
 

 

 

 

INTERNATIONALISERING 

GENOM DIGITALISERING 

TISDAG 24 NOVEMBER 2015 

 Business Sweden, i samarbete med Automation Region, bjuder in till frukostseminarium för 
inspiration och erfarenhetsutbyte kring Digitalisering inom B2B med fokus på affärer i 

Västeuropa 
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INTERNATIONALISERING GENOM DIGITALISERING 

Sverige har som land en hög digital mognad, god infrastruktur och bra tillgång till kompetens inom 

digitalisering. De små och medelstora företagen visar dock oroväckande låg grad av digitalisering 

när de ska exportera. 

 

Idag är det självklart för de flesta företag att ha en hemsida för att marknadsföra sina 

produkter/tjänster och många företag kompletterar sin försäljning i butik med e-handel. Så snart 

företaget vill sälja på andra marknader än sin hemmamarknad ställs krav på kunskap om lokala 

förutsättningar, regelverk och preferenser för att komma ut rätt. Inte sällan behöver hela 

affärsmodellen anpassas för nya digitala förutsättningar. 

 

Enligt Business Swedens rapport ”Internationalisering genom digitalisering” har svenska företag en 

relativt låg digital mognad och endast vartannat litet eller medelstort företag har rätt digital 

kompetens. Orsaken uppges vara brist på personal med relevant kunskap och svårighet att 

finansiera en digital strategi. 

Välkomna till ett inspirerande seminarium och utbyt erfarenheter med deltagande experter och 
företag kring Internationalisering genom Digitalisering!  

 

PLATS OCH TIDER 

Expectrum, Kopparbergsvägen 10, 722 13 Västerås 

Rum: The Hub 

Tisdag 24 november 2015 

kl. 8.00 Registrering och frukost 

kl. 8.30 – 10.30 Konferens 

 

PROGRAM  

 Välkommen, introduktion och exempel på svenska företags syn på, och strategi för, att 
göra affärer i Västeuropa, Johan Snellman, Vice-President Western Europe, Business 
Sweden 
 

 Digitalisering utifrån ett klusterperspektiv, Mikael Klintberg, Processledare, Automation 
Region 
 

 Förutsättningar och framgångsfaktorer för digitalisering i svenska företags internationella 
marknadsföring och försäljning, Mimmi Goude, Senior Projektledare, Business Sweden 
Norge presenterar en nyligen publicerad studie om digitalisering 

 

 Vad har svenska företag att vinna på digitalisering? Irene Ek, Senior Innovation Analyst, 
Tillväxtanalys ger sin syn på digitalisering med fokus på internationalisering och 
appliceringsområden inom B2B  
 

 Hur arbetar vi strategiskt med digitalisering i samband med internationalisering? 
Inspirerande paneldiskussion med företagsrepresentanter och publiken ledd av Irene Ek 
 

 Nyheter om tjänster för små – och medelstora företag, Marie Gidlund, Regional 
Exportrådgivare Business Sweden 

 
REGISTRERING OCH KONTAKT 

Registrering: ulrika.dillner@business-sweden.se  
O.S.A. senast 17 november, 2015  
Kontakt: Marie Gidlund T +46 72 727 11 14 
Seminariet är kostnadsfritt 
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TALARE 
 
JOHAN SNELLMAN, BUSINESS SWEDEN  

Johan Snellman utsågs till Vice VD på Business Sweden i 
April 2014. Han har arbetat med internationella relationer i 
nästan 20 år och har gedigen erfarenhet inom affärsrådgivning 
och internationell expansion. Johan Snellman är idag del av 
Business Swedens ledningsgrupp och ansvarar för 15 kontor i 
Västeuropa.  
 

 

 

MIKAEL KLINTBERG, AUTOMATION REGION  

Processledare för klustret Automation Region sedan 2 år 
tillbaka. Kommer senast från ABB där han arbetat med 
tekniskförsäljning i olika roller sedan 1995 och har personliga 
erfarenheter av den ”digitala” utvecklingen av den Svenska 

industrin.   

 

 
 
 
MIMMI GOUDE, BUSINESS SWEDEN 
 

Mimmi Goude arbetar som Senior Project Manager på 
Business Sweden och är medförfattare till rapporten 
”Internationalisering genom digitalisering” som lanserades i 
september i år. Mimmi startade sin karriär på Business 
Sweden 2006 och har sedan dess framförallt arbetat vid dess 
kontor i Oslo, Norge, men har även hunnit med ett par år som 
projektledare i Santiago, Chile. 
 

 

 
IRENE EK, TILLVÄXTANALYS 

 

Dr. Irene Ek har en bakgrund som internationell 
policyanalytiker från bland annat OECD och är idag 
innovationspolitisk analytiker på Tillväxtanalys där hon bland 
annat skrivit rapporten Digitaliseringens bidrag till tillväxt och 
konkurrenskraft i Sverige samt ett kapitel i 
Digitaliseringskommissionens framtidsantologi Om Sverige i 
framtiden – en antologi om digitaliseringens möjligheter. 
Tidigare var Irene Programledare för Tjänstesamhällets 
innovationer på Vinnova och har även lång erfarenhet från 
internationella uppdrag, såsom kontrakterad expert till Förenta 
Nationerna i Geneve och Europeiska Kommissionen i frågor 
som rör digitala tjänster inom både näringsliv och offentlig 
sektor. 

 

 

 
MARIE GIDLUND, BUSINESS SWEDEN 

 

Marie Gidlund har en bred bakgrund från skogsindustrin, 
livsmedel, universitet och offentlig sektor och jobbat med både 
marknad, försäljning och produktutveckling. Ledstjärnan är 
utveckling av såväl företag och marknad, vilket kommer väl 
tillpass idag när hon stöttar små och medelstora bolag i deras 
internationella affärsutvecklingsprocess. 
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PANELDELTAGARE 

 

JONAS ANDERSSON 
MARKNADSCHEF 
KG KNUTSSON 

Genom digitalisering av våra affärsprocesser optimerar och 
effektiviserar KG Knutsson affärsflödet, från våra leverantörer 
hela vägen till våra kunder. Med fokus på alla delar av den 
digitala affärsprocessen, ständig utveckling och anpassning 
efter omvärlden säkerställer vi vår konkurrenskraft på 
marknaden, både i nutid och i framtid. Digitalisering innebär i 
slutändan att utnyttja ny teknik rätt för att uppnå ökad 
produktivitet. 

 

 

MIKAEL LÖVBLAD 
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT 
SANDVIK MACHINING SOLUTIONS 

Sandvik skapar nya digitala tjänster relaterat till industriell 
tillverkning med den gemensamma nämnaren att de ökar 
genomflödet i kundens produktion. Det kan handla om stöd i 
design-fasen av en kunds produkt, hanterandet av 
verktygsdata eller andra områden. 

 

 

ANNA RAMEBÄCK 
FÖRSÄLJNINGSCHEF 
SYSTEM EDSTRÖM 

Tack vare investeringar i ett internetbaserat ritverktyg som 
används av både återförsäljare och egna säljare och som ger 
automatiska offerter har System Edströms försäljning ökat!  
Företaget har även nyligen lanserat en web shop som når ut 
till slutkunderna, men där inköpen görs från återförsäljare. 
Nästa steg är att koppla ihop detta med företagets 
affärssystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


