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KOMMERSKOLLEGIUMS METOD FÖR INHÄMTNING AV INFORMATION TILL REGERINGENS FÖRHANDLINGAR

Tabell 1 Sammanställning av Kommerskollegiums metod för insamling av uppgifter om företags
erfarenheter i underlag till regeringen1
2013

2014

Thailand:
10 svenska företag
har tillverkning,
60 dotterbolag eller
representationskontor.
”För att få
kännedom om
näringslivets
intressen och
behov … har
Kommerskollegium satt
samman en
elektronisk enkät
som skickats ut
brett till
näringslivsorganisationer och större
företag. Härutöver
har den svenska
ambassaden
skickat ut en förfrågan till sitt
kontaktnät i landet.
KK har vidare lagt
ut information om
undersökningen på
hemsidan och där
bett företag som
har synpunkter att
höra av sig … gavs
en längre svarstid,
samt meddelade
att företagen
antingen kunde
svara i den elektroniska enkäten eller
skicka ett mail med
sina synpunkter
direkt till
Kommereskollegium. ...
21 svar inkom
genom den
elektroniska
enkäten varav
13 gav information
av värde för
utredningen.
Åtta svar har
skickats in via
mail.”

Japan:
140 svenska företag
har dotterbolag
1 500 företag säljer
via agent eller
distributör.
Ingen beskrivning
av Kommerskollegiums
informationsinhämt
ningsmetod förutom ambassadkontakter.

1

2

2015

Brasilien:
200 svenskrelaterade företag.
Kontakt med
braschorganisationer i Sverige
och svenska
handelskammaren
i Brasilien.
Utarbetat och
distribuerat en
enkätundersökning. Såväl
branschKina:
organisationer
Kommerskollegium som handelshar tillsammans
kammare har
med den svenska
informerat om
ambassaden i Kina mötet och
tagit fram listor över distribuerat
handelshinder som enkäten.
drabbat svenska
företag.
Indien:
Kommerskollegium Kontakt med
har … följt upp de
”stort antal
hinder som fanns
branschorganisamed i Kommerstioner”, Sweden
kollegiums underlag India Business
från hösten 2013.
council (SIBC),
Vidare har
ambassaden,
Kommerskollegium Business Sweden.
skrivit om det
SIBC har
kommande mötet
informerat sina
med Kina på
medlemföretag
webbsidan för före- samt skickat ut
tag som upplever
enkät. Publicerade
handelshinder i Kina mötet som nyhet
för att få med dessa på webbsidan
på mötet.
med uppmuntran
Kommerskollegium till företag att
har även kontaktat
skicka in synSweden China Trade punkter. Kontakter
Council för även
även med företag
deras medlemssom lämnat in
företag skulle få
uppgifter till
denna chans.
tidigare möten.

2016

2017

2018

USA:
Enkät till
företag.
Hänvisning till
enkäten
publicerad
es på
webbplatsen
och
sociala
medier.

Australien:
500 svenska företag
har affärer
i Australien,
84 koncerner med
177 dotterbolag
I enlighet med
uppdraget har
Kommerskollegium
genomfört en
näringslivsundersökning med syfte
att ta reda på
svenska företags
intressen..och i så
fall vilka handelshinder de upplever i
handeln med
Australien. För att
nå företagen har
Kommerskollegium
samarbetat med
ambassaden och
handelskammaren i
Australien.
Kommerskollegium
har även samlat in
synpunkter och
intressen från civila
samhället och
arbetsmarknadens
parter genom ett
offentligt samråd.
Både näringslivsundersökningen och
samrådet genomfördes genom att
enkäter skickades ut
direkt till företag
och organisationer
samt publicerades
på Kommerskollegiums
hemsida.

Sydafrika:
Kommerskollegium
kontaktat företag.
Kommerskollegium har fått
input från elva
företag, genom
två intervjuer och
nio skriftliga
bilagor.
USA:
Kollegiet har gett
tillfälle till företag
och företagsrepresentanter
att svara på en
enkät. På grund
av den korta
svarstiden har
enbart e ett antal
företag direkt
hört av sig till
kollegiet.
Handelshinder
har därutöver
rapporterats av
Norrbottens
handelskammare
och Business
Sweden.

Sammanställningen bygger på de underlag som Kommerskollegium tagit fram vid de tolv tillfällen under
den granskade perioden då regeringen skulle förhandla direkt eller indirekt med andra länder, och i vilka
Kommerskollegium lämnat uppgifter om svenska företag som upplevt återkommande problem. Citaten är
hämtade från dessa underlag.
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2013

2014
USA:
Förfrågan skickades
till en ”bred krets
företag och
näringslivsorganisationer”.
Förfrågan
publicerades på
webbplatsen och
flera bransch- och
näringslivs
organisationers
webbplatser.
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2015

2016

2017

2018

Indien:
Kontakt med ”stort
antal branschorganisationer”,
Sweden India
Business council
(SIBC),
ambassaden, Team
Sweden.
Branschorganisatio
ner, handelskammare och SIBC
har vidarebefordrat
enkät till företag. Via
webben uppmaning
till företag att skicka
synpunkter.
Kontakter även med
företag som lämnat
in uppgifter till
tidigare möten.
Saudiarabien:
Publicerat begäran
om information på
webbplatsen.
Begäran har också
spridits till handelskammare,
näringslivsorganisationer,
Business Sweden.

Källa: Riksrevisionens genomgång av underlag som Kommerskollegium lämnat till regeringen.

RIKSREVISIONEN

3

KOMMERSKOLLEGIUMS METOD FÖR INHÄMTNING AV INFORMATION TILL REGERINGENS FÖRHANDLINGAR

Tabell 2 Företagssvar som Kommerskollegium erhållit inför regeringens dialogmöten
med andra länder
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Thailand:
21 svar inkom
genom den elektroniska enkäten
”varav 13 gav
information av
värde för utredningen. Åtta svar
har skickats in via
mail.”
22 enskilda
företagsexempel,
två st. exempel
som omfattar flera
företag, fem hänvisningar till
exempel från
intresseorganisationer.
Inget namngivet
företag.

Japan:
8 företag omnämns
och 4 branschorganisationer.
7 namngivna
företag.

Brasilien:
12 svar erhölls .
13 namngivna
företag.

USA:
10 företag
och
branschorganisationer
lämnade
uppgifter.
Inget
namngivet
företag.

Australien:
Inget om svarsfrekvens. 11 namngivna företag.
3 civilsamhällesorganisationer.
3 fackförbund.
Indien:
18 svar erhölls.
18 namngivan
företag samt ett
anonymt.

Sydafrika:
KK fått input från
11 företag,
genom 2 intervjuer och nio
skriftliga bilagor.
4 exempel från
specifika men
anonyma företag,
ett exempel från
intresseorganisation.

Saudiarabien:
Kontakt med
20 företag som är
etablerade på den
Saudiarabiska
marknaden på
förslag av
ambassaden.
Intervjuer med 9 av
dessa företag,
skriftliga kommentarer från 4 företag.
11 exempel – flera
företag
7 exempel –
ett företag
2 exempel –
2 företag. Inget
namngivet företag.

USA:
3 exempel från
företag, inget
namngivet, 1 från
intresseorganisation.

Kina:
13 företag omnämns anonymt2,
4 intresseorganisati
oner eller branscher
omnämns och
3 namngivna
företag.3
USA:
11 svar inkom. Inget
namngivet företag.

Indien:
3 svar erhölls.
14 namngivna
företag.

Källa: Riksrevisionens genomgång av Kommerskollegiums underlag till regeringen.

2

3

4

På följande sätt: ”a Swedish company” – 1 st., ”other companies” – 1, “the Swedish company” –
1 st., “Swedish companies” – 4 st., “vehicle company” – 1 st., “some companies” – 2 st.
I det underlag som Kommerskollegium tagit fram till regeringen, ”Underlag inför blandkommissionsmöten
mellan Sverige och Kina i november 2014”, daterat 2014-11-17 med diarienummer 3-1-2-2014/01987-2,
omnämns en bilaga 1. Kommerskollegiums uppdrag från regeringen var också att på engelska
sammanställa en lista över aktuella företagsproblem. Denna lista ingick inte i grunddokumentet ovan, utan
har ett eget diarienummer 3.1.2-2014/01987-3 och är daterad 2014-11-20. Riksrevisionen har gått igenom
denna lista; i denna omnämns 11 företag, 3 branscher. 7 företag omnämns anonymt på följande sätt:
”a Swedish company” – 3 st., ”some companies” – 3 st., ”several companies” – 3 st.
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Tabell 3 Namngivna företag i Kommerskollegiums underlag till regeringen
Företag (namnen är anonymiserade Kina
genom att varje enskilt företag
2014
getts beteckning i form av siffra

Japan
2014

1

Indien
2015

Brasilien
2015

Indien
2017

X

Australien
2017
X

2

X

3

X

4

X

5

X

6
7

X

X

X
X

8

X

9

X

10

X

11

X

12

X

13

X

14

X

15
16

X

X

X

X

17
18

X

X
X

X

19
20

X
X

X

X

X

21

X

22

X

23

X

24

X

25

X

26

X

27
28

X
X

29

X

30

X
X

31

X

32

X

33
34

X

X

X
X
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Företag (namnen är anonymiserade Kina
genom att varje enskilt företag
2014
getts beteckning i form av siffra

Japan
2014

Indien
2015

Brasilien
2015

Indien
2017

35

X

X

X

X

36

X

37

Australien
2017

X
X

38

X

39

X

40

X

41

X

X

42

X

43

X

X

X

44
45

X

X

X

X

X

X

X

Källa: Riksrevisionens genomgång av underlag som Kommerskollegium lämnat till regeringen, där
specifika företag namnges.
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