Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening
för ett effektivare handelsfrämjande i Sverige

Sverige är extremt beroende av sin handel med omvärlden
Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening är den aktör
som lyfter handelsfrågor på alla nivåer för att stötta
svenska företags internationalisering.
Värdet av de varor och tjänster som svenska företag exporterar
motsvarar nästan hälften av Sveriges bruttonationalprodukt,
och importen av varor och tjänster kommer inte långt efter.
Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening, SAU, spelar
en viktig roll för att goda förutsättningar skapas för svenska
företags handel med omvärlden. Föreningen arbetar för ett
effektivare handelsfrämjande men också för att utländska investeringar ska komma Sverige tillgodo på bästa sätt.
En betydande styrka är att de flesta organisationer och
många företag med ett intresse för utrikeshandel och investeringar i Sverige finns representerade bland de omkring
130 medlemmarna i SAU.
– Att vara medlem i Utrikeshandelsföreningen ger en unik
möjlighet att påverka och ge röst åt näringslivets intressen i
export- och investeringsfrämjande frågor, säger Ulf Pehrsson,
ordförande i SAU och globalt ansvarig för samhällskontakter
på Ericsson.

SAU:s huvuduppdrag är att tillsammans med staten ha
ägaransvaret för Business Sweden, en organisation som stöder och främjar svensk export och investeringar i Sverige.
Förutom engagemanget i Business Sweden, där SAU utser hälften av styrelseledamöterna, har föreningen också ett
mer övergripande uppdrag från sina medlemmar – att vara
näringslivets samlade röst för utrikeshandelsfrågor.
– Bland annat har vi vunnit erkännande som en viktig
samtalspartner för regeringen i handels- och investeringsfrämjande frågor. SAU är dessutom en bra plattform för att
kunna sprida kunskap om dessa frågor, säger Ulf Pehrsson.
Klas Wåhlberg, styrelseledamot i SAU och VD för Teknikföretagen, betonar att SAU har spelat en stor roll genom åren.
Majoriteten av de svenska exporterande företagen består av
små och medelstora företag, och genom SAU får även de
mindre företagen sina röster hörda på ett sätt som de sällan
kan på egen hand.
– För oss är det en enorm kraft i att SAU samlar hela det
svenska näringslivet och kan påverka systemet för exportoch investeringsfrämjande, säger han.
Han uppskattar också de seminarier och träffar som SAU

arrangerar som ger tillfälle att prata med beslutsfattare,
branschorganisationer, handelskammare och småföretag ute
i landet.
En viktig uppgift för SAU de kommande åren är att se till
att handelsfrågorna inte glöms bort eller prioriteras ner.
För även om synen på internationella relationer är positiv i
Sverige finns det en risk att dessa frågor tas för givet, påpekar
Ulf Pehrsson.
En utmaning är till exempel den ökade protektionism som
försvårar företagens utrikeshandel, enligt Eva Häussling,
verkställande ledamot i SAU.
– Där arbetar SAU tillsammans med regeringen för att ta
fram konkreta förslag på sådant som hjälper företag att fortsätta sin internationaliseringsresa, säger hon.
– Vi står för en kontinuitet som våra medlemmar uppskattar och fortsätter att betona vikten av internationalisering
framöver.
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Sveriges välstånd bygger på export och import
Hallå där Adam Brånby, delägare i Woolpower som tillverkar kläder i
merinoull. Varför är Woolpower medlem i Utrikeshandelsföreningen?
– För att det är så viktigt att vi värnar utrikeshandel och förstår hur mycket
av Sveriges välstånd som bygger på att vi kan importera och exportera
varor och tjänster. Omkring 80 procent av det Woolpower producerar
går på export.
Vad ger det er att vara medlem?
– Det behövs en organisation som belyser frågor inom utrikeshandel och
som hela tiden trycker på och påminner om dess stora betydelse – det är
svårt för oss som enskilt företag att göra. SAU spelar dessutom en viktig
roll som remissinstans när det kommer till ny lagstiftning.
Vilken är den viktigaste frågan för er när det gäller handel med utlandet?
– Det finns många frågor som är viktiga. En av dem är handelshinder som
länder sätter upp för att värna sina inhemska företag. Det kan handla om
allt från tullar till specialregler. Vi måste värna om öppna gränser och att
handeln mellan länderna inte begränsas. Svenska företag måste kunna
handla med hela världen.

Exportföretagens röst genom historien
När Sveriges Allmänna Exportförening bildades 1887 undertecknades den medlemsinbjudan som gick ut till 1000 företag och enskilda personer av ingen mindre än kronprins Gustaf, blivande kung Gustav V. Föreningens uppgift var att informera företag
om hur de skulle lyckas med sin export, och att anställa handelsagenter i utlandet.
Under första och andra världskriget utsattes svensk utrikeshandel för stora påfrestningar. Bland annat infördes exportförbud och licenser krävdes för alla export- och
importärenden. Föreningen blev då viktigare än någonsin och medverkade i många
olika sammanhang för att stötta företagen, och deltog även aktivt i bildandet av internationella handelskammare.

Kung Gustav V var en förgrundsgestalt vid föreningens tillkomst.

1972 bildades Exportrådet med uppdraget att samla statens och näringslivets handelsfrämjande insatser till en gemensam organisation, som idag går under namnet Business
Sweden.
Exportrådet tog över den operationella exportfrämjande verksamheten från Exportföreningen, som nu fick till uppgift att vara hälftenägare till Business Sweden och
näringslivets röst i handels- och investeringsfrämjande frågor.

Bidrag i en reklamaffischtävling,
utlyst av SAU, 1940-tal.

Långsiktigt arbete för
svensk utrikeshandel
• Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening,
SAU, arbetar för att främja svenska företags
import och export, samt de utländska investeringar som görs i Sverige. Det sker genom att
tillsammans med staten ansvara för Business
Swedens verksamhet, och genom att vara det
samlade näringslivets röst i utrikeshandelsfrågor i dialog med bland annat regeringen
och utrikesdepartementet.
• Sveriges Allmänna Exportförening bildades
redan 1887 med kronprins Gustaf som ordförande. När han 1907 tillträdde som kung
Gustaf V var han fram till sin bortgång 1950
föreningens beskyddare. I början av 2000-talet
bytte föreningen namn till Sveriges Allmänna
Utrikeshandelsförening.

• Idag har SAU omkring 130 medlemmar, bland
andra bransch- och arbetsgivarorganisationer,
svenska och utländska handelskammare, och
enskilda företag i alla storlekar.
• Ehrenfrid och Lola Owesens Stipendiefond
förvaltas av SAU och tillsammans med andra
organisationer bildar SAU Fonden för Exportutveckling som delar ut stipendier för att utveckla och stärka svensk export. Fonden för Exportutveckling delar även ut Export Hermes priset
och Upcoming Stars till svenska exportföretag.
• SAU utser även styrelsen i Stipendiefonden
för Svensk Utlandsungdom, som ger studiestipendier för barn till utlandssvenskar och för
praktikanter vid svenska handelskammare eller
annan organisation utomlands.

Bli medlem även du!
Ansökan hittar du på: www.utrikeshandelsforeningen.se
Du når oss på: info@utrikeshandelsforeningen.se, tel: +46-8 553 432 26

