det för roll idag?

Anna Stellinger
Hur mår världshandeln idag?
Att ställa diagnoser är inte alltid så lätt. Många tolkade att införandet av de 
amerikanska tullarna på stål och aluminium för snart ett år sedan och EU:s mot-
åtgärder var början på ett nytt handelskrig. Många menade att resultatet i Stor-
britanniens brexitomröstning var början på slutet för EU. Vi har även hört många 
röster om att Världshandelsorganisationen WTO helt spelat ut sin roll. 

Hur mår egentligen världshandeln idag? Hur kan vi tolka det som händer i ett 
större perspektiv? Och vad kan vi förvänta oss vad gäller frihandelsavtal, han-
delskonflikter och protektionism framöver?

Lars Karlsson
Måste ökad kontroll och protektionism 
betyda svårare gränspassager?

Sydsvenska företag har länge legat lång fram i produkt- och teknikutveckling. 
I den alltmer hårdnande internationella konkurrensen är det viktigt att följa vad 
som händer inom flera områden, oavsett om det gäller olika länder eller politiska 
beslut som har följder för de enskilda företagen.

Ett ökat säkerhetstänkande i världshandeln uppfattas av många som ett han-
delshinder och ett steg mot protektionism. Men är det egentligen så? Måste det 
ena alltid följa det andra?

I många länder arbetar myndigheterna med olika system där företag som har 
ordning och reda belönas med snabbare import- och exportprocedurer, trots 
krångliga regelverk.

25 april 
09:30 - 15:30

Malmö Börshus  
Stora Börssalen



Sylvia Schwaag Serger
Kinas globala ambitioner inom vetenskap, teknik och eko-
nomi - vad betyder det för Sverige och svenska aktörer?

Frédéric Cho

För att göra rätt och bra affärer med Kina måste vi veta vad vi har att göra med, 
vi måste helt enkelt tänka efter före. Det har tyvärr hittills inte alltid varit fallet.

Axel Nordin
3d-printing - bara fantasin sätter gränser!

Kina håller på att bli en maktfaktor inom fler och fler områden. Några exempel 
på hur det påverkar Sverige och svenska aktörer kommer Sylvia Schwaag Ser-
ger att redogöra för.

Framtidens handels- och logistikflöden kommer säkert att påverkas av 3d-prin-
ting. Flera typer av material kan användas. Går det att se några trender redan nu 
och i så fall vilka? Kommer det att finnas både vinnare och förlorare?

Vikten av att navigera rätt i affärer 
med Kina och kinesiska företag

Fredrik Svedberg
En spaning om framtidens logistik
Hur hänger svenska företag med i den globala logistikutvecklingen? Är vi ”on” 
eller ”off”? Var i världen är det hetast nu och förändringarna som störst? Fredrik 
Svedberg ger sin syn på vad som händer i vår omvärld och som förr eller senare 
även når Sverige.

Annika Winsth

Är världsekonomin på väg in i en ny djupare kris eller hur ser utvecklingen ut de 
närmaste åren? Vilka marknader växer snabbast och vilka trender påverkar den 
ekonomiska utvecklingen? Hör Annika Winsth tala om hur Brexit, världspolitiken 
och ekonomin påverkar den globala handeln.

Avmattning eller lågkonjunktur - 
hur utvecklas världsekonomin?


