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2 NYA PERSPEKTIV PÅ EUROPA

MAGASINET “NYA PERSPEKTIV
PÅ EUROPA” är en del i ett inspira-
tionsmaterial om  globaliseringen
som också inkluderar lärarhand-
ledning och övningsuppgifter. 
Materialet kan beställas på
www.svensktnaringsliv.se/skola/
verktyg

ANSVARIG UTGIVARE: 
Tommy Hellström, 
Svenskt Näringsliv

OM INNEHÅLLET: Samtliga repor-
tage bygger på material som  cirka
50 gymnasielärare inhämtade
under studieresor hösten 2008.  

KONCEPT: Springtime

DESIGN: Irons Design

OMSLAGSFOTO: Karl Nordlund 

TRYCK: Åtta45, Solna, 2009.

24
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4 Nyckel till framgång: Våga härma 

Framgångsrika kulturer har ofta förmågan att lära 
av andra.

6 Blommor från Amsterdam
Regionen är navet i Europas handel med blommor, 
trots att förutsättningarna för blomsterodling 
egentligen aldrig har funnits.

9 Vågade starta eget
Ulrika Granat satsade på något helt nytt utomlands 
och startade en butik i Barcelona.

10 Nära konsumenterna
Företaget GVS har basen i Bologna men tillverkning 
över hela världen.

12 Grön turism
Charlie O´Connell på Paddywagon framhåller att en 
sann entreprenör måste våga misslyckas.

16 Stämning som växer
Företaget började som ett mikrobryggeri med 
vidhängande bar och växte med ägarens intresse 
för musik.

19 Språket en framgångsfaktor
Satsa på kunskap, råder Olle Magnusson, vd för 
svenska Gunnebo i Tyskland och Österrike.

21 Koncern med gröna vinnare
Olja från nötter som ingen vill äta driver motorer 
med Mike Lawsons uppfinning.

23 Design på schemat
På det femåriga gymnasiet i Wien läser eleverna 
både kärnämnen och design.

24 Unik återvinning
Bröderna Daniel och Markus Freitags regnvåta 
skolböcker blev till en framgångsrik företagsidé.

23
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NYA PERSPEKTIV PÅ EUROPA 3

SAMMA SNEAKERS PÅ fötterna och samma
musik i lurarna – det är vardagen för unga
över hela världen idag, oavsett vilket land
de lever i. För bara några år sen var en ter-
min vid ett amerikanskt college det mest
spännande valet för en svensk elev – idag
finns utbytesprogram mellan universitet
över hela världen, och att plugga en ter-
min vid något europeiskt universitet är
allt oftare en självklarhet. För företag som
hittar sina kunder i andra länder är med-
arbetare med en sådan utbildning en till-
gång – till och med ibland en nödvändig-
het. Det är en av konsekvenserna av glo-
baliseringen.

MEN ÄVEN OM ordet globalisering är relativt
nytt, så är inte själva fenomenet det. Före
den globalisering vi ser nu, har vi upplevt
det vid åtminstone två tidigare tillfällen.
Den första vågen av globalisering sköljde
över oss redan efter 600-talet. Då forsla-
des varor, pengar och människor mellan
Östasien och Östafrika, mellan Mellersta
Östern och Medelhavet samt till och från
våra nordliga breddgrader. 

DEN ANDRA VÅGEN svepte över världen

under andra hälften av 1800-talet. Då låg
den industriella revolutionen bakom glo-
baliseringen. Många länder upplevde
snabb ekonomisk tillväxt och tilltagande
internationell handel. Massproduktion
och nya tekniska innovationer, som till
stor del byggde på elektricitet, spelade en
viktig roll.

NÄR VI NU diskuterar globalisering är det
ofrånkomligt att komma in på länder
som Kina, Indien och Ryssland. Deras
snabba ekonomiska uppsving beror till
viss del på globalisering, men också att de
på kort tid övergått från planekonomi till
marknadsekonomi.

ÄVEN I EUROPA har förutsättningarna för 
företagande och ekonomisk tillväxt för-
ändrats i takt med nya marknaders ex-
pansion. Globaliseringen har förändrat
förutsättningarna för handel och företa-
gande i grunden och innebär fantastiska
möjligheter till framsteg i både Sverige
och resten av världen.

FÖR DIG SOM snart är på väg ut i student-
och yrkeslivet är det angeläget att förstå

globaliseringen och hur den påverkar vill-
koren för företagande och arbetsmarknad
– och därmed dina egna möjligheter.
Därför har Svenskt Näringsliv under de
senaste åren arbetat med ett globalise-
ringsprojekt i gymnasieskolan. Syftet är
att inspirera lärare och gymnasieelever till
bredare kunskap och ökat intresse för
globaliseringsfrågor. En del av resultatet
är det magasin du har framför dig.

DET ÄR SKRIVET av över 50 svenska gymna-
sielärare, som i september 2008 gav sig
iväg på en fyra dagar lång kunskapsresa
till nio europeiska regioner, som har
präglats av hög tillväxt. Här kan du läsa
om några av de upplevelser och intres-
santa möten som kunskapsresorna gav
upphov till. Magasinet tillsammans med
det tillhörande arbetshäftet hoppas vi ska
inspirera till engagerande övningar och
diskussioner i klassrummet om globali-
seringens förutsättningar, utmaningar
och möjligheter i både Europa och i
andra delar av världen.

Trevlig läsning!

Globaliseringen 
berör oss alla
När man talar om globalisering tänker många ofta på länder långt ifrån Sverige,
som till exempel Kina eller Indien. Men det handlar också om länder på närmare
håll. Våra grannar i Europa har stor del i globaliseringen och påverkar det du 
möter i din vardag.

Foto: Yaroslav B.
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4 NYA PERSPEKTIV PÅ EUROPA

HUR KOM DET sig att Europa, som fram till
1500-talets slut var relativt eftersatt, kom
att bli så pass framgångsrikt, och varför
kom den muslimska världen, som till dess
var ledande vad gäller vetenskapliga och
ekonomiska framsteg, att bli efter? 

David Landes, amerikansk professor i
ekonomi och historia, svarade:

– Framför allt därför att Västvärlden
fortsatte att vara engagerad i en process
av kontinuerligt uppfinnande och kopie-
rande från andra kulturer. Det fanns
samtidigt en strävan efter att ständigt ef-
fektivisera metoder och tillvägagångssätt
i produktion och i hur man utförde olika
saker. Det resulterade i att man lämnade
bakom sig civilisationer som hade inne-
haft en mycket stor ledning, så som den
kinesiska och den muslimska i Mellan-
östern. De hamnade i efterkälken, efter-
som de, av olika anledningar, inte hade
lika lätt att agera på samma sätt.

Faran, menade David Landes, består i
att civilisationer och kulturer som är

mycket framgångsrika, blir så övertygade
om den egna förträffligheten att de kom-
mer fram till att de inte behöver lära av
andra. Och det är ett stort misstag.

David Landes har lånat huvuddragen i
sin tes av en annan historiker, fransman-
nen Fernand Braudel. Han slår fast att alla
de upptäckter, uppfinningar och andra
kulturella framsteg som banar vägen för
en framgångsrik civilisation sällan – om
alls – har sitt ursprung hos det folk som
utgör grunden för civilisationen i fråga: 

– Civilisationernas historia är i själva ver-
ket en historia om ständiga ömsesidiga lån. 

En annan ledande historiker, William H.
McNeill, har framhållit att en av de främsta
faktorerna för framsteg genom historien
har varit ”kontakt med främlingar som in-
nehar nya och okända förmågor”.

De senaste seklerna av världshistoria är
fulla med exempel på civilisationer som
antingen inte vill eller inte förmår att låna
av andra – och vad som händer då. 

Ibland har det inte varit möjligt att

låna, till exempel när geografiska förhål-
landen förhindrar kommunikation och
utbyte med omvärlden. Så var fallet för de
amerikanska och de australiska kontinen-
ternas urinvånare. När de konfronterades
med de europeiska kolonisatörerna, möt -
te de inte bara det som spanjorer, portu-
giser, holländare eller britter hade
ut   vecklat på egen hand, utan ett par årtu-
senden av ackumulerade kunskaper från
en stor mängd andra civilisationer i Eu-
ropa, Asien och Afrika.

DEN AMERIKANSKE EKONOMEN Thomas So-
well skriver:

– När de brittiska ockupanterna kon-
fronterades med irokeserna på Nordame-
rikas östkust, kunde britterna dra nytta av
teknik, vetenskap och andra kulturella
framsteg från Kina, Indien och Egypten,
för att inte tala om åtskilliga andra folk
från den europeiska kontinenten. Men
irokeserna kunde å sin sida inte dra nytta
av aztekernas eller inkas kulturella ut-
veckling, vilka var okända för dem, trots
att de bara befann sig på ett avstånd som
är bråkdelar av avståndet mellan Kina och
Storbritannien. 

Ett av de mer talande och kända histo-
riska exemplen på att inte vilja lära sig av
andra återfinns i den kinesiska Qianlong-
kejsaren Honglis brev år 1793 till den brit-
tiske kungen Georg III. Kejsaren avvisade
britternas yrkanden om handelsutbyte
med följande förklaring: 

NYCKELN TILL 
FRAMGÅNG:VÅGA
HÄRMA ANDRA
Hur möter länder och kulturer förändrade villkor
på ett framgångsrikt sätt? Den enkla frågan har
självklart inte ett enhetligt och enkelt svar. Men en
väsentlig faktor är uppenbarligen förmågan, eller
modet om man så vill, att lära på nytt och att lära
av andra.

Vår alltmer globaliserade ekonomi har gett nya snabbväxande marknader,
som tigerekonomierna Taiwan, Singapore, Sydkorea och Hongkong. De senaste
åren har länder som Kina och Indien visat en tvåsiffrig tillväxt årligen. 
I det här magasinet möter du några regioner i Europa som också utmärker sig

för sin starka ekonomiska utveckling. Vilka är de bakomliggande faktorerna? 
Här ger författaren Tomas Gür sin teori.
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– Så som Er ambassadör kan vittna om,
har Vi allt Vi behöver. Vi sätter inget
större värde på främmande och sinnrika
föremål, och Vi har inget behov av Ert
lands produkter.

En grund för att låna eller inspireras är
en insikt om att man står inför snarlika
utmaningar. I en intervju berättade den
chilenske ekonomen och tidigare minis-
tern José Piñera att han i början av 1990-
talet hade fått besök av en grupp politiker
från Sveriges Riksdag under ledning av
Bo Könberg från folkpartiet, som arbe-
tade med den svenska pensionsreformen.
De ville veta närmare hur det chilenska
pensionssystemet med premiebaserat
sparande fungerade. Den modell för pen-
sionssystemet som Sverige valde kom att
ha sina unika egenskaper, men Chile var
en av inspirationskällorna.

I alla starkt konkurrensutsatta sam-
manhang är det en ledstjärna att kunna
bita huvudet av skammen och våga ko-
piera. Det gäller också inom idrotten och
i näringslivet. I början av 1900-talet an-

vände de flesta höjdhoppare den så kal-
lade saxstilen. Den hade vid 1960-talet
helt ersatts av dykstilen, som innebar att
höjdhopparen dök över ribban med
armar och huvud först. Vid den tiden in-
troducerade den amerikanske höjdhop-
paren Richard Fosbury den så kallade
flopp-stilen, där man går över ribban
med ryggen vänd mot den och huvudet
före. Flopp-stilen ansågs först vara en ku-
riositet, men sedan Richard Fosbury vun-
nit guldmedaljen i herrarnas höjdhopp i
Sommarolympiaden i Mexico City 1968
med det olympiska rekordet 224 centime-
ter, kom andra höjdhoppare i världsklass
att snabbt anamma den.

ANSATSEN ATT KOPIERA och vara stolt över
att man kopierar har funnits länge inom
näringslivet, och en framgångsrik svensk
utmanare i telekomsektorn har också
gjort den till sitt signum. I en intervju
(Dagens Industri 19/5 2008) berättade 
finansmannen Sven Hagströmer: 

– När jag var styrelseordförande i Tele 2

sa vi ofta ”copy with pride”. När man
hämtar en affärsidé från utlandet har
man ju facit i hand och vet om den håller.

Allt kopierande är givetvis inte av godo
– det finns också många exempel på hur
såväl produkter som idéer, som senare
visat sig vara misslyckade eller direkt skad-
liga, har kopierats av omvärlden i tron att
det man kopierade var det bästa som
mänskligheten dittills hade åstadkommit.

Så när länder och kulturer står inför
förändringar, kommer deras förmåga att
möta dem på ett framgångsrikt sätt att
vara beroende av den egna innovations-
kraften, men framför allt av förmågan att
ta emot impulser utifrån. Det gäller givet-
vis också att ha förmågan att skilja på vad
som fungerar och vad som bara för stun-
den råkar vara i ropet, liksom förmågan
att ompröva misslyckade modeller och
lämna dem bakom sig – vare sig de är
självutvecklade eller importerade.

Thomas Gür
Författare, företagare och journalist

Illustration: Tobias Flygar.  www.flygar.com
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I BÖRJAN PÅ 1990-TALET kom Johan Månsson
från Helsingborg till Amsterdam för att
paketera blommor utan någon erfarenhet
av branschen. Idag är han vd på holländska
Hukra som exporterar snittblommor till
bland annat Sverige. 

Skälet till att Amsterdam blivit cen-
trum för handel med blommor är hollän-
darnas mentalitet menar Johan:

– Holländare tar något som inte finns
och gör någonting av det! Egentligen har
det aldrig funnits bra förutsättningar att
odla blommor här. Klimatet är fel, sol-
timmarna för få och ytan för liten. Den
mark som används för odling har man
tillskansat sig från havet.

Holland har inga naturtillgångar utan
har byggt sin ekonomi på handel. Histo-
riskt har holländarna utvecklats till ett in-
novativt folk för att överleva. Brist på
utrymme gör att det idag är mer eko -
nomiskt fördelaktigt att sälja sin mark än
att slå sig fram i den hårda konkurrensen
som odlare, menar Johan. 

Amsterdam är ett naturligt val för vi-
dare distribution till övriga Europa tack

vare sitt centrala läge och de traditionella
blom sterauktionerna. 

Den största auktionen, Aalsmeer, har
fem auktionshallar och tretton auktions-
tavlor, så kallade ”klockor”. Varje dag
samlas över 200 köpare kl 6.30 och sedan
pågår auktionen tills allt är sålt. Genom-
snittet ligger på 125 000 transaktioner av
19 miljoner blommor och 2 miljoner 
växter dagligen.

– TILLGÅNG OCH EFTERFRÅGAN styr dagspri-
set så det är inte konstigt att röda rosor
kostar en förmögenhet till Valentin, skrat-
tar Johan.

Hukra, som ägs av Inter Flora, levere-
rar till både grossister, affärer och privat-
personer framförallt i Skandinavien men
även till England, Irland och Frankrike. 

– När det gäller Sverige har vi leveran-
ser till kungahuset och Nobelfesten men
vi har också levererat blommor till ma-
rockanske kungens giftermål, berättar
Johan stolt. 

Blommor är en färskvara och de flygs
in till Amsterdam från hela världen. På

grund av dagens energipriser har man
också börjat frakta blommor med båt till
Rotterdam. De flesta blommor klarar den
långa transporten bra eftersom de vaku-
umförpackas med en speciell teknik. Jäm-
förelser har visat att dessa blommor står
sig i konkurrensen och håller lika länge
som de som flugits in. Även i blombran-
schen finns naturligtvis miljöcertifiering.
Vill du vara en miljömedveten kund ska
du fråga efter FFP-blommor (Fair Flower
Plantagen). •

www.hukra.nl

Amsterdam är fortfarande Europas viktigaste handelsplats för blommor även om
de inte längre odlas på plats. Brist på bostäder och utrymme gör det mer lönsamt
att sälja sin mark än att hålla fast vid den gamla traditionen med blomsterodling.

AMSTERDAM

Blommor 
från Amsterdam

Egentligen har det aldrig funnits förutsättningar att
odla blommor i Holland, säger Johan Månsson, vd
Hukra.

Glenn, Gino och David går sista året på
yrkesskola i Amsterdam. På Mediacollege
får de, som alla elever, arbeta i projekt och
praktisera på företag. De vet att de kan få
jobb inom media när de lämnar skolan se-

nare i år. Företagen har tät kontakt med
skolans ledning för att utbildningen ska
ligga så rätt som möjligt.
Yrkesskolor ger flera bra möjligheter.
– Vi lär oss att bli bra anställda säger

Gino, men lägger till att
en del startar istället
egna företag och un-
gefär hälften av alla
eleverna läser vidare
efter utbildningen.

I Holland får man också lön under prak-
tiken, vilket så klart är positivt, men man
kan också få sparken om företaget inte är
nöjda med arbetet.  
Media är en bransch i snabb utveckling

och framtiden ser spännande ut. Något
som killarna ser positivt på är att alla lärare
på skolan också har ett jobb ute i bran-
schen. På det viset har de direktkontakt
och vet vad som är hett på marknaden. •

www.ma-web.nl

Vi har en framtid i media…

Glenn, Gino
och David.
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FLYGBOLAGET TRANSAVIAS IDÉ är att erbjuda
en kompromiss mellan lågt pris och god
service till passagerarna. 

– Vi kan aldrig konkurrera med enbart
pris, säger Wolter van Haersma Buma, af-
färsutvecklare på Transavia. Ett av våra
värdeord är ”with care”. 

Som lågprisföretag har företaget valt
att inte prioritera affärsresenärerna. 

– Den största andelen av våra kunder
är semesterfirare till Medelhavet, berättar
Wolter van Haersma Buma. Ungefär
500 000 passagerare reser med bolaget
varje år. 

Ett stort problem för alla flygbolag är
stigande priser på flygbränsle. Transavia
jobbar mycket med att ta fram tekniker
för bränslesnålare flygning, till exempel
genom lägre flyghastighet. 

I miljödebatten nämns ofta flygbolagen
som stora miljöbovar. Wolter van Haersma
Buma ger en annan bild.

– Miljömedvetenheten har inte påver-
kat våra kunders semestervanor, berättar
han. De är inte beredda att offra sin se-
mester för att värna om miljön. 

Ett dilemma för bolaget är att hitta
kvalificerad personal till IT-avdelningen
och som tekniker. 

– DET ÄR VIKTIGT att vi visar upp oss för
unga studenter på mässor och erbjuder
avlönade praktikplatser. Trivs studenten
under praktiken så börjar de gärna jobba
hos oss säger 
Wolter van
Haersma
Buma. 

Flygbran-
schen är en
bransch
som är ut-
satt för stark
konkurrens. 

– Jag ser en framtid av ökat samgående
och uppköp, vilket gör att vi får färre flyg-
bolag i Europa, siar Wolter van Haersma
Buma. Han förutspår också en framtid
liknade den amerikanska:

– Vi kommer att få en marknad där fler
resenärer åker hem till släkt och vänner i
hemlandet. EU:s nya arbetsmarknad gör
att vi större grad kommer att arbeta i
andra länder. •

www.transavia.com

På Vrije universitet satsar man interna-
tionellt. Alla studenter ska ha en utländsk
erfarenhet under de första tre åren. Man
testar också sökande studenters kun-
skaper i engelska. På mastersnivå sker
undervisningen mest på engelska. 
Namnet Vrije betyder fri. Från början

menades att man var fri från kyrka och
stat. Så är det även idag, men numera 
är det också fritt för studenter från hela
världen. 
Från skolans perspektiv är det bra att

arbeta internationellt. Då blir konkurren-
sen större både bland elever och bland
personal och nivån höjs på hela univer-
sitetet. För studenterna är det bra att för-
bereda sig för en internationell och
inter   kulturell framtid.
Redan på gymnasienivå satsar man i

Holland starkt på internationalisering.
Flera skolor är tvåspråkiga och det ställs
höga krav på att ungdomar ska kunna
god engelska. Adrian C.L. Verkleij, rep-
resentant för universitetet, förutspår 
att holländskan ska ha försvunnit från
den aka demiska världen inom en snar
framtid.
– Redan nu finns skyltar på engelska

och all information är tillgänglig på såväl
engelska som holländska idag. 

www.vuamsterdam.com

Rörligare med
Erasmusprogrammet

FLYGER MED OMSORG

Fakta: Transavia
Transavia.com är ett av Europas större låg-
prisföretag.  Bolaget flyger till 90 destina-
tioner i Europa, främst till orter kring
Medelhavet. Företaget har cirka 30 plan i
trafik och 1700 anställda. Bolaget startades
på 1960-talet och var från början ett char-
terbolag. Navet i verksamheten är stor-
flygplatsen Schipol utanför Amsterdam.  

Wolter van Ha-
ersma Buma,
affärsutveck-
lare Transavia,
spår att det blir
färre flygbolag
i Europa.

ALEXANDRA OCH TOBIAS hör vanligtvis hem-
ma vid Göteborgs universitet, men har
valt att läsa på Vrije Univeritet i Amster-
dam. De upplever att kulturerna är lika,
men att miljön är betydligt mer interna-
tionell och öppen här.

– Det finns en tydligare campuskänsla
här, säger Alexandra.

STUDENTERNA HAR FLER schemalagda tim-
mar och inlämningsuppgifter i Nederlän-
derna. 

– Här läser man flera kurser samtidigt,
säger hon.

Den största behållningen med att stu-
dera utomlands är den personliga upple-
velsen och erfarenheterna man gör.
Utbyten sker via Erasmusprogrammet
som gör det möjligt för alla studenter
inom EU att studera utomlands. •

Alexandra och Tobias har valt att studera 
utomlands, något de varmt rekommenderar
andra studenter.

Internationell
och fri profil

”Det finns 
en tydligare
campus känsla 
här”

Tobias och 
Alexandra är
båda från 
Göteborgs 
universitet.

NYA PERSPEKTIV PÅ EUROPA 7
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MARIA SITTER VID sin dator på Adamos hu-
vudkontor i Barcelona, i bakgrunden
genom panoramafönstret glittrar det blå
Medelhavet. Runt henne i Adamos call
center sitter tio ungdomar intensivt kon-
verserande i headphones. Hela rummet

surrar av försäljningssamtal. Viktor ringer
en kund: ”Hej, jag ringer från Adamo Eu-
rope. Vi säljer det senaste och snabbaste
inom bredband – fiberoptik.”

Bredvid Viktor står en skateboard upp-
ställd mot skrivbordet. Bakom honom

hänger en whiteboard fullkladdad med
noteringar – Kalle leder veckans försälj-
ningsstatistik. Utspritt i det lilla kontoret
ligger stora travar med bredbands- och 
I-phones-utrustning.

Adamo Europe är ett bra exempel på
den nyuppkomna gränslösa marknaden.
90 procent av försäljningen är till kunder
i Sverige och endast 10 procent till kun-
der i Spanien. Det går lika bra att sitta och
ringa ett par hundra mil utanför Sverige
som att sitta en mil från kunden. Frakt-
kostnaderna från Spanien är lägre än i
Sverige trots det långa avståndet mellan
länderna. Tillgången på personal är god.
Det är många svenska ungdomar som tar
chansen att få arbeta en tid i Barcelona.
Klimatet, den härliga atmosfären och ute-
livet är lockande för många. Viktor, som
läst teknikprogrammet på gymnasiet, be-
rättar att han har varit här ett år nu. Hans
stora intresse för skating, som även är po-
pulärt bland ungdomar i Barcelona, var
orsaken till att han sökte jobb hos Adamo.

I EN HYPERMODERN SKYSKRAPA i närheten
håller ett annat svenskt företag till, Tele-
medicine Clinic. Där sitter läkare och gör
analyser av röntgenbilder på distans.
Deras kunder finns likaså till största delen
utanför Spanien. Cirka 100 sjukhus i Eu-
ropa anlitar dem och skickar över rönt-
genbilder. Deras marknad ökar hela tiden.

Många företag kan i dag vara nära
marknaden och sina kunder samt erbjuda
bästa service, trots att de geografiskt be-
finner sig långt bort. Barcelona är ett lock-
ande alternativ för många företag. •

www.adamoeurope.com

Med dagens teknik och kommunikationer kan många företag ha sitt kontor
var de vill. De behöver inte längre finnas där kunderna finns. Det går lika bra
att sitta i Barcelona som i Stockholm eller Mjölby. 

BARCELONA

”Hej, jag 
ringer från 
Barcelona”

Lars Jonsson, ekonomichef på Adamo
betonar att det inte finns några problem
med att rekrytera ungdomar från Sverige
för en kortare eller längre tid i Barcelona.
Det handlar om några månader upp till 
ett år. 
Det är tufft att jobba på den här markna-

den med telefonförsäljning och man får
räkna med betydligt fler arbetstimmar än
hemma i Sverige. Vanligtvis börjar man
jobba klockan nio på morgonen och hål-
ler på till långt in på kvällen, vilket gör att
middag äts framåt 22-tiden. 
För den som planerar att flytta till ett

”bättre” klimat för att starta företag är det
några saker som är viktiga att tänka på: att
kunna språket, att förstå att Katalonien och
Spanien inte är samma sak och att den na-
tionella känslan är väldigt stark för Katalo-
nien som en gång varit ett eget land. Innan

man packar resväskan bör man också
ordna sitt boende – i många fall handlar
det om dubbla boendekostnader jämfört
med i Sverige och standarden är betydligt
lägre. Till exempel ingår ingen köks utrust -
ning. Adamo försöker hjälpa sin personal
genom att erbjuda bostad. 
Det kanske viktigaste rådet vi får från

Lars Jonsson är att man måste ha tålamod.
Allting i Katalonien tar lång tid och ska man
lösa ett problem med till exempel en myn-
dighet, måste man starta på rätt sätt och
inte vara allt för rättfram. Ett socialt ”små-
prat” kan lösa många knutar. Byråkratin
beskrivs som besvärlig och det handlar
om många blanketter att fylla i för den som
planerar att flytta hit. Lars Jonsson menar
dock att fördelarna överväger och rekom-
menderar den som vill att ta chansen om
den erbjuds.      

Fakta: Klimat för affärer

Vid sidan av
jobbet på

Adamo är det
skateboarden
som gäller för

Viktor.

Maria är en av många
svenska ungdomar som
tar chansen att arbeta
en tid i Barcelona.
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ULRIKA GARAT HAR tillsammans med Ca-
milla Brindfors startat en konceptbutik i
Barcelona. Den heter Snö och säljer
svensk design, framförallt kläder men
även andra artiklar. 

Butiken ligger på en mysig lite trång
gata i Barcelona. Det går så pass bra för
deras affärsidé att de nyligen har utvidgat

butiken – den nya delen är ännu inte rik-
tigt färdiginredd. Ulrika och Camilla har
nu fyra anställda. Har det krävts massor
av pengar och kunskap för att lyckas med
det? Hur gick det till när de startade sin
butik? Ulrika berättar:

– Vi hade definitivt inte en massa kapi-
tal när vi skulle starta vår butik. Vi lyck-
ades få tag på en billig lokal. Priset var lågt
på grund av läget och att den inte var i
bästa skick direkt. Det krävdes massor av
målarfärg för att få lokalen i det läckra
skick den är i dag. Ulrika och Camilla höll
själva i målarpenseln – hårt slit! Lokalen
låg på en gata där det då knappt fanns
några affärer. I dag är bilden en annan,
allt fler småaffärer har etablerat sig där
och de spanska kunderna har lärt sig hitta
till Snö. Ulrika hade själv ingen tidigare
erfarenhet från designbranschen, men
hennes engagemang och intresse gjorde
det möjligt att ändå förverkliga sin idé.

ULRIKA BERÄTTAR ATT starta egen butik inte
direkt är ”att skära guld med täljkniv”.
Hon har även en del andra projekt på
gång som ger inkomster. Samtidigt ger
henne butiken en stor flexibilitet. Efter-
som de har anställda kan hon själv ta sig

tid för att vara med sin lilla dotter. Hon
ångrar definitivt inte att hon lämnade 
sitt trygga liv i Sverige. Man måste våga
om man ska kunna förverkliga sina
drömmar! •

SKOLA MED UTBYTE

Starta eget utomlands

– Det gäller att våga!

LAURA ESTEBAN OCH Mike Barrett är an -
svari ga för internationellt utbyte och
språkutveckling på Europa International
School. Det är en privatskola med elever
med såväl utländsk som spansk bakgrund
och det kostar 7 000 euro per år för varje
elev. 

Drygt hälften av undervisningen sker
på engelska. I den statliga skolan i Katalo-
nien sker undervisningen på katalanska. 

– Dagens föräldrar i Katalonien inser
mer och mer möjligheterna i att deras

barn behärskar såväl spanska som eng-
elska för att få goda möjligheter i arbetsli-
vet, säger Laura Esteban.

– När skolan öppnades för tretton år
sedan var det undervisning för 110 elever
och skolan var belägen mitt ute i vildmar-
ken. Nu har vi ca 1 300 elever upp till 18 år
och runt omkring har ett samhälle växt
upp med lägenheter och köpcenter. Inträ-
det i EU 1986 och OS 1992 har spelat en
avgörande roll för regionens utveckling,
berättar Mike Barrett.

Europa International School jobbar
mycket med utbyte med skolor i andra län-
der. De anser att det är viktigt att deras stu-
denter får se och uppleva andra kulturer. 

– Utbytet med andra skolor är utveck-
lande och inspirerande, säger Laura Este-
ban. Resultatet blir alltid positivt när vi
möter andra skolor som inser vikten av
globalisering. Det är dit vi måste sträva för
att ge våra ungdomar så goda förutsätt-
ningar som möjligt. •

www.europais.com

I norra utkanten av Barcelona ligger Europa Inter-
national School, vars syfte är att främja internatio-
nalisering och globalisering för såväl spanska
som utländska ungdomar. 

Ulrika Garat vågade lämna sitt trygga arbete i 
Sverige och satsa på något helt nytt utomlands. 

Ulrika Garats engagemang och intresse gjorde att
hon vågade starta eget.

Universitetet Pompeu Fabra, UPF,har för närvarande 2 000 internationellautbytesstudenter och 20 procent av universi-tetets kurser ges på engelska. Det finns åtta uni-versitet i Barcelona och flera av kurserna vid deolika universiteten ges bara på katalanska. Tipsettill kommande utbytesstudenter är att noga kollaupp vilka kurser som ges på engelska ochspanska och vilka som ges på katalanska,för även om man talar en hyfsadspanska kan det vara svårt att förstå katalanska.
www.upf.edu

Varför inte?

Sofi Strömberg
och Suzy Stoja-
novic är svenska
lärare på Europa
International
School. 

Skyltfönstret
på Snö.
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– FÖR OSS ÄR det väldigt viktigt att företaget
är attraktivt för unga människor. Vi behö-
ver skapa en kreativ miljö för att kunna
locka till oss den sortens människor som
kan bidra till att företaget kan växa och bli
framgångsrikt, understryker Luca Querzé.

GVS tillverkar filter som används i en
mängd olika industriella produkter. Fö-
retaget grundades i Bologna, men finns
idag på många olika platser i världen, bl a
Brasilien, Mexiko och USA och snart ska
man öppna en fabrik i Kina. Anledningen
att man växer utanför Italien är inte i för-
sta hand att få bättre förutsättningar i
form av lägre skatter, lättare regelverk och
billigare arbetskraft utan att man vill vara
nära kunderna av de produkter man till-
verkar. 

– Om leveranserna blir för långa blir
risken för störningar för stor, menar Luca
Querzé. Därför tror vi inte heller att 
fabriken i Kina kommer att hota  jobben i 
Italien. 

PÅ  FRÅGAN OM vad som är viktigast när GVS
ska öppna en ny fabrik i ett annat land; låga
skatter eller demokrati och mänskliga rät-
tigheter, svarar Luca Querzé att det är
mycket viktigare att landet är demokratiskt. 

– Det är en långsiktig investering att
öppna en ny fabrik. Därför är det viktigare
att landet vi etablerar oss i är stabilt och
har tydliga regler som vi kan förhålla oss
till, så att vi inte riskerar att förlora hela
vår investering i en statskupp eller lik-
nande. Men givet detta är givetvis kost-
nadsläge och regelverk också viktiga
aspek  ter för en nyetablering.

Samtidigt lyfter Luca Querzé fram att
GVS gärna vill jobba närmare företagen
de levererar till, så att de blir mer delak-
tiga i hela processen från idé till färdig
produkt. Om man bara tillverkar någon
annans idé, någon annans patent, blir

vinstmarginalerna mycket mindre. 
– Vi vill att kunderna ska komma till oss

med en tanke om vad de vill ha, som GVS
sedan utvecklar i samarbete med kunden.

– Globaliseringen ställer nya krav på

både företag och arbetare och det är
egentligen bara en sak som är säker: vi
måste hela tiden anpassa oss till tidens
krav, säger Luca Querzé. •

www.gvs.it
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Det är lördag eftermiddag, klockan är
strax efter halv två och skolan är slut för
veckan för Irene Montanari. Hon är 17 år
och går fjärde, dvs näst sista, året på gym-
nasiet och hennes stora passion i livet är
film och teater. 

På gymnasiet ville Irene egentligen läsa
moderna språk, men eftersom det bara
finns privata gymnasieskolor med språkin-
riktning i Bologna, valde hon istället klas-
siska humanistiska ämnen. Hon plockar
fram sitt schema och ger ett exempel på
en vanlig tisdag: ”latin, grekiska, italienska,
filosofi och engelska”. Med bara två raster
om vardera 10 minuter hinner man inte
umgås så mycket med kompisarna i 
skolan. 

I skolan anordnas ofta debatter i aktu-
ella frågor, som t ex fri abort och droger,
och de flesta eleverna deltar i dem. Irene
är frispråkig om det mesta och det märks
tydligt att hon är van vid att diskutera bå de
religion och politik. Hon framför sina åsik-
ter utan minsta tvekan och det på en i det
närmaste perfekt engelska. Vi pratar lite
skämtsamt om italienarnas då li ga en gel -
ska och Irene berättar om sin lärare i gre-
kiska som är som ett levande uppslags -
verk. 

– Han skulle kunna vara 200 år gammal
om man tänker på allt han kan, men han
kan inte ens säga goodbye på engelska. 
Vi som är unga reser och ansträn ger oss
mycket för att bli mer rörliga i framtiden. 

– Om du vill växa måste du locka till dig medarbetare med bra förutsättningar,
säger Luca Querzé, forsknings- och utvecklingsansvarig på företaget GVS.

Fakta: GVS
GVS grundades 1979 av Grazia Valentina med
stöd av hennes far Renato och är specialise-
rade på produktion av medicinska filter för
blodfil tre ring. Företaget producerar även filter
och kom po nenter till bil-, industri- och läke -
medels bran scherna  och har verksamhet  i 
Europa, Nord-, Syd- och Mellanamerika samt
Kina.

Viktigt vara nära
kunderna

– Vi vill utveckla
våra produkter till-
sammans med kun-
derna, säger Luca
Querzé, forsknings-
och utvecklings-
ansvarig på GVS.

– Vi går i skolan även på lördagar,
berättar Irene Montanari. 

Foto: Enrico M
asciocchi

 



BOLOGNA HAR ALLTID betraktats som ”La
rossa cittá”, den röda staden. Den prägla-
des starkt av de studentoroligheter som
blossade upp i hela västvärlden under
1960-1970-talet. Terrorgrupper som De
Röda Brigaderna gjorde att Italien blev ett
våldsamt och instabilt samhälle. 

Nu är 1970-talets oroligheter långt
borta. Den globaliserade världen har
även här åstadkommit en förändring i 
attityder. Borta är tanken att det går att 
förändra samhället med våldsamma 
me to der. 

KONFLIKTEN MELLAN HÖGER och vänster är
fortfarande stark. Italien har aldrig strä-
vat efter konsensus. Här är konflikten i
samhället mellan olika grupper och olika
intressen snarare en drivkraft än ett pro-
blem. Bolognare älskar att diskutera och
debattklimatet skapar dynamik och ut-
veckling då de olika parterna argumente-
rar för förändring.

I denna miljö med politisk instabilitet

söker människor tryggheten i familjen.
Ryggraden i regionen är därför många
mindre familjeföretag. De kännetecknas
dels av tradition med stort yrkeskun-
nande, dels av stor flexibilitet och inno-
vation. Regionen är något av “Italiens
Gnosjö“. •
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Att dricka kaffe är kultur och varje
land har sina egna speciella vanor
när det gäller kaffedrickande. Italie-
narna menar att kaffe är den mest ita-
lienska av världens alla drycker och
ser det som sin plikt att föra denna
konstform vidare. Mauro, som arbe-
tar på en bar vid Piazza di Porta Ra-
vegnana i Bologna, ger en liten
lektion:
• Beställer man en caffè i Italien ser-
veras espresso – alltid. Givetvis är
det inte fel utan bara onödigt att
säga espresso. 

• Den som tycker att en vanlig caffè
är för stark beställer en caffè ame-
ricano.  Då får du espresso i en
större kopp och en bringare med
hett vatten att späda ut det med. 

• Vill du ha bryggkaffe, eller filterkaffe
som det också heter, frågar du efter
caffè tedesco (tyskt kaffe). Chan-
sen att de har det är kanske inte all-
tid så stor, men i större turiststäder
kan du ha tur.

• En cappuccino består av lika delar
espresso, ångad mjölk och mjölk -
skum. 

• Ordet macchiato betyder fläckad.
En caffè macchiato är alltså en
espresso som är ”fläckad” med en
skvätt mjölk och en ”latte mac-
chiato” är ett stort glas varm mjölk
med en liten mängd espresso.

• Caffè latte är en latte macchiato
fast med mera kaffe i. 

• Cappuccino, caffè latte och latte
macchiato dricker man i Italien en-
bart på morgonen före klockan 10 –
absolut inte senare! 

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
– ett av västvärldens äldsta

Kaffe, 
cappuccino 
eller latte?

Debatt ger dynamik

Det gamla 
universitetet har
imponerande 

interiörer.

Kul att veta
• På 1300-talet utfördes
för första gången dis-
sektion av en männi-
ska för medicinska
studier. Innan hade
medicin endast 
studerats teoretiskt.

• På 1700-talet tog 
den första kvinnan
exa men på universi-
tetet i Bologna.

• På 1500-talet hade
staden 50 000 
invånare varav 3 000
var studenter.

• Idag bor 400 000 
invånare i Bologna
varav 100 000 
stu denter. Bolognas 
universitet är 
Italiens största 
efter det i Rom.  

Italien har aldrig strävat efter samförstånd.

DOKUMENT VISAR ATT universitetsstudier 
pågick i Bologna under 1000-talet. Stu-
denterna ägde i allra första början univer-
sitetet och de betalade själva sina lärare.
Lektionerna hölls hemma hos läraren
men senare fick studenterna använda
klostrens lokaler. Trots att universitetet
fick låna lokaler och böcker av munkarna
var universitetet helt fritt från kyrkan.

Fredrik Barbarossa, den tysk-romerska
kejsaren, gav universitetet formella rättig-
heter 1158. Från cirka 1350 tog staden Bo-
logna över universitetet och började då
också betala lärarnas löner.  

På universitetet lästes främst juridik,
men också studier i medicin var vanliga.•

www.eng.unibo.it 
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NÄR HANS FÖRSTA buss körde sina första
miles 1997 såg Charlie O'Connell till att
varje plats hade en betalande passagerare.
Och så har det fortsatt; så länge varje säte
i bussen är bokat vet han att företaget får
en inkomst. Redan andra veckan efter
uppstarten av Paddywagon vågade Char-
lie O'Connell köpa en andra buss. Idag
kör 25 bussar guidade turer runt om på
ön, alla målade i den karaktäristiskt ir-
ländska gröna färgen.

Idén till företaget föddes under vad
som började som en semesterresa till Syd-
afrika. På resan ingick en safaritur, där
guiderna uppmärksammade att Charlie
O'Connell var en duktig kock. Han blev
kvar i Afrika och var under sex månader
anställd som chaufför och kock på safari-
turerna.

NÄR CHARLIE O'CONNELL sedan kom hem
visste han vad han ville göra, han skulle
starta eget och köra guidade turer hemma
på Irland. Han tog risken och köpte sin
buss trots att hans föräldrar tyckte det var
opassande för en kille från övre medel -
klassen med en ekonomiexamen. Att vara
busschaufför var något för den outbild-
ade arbetarklassen. 

Verksamheten har utvecklats och idag
innefattar Paddywagon även ett antal
vandrarhem, alla placerade längs de vägar
bussarna kör. På så sätt ger fullbokade
bussar fullbokade vandrarhem och mer
pengar in till företaget.

Ett av vandrarhemmen ligger i centrala
Dublin, i vad som tidigare var stadens
hamnkvarter. Här är företagets hjärta och
bussturerna utgår härifrån. Däremot sak-

nas ett kontor. Charlie förklarar att han
inte har något. När valet står mellan ett
eget skrivbord eller utrymme att hyra ut
fyra sängplatser följer han sin företags-
strategi. Pengar måste komma in i företa-
get och ett skrivbord betalar inte de dyra
kvadratmeterna i den centralt belägna 
lokalen.

De flesta kunderna är ungdomar från
olika delar av världen liksom många av
hans cirka 100 anställda. Busschauffö-
rerna är irländare eftersom guideturernas
koncept bygger på att de utländska turis-
terna ska få ta del av det genuint ir-
ländska. Chaufförerna berättar om den
irländska historien och leder gärna all-
sång i bussarna med klassiska irländska
folksånger.

Paddywagon har gått med vinst från
första året med ett undantag. Det år
Charlie avvek från sin företagsidé med det
genuint irländska och körde bussarna på
nya vägar mötte företaget motgångar.
Men det är precis detta som är viktigt för
en entreprenör menar han, att våga ta ris-
ker och att våga misslyckas ibland. •

www.paddywagontours.com
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På den gröna ön Irland rullar de gröna guidebussarna från Paddy wagon.
Mannen bakom det framgångsrika företaget heter Charlie O'Connell. 
Att han är en entreprenör ut i fingerspetsarna går inte att ta miste på. 

DUBLIN

GRÖN
TURISM

Bussturerna och vandrarhemmen bidrar
ömsesidigt till verksamheten.

Ung företagsamhet
De senaste 15–20 åren har 17 000 före-
tag startat varje år på Irland, men takten
börjar avta. Avine MvNally, Assistant Di-
rector vid Irlands organisation för småfö-
retag SFA (Small Firm Association), me-
nar att Irlands ungdom ger hopp till ön.
– Idag saknas diskussionen kring 

entreprenörskap i skolorna. Vi behöver
ha in det som ämne.
SFA har idag 8 000 medlemsföretag

spridda över hela Irland. Servicen de ger
är, förutom nätverkande, hjälp vid företa-
gens uppstart; allt från juridisk till mer
specifik branschkunskap. En ny under-
sökning visar att 1 av 10 ungdomar är 

intresserade av att
starta företag. 
James Callag-

han från det an-
rika Trinity College
i Dublin instäm-
mer. Ungdomar
som forskar och
har en intressant idé, har inte alltid tid
och ork att etablera ett företag. Trinity
College vill erbjuda de studerande hjälp
med det. På så sätt kan hela Irland få
nytta av den forskning som pågår innan-
för det internationellt inriktade universi-
tetet. • www.sfa.ie

Avine MvNally.

“If you fear
failure, don't

do it. You
have to fail 

to break new
ideas”

Charlie O’Connell.
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MICK FINUCANE, rektor på O'Connell Se-
condary School slår välkomnande ut
båda armarna och ler stort. Vi är här för
att ta en titt på en irländsk skola. Han
visar oss den stolta tavlan med alla tidi-
gare rektorers namn inristade i guld. De
26 första från 1831 till 1992 har titeln Bro.
vilket står för ”brother”. De var alla präs-
ter. Bara Mick Finucane längst ner på lis-
tan har en annan titel, den för oss mer
kända titeln Mr.

O'Connell School har en anrik historia
med svåra intagningsprov och många
akademiker och politiker som tidigare
elever.

När Mick började jobba som lärare på
skolan 1970 hade den 1 000 elever, varav
alla var katolska pojkar. Skolan har idag
330 elever, varav drygt hälften är från 40
olika nationer med flera av världens reli-
gioner representerade.

Två polska pojkar, Michael, 18 år och
Piotr, 17 år, säger att förutom vänner och
familj finns det egentligen ingenting som
de saknar hemifrån. De tycker att skolan
är bättre här. 

– Atmosfären är bättre här. Vi har re-

spekt för våra lärare
men vi kan skratta
tillsammans. Eng-
elska och matte är
Michaels favoritäm-
nen. Han har blivit
uttagen som den för-
sta utländska elev att
åka på ett bistånds-
projekt i Zambia på
två veckor. I framti-
den hoppas Michael
att få jobba med IT.

Trots att skolan
fortfarande har en
katolsk profil slår
Mick vakt om reli-
gionsfriheten. Han
säger till de mus-
limska pojkarna att de inte ska vara rädda
för det katolska, utan lovar dem att skolan
alltid ska se till att de t ex kan komma till
en moské. På något sätt känns det som en
högre grad av religionsfrihet än i Sverige,
där religion ibland möts med stor 
skepticism. •

www.iol.ie/~oconnell

Skolan öppnar för mångfald

– DET GER BRA erfarenheter och många in-
ternationella kontakter, säger Emil. Var-
för just Dublin?  

– Universiteten här har många EU-inrik-
tade kurser. Dessutom är själva stan som en
internationell smältdegel , fortsätter han.
Att Ryan Air har sin bas här, gör att man
billigt kan ta sig nästan vart man vill.

JESSICA LAGERSTEDT, 28 år, tänker bli eng-
elsklärare och Emil Karlsson, 27 år, jurist.
Båda har kommit långt i sina utbild-
ningar på Stockholms Universitet, men
ville ha erfarenheter från att plugga
utomlands. Det var U2 och andra var-
dagsintressen som först lockade Emil till
Dublin. Jessica var här två veckor i våras
på utlandspraktik och nu har hon på egen
hand ordnat så att hon får studera på det

anrika Trinity College. Det var en lång
och krånglig väg dit. 

– Man måste vara målmedveten, säger
hon.  Jessica lyckades dessutom få fee 
reduction, dvs hon betalar som en vanlig
irländare 9 000 kr i registreringsavgift
istället för 60 000 som det annars kan
kosta som gäststudent. Emil betalar 
ingenting på University College of Dublin 
eftersom han studerar som utbytes-
student via Erasmus.

– Det ger erfarenhet att starta ett nytt
liv i ett annat land, säger Jessica om en av
fördelarna att plugga i Dublin.  

– Det ger en ödmjukhet för resten av
världen, och det kan vara bra att se att
andra länder kan vara bättre på en del
saker, säger Emil. •

www.tcd.ie

TVEKA INTE – ÅK!

Mick 
Finucane är
den förste
rektor på
O’Connell
som inte är
präst.

Funderar du på att plugga utomlands, tveka inte,
åk!, säger Emil och Jessica som är i Dublin för att
studera på varsitt universitet.

“We now have a highly
educated population.
One decision changed
the whole profile 
of Ireland.” 
Seán McNamara, Department of
Education and Science om att 
utbildningen blev gratis 1966.

Emil Karlsson
och Jessica
Lagerstedt
ville ha ut-
landserfaren-
het.

Kyrkans makt

De katolska prästerna och kyrkan har haft
stor makt över det irländska folket fram till
rätt nyligen. Före 1973 fanns en lag som
tvingade gravida kvinnor att sluta arbeta
för att vara hemma och ta hand om barnen
på heltid. Fram till 1980 var alla former av
preventivmedel förbjudet på Irland.
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LYON

INVÅNARANTAL 

LYON: 783 400

FRANKRIKE: 64 057 790

3 VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

• I regionen finns två av Frankrikes mest 

välkända vinområden – Beaujolais i norr
 

och Côtes du Rhône i söder.

• En av landets främsta modestäder.

• Staden är en knutpunkt för motorvägar
 

och förbinds bl a med Genève, Paris och

Marseille. 

Under 1800-talet var Lyon europeiskt cen
-

trum för sidentillverkning och det var i Ly
on

som bröderna Lumière 1895 uppfann film
en.

Under andra världskriget var Lyon centru
m för

den franska motståndsrörelsen. Idag bru
kar

man kalla Lyon för Frankrikes mathuvuds
tad

och med sin tradition av textiltillverkning 
är det

en viktig modestad. Staden anses vara en
 av

Europas fyra starkaste tillväxtmotorer.

AMSTER
DAM

INVÅNAR
ANTAL 

AMSTERD
AM: 744

 000 

HOLLAND
: 16 35

7 000

3 VIKTI
GA FÖRU

TSÄTTNI
NGAR

• Det ge
ografisk

a läget h
ar lett till

 att flera
 före-

tag har s
ina euro

peiska d
istributio

nskanale
r i

staden.

• En av E
uropas v

iktigaste
 affärsstä

der, bl a

genom 
finansdi

striktet Z
uidas.

• Flera in
ternatio

nella org
anisatio

ner har s
ina

huvudko
ntor här

, bl a Gre
enpeace

.

Under 16
00-talet

 var Holl
and ett a

v de me
st

framgån
gsrika h

andelslä
nderna 

i världen
.

Denna t
id bruka

r kallas f
ör Holla

nds Guld
ålder,

eftersom
 de blan

d annat 
var det e

nda land
et i

Europa 
som had

e rätt att
 handla 

med Jap
an.

Sedan a
ndra vär

ldskrige
t har lan

det indu
stri -

aliserats
 i snabb

 takt, sam
tidigt so

m det ha
r 

behållit 
sin ställn

ing som
 betydan

de hand
els-

nation.

BOLOGNA
INVÅNARANTAL 
BOLOGNA: 374 425 
ITALIEN: 58 145 321

3 VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
• Knutpunkt för landets motor– och järnvägar.
• Här finns flera stora grossister inom detalj-
handeln. 

• Flera av landets viktigaste industrier inom
områden som teknik, livsmedel och elektro-
nik har etablerat sig i regionen.

Bologna är en av Italiens äldsta städer och där
finns ett av Europas äldsta universitet, grundat
redan 1088. Staden har givit namn åt den s k
Bolognaprocessen; ett samarbete mellan euro-peiska utbildningsministrar som lett fram till ett
system som gör det lättare att jämföra studiere-sultat, betyg och utbildningar mellan olika
länder. 

DUBLIN

INVÅNARANTAL 
DUBLIN: 506 211 
IRLAND: 4 156 119

3 VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
• Lång tradition som industristad.

• Flera framstående företag inom IT (både till-

verkning och utveckling); t ex har Microsoft,

Google, Amazon, PayPal, Yahoo europeiska

huvudkontor/operationsbaser  här. 

• Bank och finansstad. Flera internationella 

företag har sina europeiska huvudkontor här, 

t ex Citibank.

Från 1600-talet utveckladesDublin snabb  

toriskt sett är bryggeriindustrin den mest k

industrin i Dublin. Guinness har bryggts se

1700-talet. ”Den keltiska tigern” är benämn

på Irlands enorma ekonomiska uppsving 

andra halvan av 1990-talet. Uppsvinget ka

något förenklat förklaras med stora EU-bi

låg företagsskatt och välutbildad arbetskra  

ket gjorde att landet intog en tätposition in

ny teknik och design. 

BARCELONA

INVÅNARANTAL 

BARCELONA: 1 605 602 

SPANIEN: 40 491 051

3 VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR

• En av Europas största och viktigaste ha
mnar.

• Lång tradition som industri- och export
stad.

• Omfattande tillverkningsindustri som t 
ex 

fordonstillverkning för Nissan och SEAT-
VW.

Kemikalieindustri och läkemedelsindustr
i.

Barcelonas ekonomi har alltid varit inriktad på

tillverkning och handel. Sedan medeltide
n har

varor tillverkats här och exporterats från 
sta-

dens hamn. Det strategiska läget har inne
burit

att den haft stor betydelse ända sedan 50
0-talet 

f Kr. Staden var en av de första runt Mede
lhavet

som industrialiserades. De första bomull
sfabri-

kerna i början av 1800-talet inledde den 
indust-

riella revolutionen. Under andra halvan a
v

1900-talet påbörjade Barcelona en utflytt
ning av

industrierna till speciella industriområden
, det

främsta heter Zona Franca. En av Europa
s fyra

starkaste tillväxtmotorer.

Europafakta
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READING
INVÅNARANTAL 
READING: 142 800 
STORBRITANNIEN: 
60 943 912 

3 VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
• Bra geografiskt läge, cirka 40 min från London.
• IT- centrum. Här finns t ex Symantec och 
Microsoft. 

• Affärscentrum. Flera multinationella företag 
liksom flera av Englands största företag har
valt att ha sina huvudkontor här.

Reading, med sitt strategiska läge, nära London
och mellan floderna Thames och Kennet, var

under lång tid en viktig tillverknings-och handels-
stad, där textilnäringen var den viktigaste. Under
1600-talet skedde en nedgång och inte förrän
på 1800-talet återhämtade sig staden. Den här
gången var industrin fokuserad på järn och
bryggerier. Den industriella utvecklingen har
fortsatt och idag är staden ett viktigt centrum för
handel och finans. Thames Valley Business Park
i Reading kallas Englands motsvarighet till Sili-
con Valley i USA.

WIEN
INVÅNARANTAL WIEN: 1 657 559 ÖSTERRIKE: 8 205 533

3 VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR• Genom historien Österrikes politiska, 
kulturella och finansiella centrum.• Säte för flera internationella organisationer, 
t ex några av FN-organen. • Flera multinationella företag har sina kontor
för marknaderna Central- och Östeuropa här. I början av 1800-talet hölls Wienkongressen

och den befäste stadens framträdande roll

inom dåtidens europeiska storpolitik. I slutet av
1800-talet blev Wien regionens (Österrike-
Ungern) ledande industricentrum och en stor
mängd människor från hela riket flyttade dit.
Vid sekelskiftet blomstrade Wien kulturellt och
intellektuellt. Sigmund Freud hör till de tänkare
som brukar förknippas med staden vid tiden,
men där fanns även framstående ekonomiska
tänkare.

MÜNCHEN
INVÅNARANTAL MÜNCHEN: 1 494 608 TYSKLAND: 82 369 548

3 VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
• Här finns två av Tysklands tre elituniversitet.

• Centrum för bank och finans samt  IT.

• Gammal industristad som utvecklats, med

fokus på bilindustrin, t ex BMW. 
Efter andra världskriget blev München en av

de viktigaste städerna i det nya Västtyskland

och 1957 hade staden fler än en miljon invå-

nare. Framgången har till stor del berott på de

stora bilindustriernas tillväxt, inte minst BMW.

Den tyska försvarsindustrin som återskapades

efter Västtysklands inträde i NATO 1955 kom i

huvudsak att koncentreras till staden. 1972

hölls de olympiska spelen i München, vilket 

påskyndade byggandet av ny infrastruktur som

Münchens tunnelbana och pendeltåg. Staden

är en av Europas fyra starkaste tillväxtmotorer. 

ZÜRICH

INVÅNARANTAL 

ZÜRICH: 1 274 38
4

SCHWEIZ: 7 581 5
20

3 VIKTIGA FÖRUTS
ÄTTNINGAR

• Handels- och finan
scentrum. Här har fle

ra

världsomspännande
 företag sina huvud -

kontor.

• En historia av tekni
sk kompetens inom 

t ex

urmakeri.

• Flygplatsen Kloten 
är knutpunkt för mån

ga 

internationella flygfö
rbindelser.

Under 1600-talet var
 Zürich en tillflyktsort

 för

förföljda protestante
r och några av dem h

ade

med sig kunskap om
 ekonomi och tillverk

ning,

framför allt inom text
ilindustrin. Den schw

ei-

ziska neutraliteten un
der världskrigen gyn

nade

Zürich som ligger ce
ntralt i Europa men ä

ndå

skyddat. Invånaranta
let mer än tolvdubbla

des.

Utvecklingen har för
t med sig att staden ä

r ett

av världens ledande
 finans- och bankväs

ende-

centrum. 

Europafakta
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HÄR HAR EN chef inte mer än fem personer
under sig och de anställda får vara med
och påverka verksamheten. Det som bör-
jade med ett bryggeri med en bar vägg i
vägg, inkluderar nu även en konserthall
och fem kaféer runt om i Lyon.

För elva år sedan realiserade Christophe
Fargier drömmen att starta ett bryggeri i
direkt anslutning till platsen där ölen från
bryggeriet konsumeras. Han ville även
starta ett bageri eftersom bröd är som han
säger ”öl i solid form”. Resultatet är ett
litet bryggeri, inspirerat av mikrobrygge-
rier i USA, med begränsad kapacitet men
som också har en ölkanal direkt in till
baren bredvid. Sippandes på en ”bière
fruitée” i baren kan du genom en stor
glasvägg skåda platsen där ölen kom till.

NÄR CHRISTOPHE FARGIER tillsammans med
några vänner skulle starta företaget 1997
tog de hjälp av sina föräldrar som borge-
närer och krånglade sig igenom den
franska byråkratin. Efter tre år var de en
del av ett framgångsrikt företag. Men det
räckte inte för Christophe Fargier. Han
har alltid haft ett starkt musikintresse,
dock utan att spela själv, och nu tyckte
han att det var dags att bygga en konsert-
lokal i anslutning till sin bryggeribar. Åter-
igen, trots företagets framgångar, fick
föräldrarna gå in som borgenärer när de
nya investeringarna skulle genomföras.

Strax därpå kunde Ninkasi slå upp por-
tarna till en konsertlokal med plats för
600 personer. Lokalen är en plats för allt
från lokala förmågor till internationella
akter och Christophe Fargier vill att hans
företag ska stå för en speciell stämning.

Det ska vara en mötesplats för människor,
för dem som bara vill ta ett glas vatten och
för dem som kommer för att njuta av mu-
siken. 

Ninkasi har i många avseenden varit en
framgångssaga, men det har inte alltid
gått lika lätt. När det gäller framtidsplaner
är Christophe Fargier säker på sin sak.
Han ska inte sprida samma koncept i
andra franska städer. 

Men sen smyger det fram. 
– Jag kan tänka mig att göra något lik-

nande i Polen. Kanske i Krakow. Där finns
många studenter och de har en bra mu-
sikscen. Och så gillar folk ju öl i Polen. •

www.ninkasi.fr

16 NYA PERSPEKTIV PÅ EUROPA

Det ödmjuka intryck Christophe Fargier ger är en del av det företag han har
skapat. Bakom företaget Ninkasi ligger en fransk managementmetod med 
socioekonomiskt perspektiv. Ninkasi präglas av öppenhet och välkomnande. 

LYON

Stämningen 
gör företaget

Christophe
Fargier vill att
hans företag
ska stå för 
en speciell 
stämning.

Det började som ett mikrobryggeri 1997 och har växt
med ägarens intresse för mat och musik.
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I
BAKOM GLASRUTOR STÅR kockklädda elever
och skär upp kött, reder såser och garne-
rar uppläggningar med stor kon cen tra -
tion under en av de ansedda lä rar  -
kockarnas blick. En diskret matdoft spri-
der sig i korridoren utanför. Matpassio-
nen må vara het, men kontrollen är
omsorgsfull.

Det är en elegant och välmående skola
som tar emot 340 studenter från 37 län-
der. Bara det faktum att studenterna
kommer från hela världen gör skolan dy-
namisk. Även om den franska traditions-
tyngda mathistorien sitter i väggarna
sveper förändringens vindar in också här.
Såväl kostmedvetandet som antalet influ-
enser utifrån har ökat dramatiskt.

– TIDIGARE HAR VI mest använt grönsaker
till att garnera med, men nu har vi fak-
tiskt haft enstaka lektioner i vegetarisk
matlagning. Och de grönsaker vi använ-
der är ekologiska. Dels för att de smakar
bättre, och dels kan det ses som ett poli-
tiskt ställningstagande, berättar Hervé
Fleury som är VD på institutet. Dessutom
får studenterna lära sig att laga mindre fet
mat nu än tidigare. Numera är nästan alla
medvetna om kostens betydelse. 

Eleverna har lektioner i alltifrån artis-
tiska upplägg till hygien och ekonomi.
Kursledningen betonar helheten: allt
måste stämma. 

– Det är tekniken, själva hantverket,
och inte de recept som lärs ut som är
själva kärnan i verksamheten, säger Hervé
Fleury. Därför är de studenter som vill

starta eget egentligen oberoende av det
traditionella franska köket.

SKOLAN ÄR PRIVAT men drivs utan vinstin-
tresse. Hit skickar många stjärnkockar
sina barn påpekar Hervé Fleury förtjust.
Det kostar studenterna 100 000 kronor
varje år att gå på institutet. Och dessutom
ställs krav på att de kan franska. Utbild-
ningen är på tre till fem år, och nyligen
kunde fem studenter antas till dokto-
randutbildningen sedan ett samarbete
med universitetet blivit klart. En tredje-
del av alla som går ut från institutet star-
tar eget. Många återvänder till sina egna
länder. 

– Alla våra studenter erbjuds jobb
innan de tagit sin examen, berättar Hervé
Fleury, och tillägger med ett leende att det
är ett gott bevis på skolans höga status. •

www.institutpaulbocuse.com-

Institut Paul Bocuse

Stjärnfylld matskola 

Läser du franska? Skulle du vilja studera
utomlands och lära känna Frankrike på
ett nyanserat sätt? Då kan Lyon vara ett
alternativ för dig. 
Lyon ligger i regionen Rhône-Alpes,

har ca 1.8 miljoner invånare och där
finns ett universitet som främst fokuserar
sin forskning på hälsa/läkemedel, sam-
hällsvetenskap och humaniora/juridik.
Antalet studenter uppgår till ca 77 000.
Universitetets institution för Franska för
utlänningar har gott renommé och hål-
ler mycket god kvalitet. Dessutom erbju-
der universitetet i Lyon svenska, så det
finns goda möjligheter för dig att träffa
fransmän som vill lära sig ditt moders-
mål. Intressant, eller hur? I nuläget stude-
rar omkring 40–50 elever svenska på
nivå 1 och 16 på nivå 2. Lektorn i
svenska vid Lyons universitet heter
Kerstin Lindsten, bördig från Jämtland.
Kerstin har varit verksam vid universite-
tet i trettio års tid. 
Lyon ligger också geografiskt strate-

giskt till, mitt emellan Paris och Marsi-
elle. Med TGV-tåget tar du dig till Paris
på mindre än två timmar och efter ett
par timmars tågresa befinner du dig vid
Medelhavet. •

www.univ-lyon2.fr

Högst upp på en kulle i den välskötta slotts parken
utanför Lyon ligger det institut som den flerfaldigt
belönade stjärnkocken Paul Bocuse startade år
1990. Själv har han gått i pension men kommer titt
som tätt på besök.

Skolan…

…är i en spännande 
utvecklingsfas, säger
Aude Fabulet som stu-
derar i Lyon. Nu hand-
lar det inte längre bara
om att förmedla infor-
mation. Vi jobbar mer
med case och det finns
ett större utrymme

för kritiskt tän-
kande. 

”Goda möjligheter att träffa 
fransmän som vill lära sig ditt 

modersmål.”

PARLEZ-VOUS 
FRANÇAIS?

Aude Fabulet.

En “plåtniklas” av köksattiraljer vaktar entrédörren
till den anrika skolan, där eleverna drillas bakom
glasrutorna.

II
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MÜNCHENS GEOGRAFISKA LÄGE i centrum av
Europa är bara en av faktorerna som gjort
att staden ligger på topp bland Europas
tillväxtregioner. En rad siffror talar sitt
tydliga språk: mellan 2000 och 2006
ökade sysselsättningen dramatiskt inom
tjänsteproducerande sektorer som finans
och försäkring, offentlig förvaltning och
forskning – inte minst inom teknik och
läkemedel. 76 procent av jobben finns
idag inom tjänsteföretag.

Stadens infrastruktursatsningar, till
exempel den nya storflygplatsen nordost
om München, har gjorts i stor politisk
enighet. Arbetet har pågått i mer än 20 år
och nödvändiga ekonomiska resurser har
skakats fram av staden München och del-
statsregeringen i Bayern. 

– Lösningar med avgifter på motorvä-
gar och tunnlar har vi kunnat undvika,
berättar Hans Peter Heidebach, ansvarig
för ekonomi- och arbetsmarknadsstrategi

vid Münchens näringslivskontor.
Kunskapsindustrin i staden växer med

en rad tunga tyska företag. Siemens är
störst, andra företag är BMW och MAN
inom bilindustrin. Inom aerospace-
sektorn finns idag över 26 000 jobb.

– Alla framtidsbranscher får stöd av
staden och andra offentliga instanser,
fortsätter Hans Peter Heidebach. Det är
samarbetet mellan alla universiteten och
high tech-företagen, bland annat genom
forskningsnätverk, som ska bibehålla
München som tillväxtregion.

ANDELEN HÖGKVALIFICERADE ANSTÄLLDA är
den högsta i Tyskland (nära 29 procent
jamfört med Stuttgarts 24 procent). För
att attrahera kreativa talanger till Mün-
chen bedriver staden en tydlig ekonomisk
politik när det gäller företagande. Sär-
skilda know how-center byggs upp, bor-
gen ges för lån som nya och små företag

får i lokala banker, kommersiella lokaler
skapas och lokalstöd ges till hantverkare.

– Münchenregionen har stora möjlig-
heter och styrkor. Framtidsbranscher som
turism, hälsovård, nanoteknik och miljö-
teknik är exempel på stadens satsning på
kreativitet och kunskap. Därför kommer
regionen att fortsätta investera i infra-
strukturen, som uppsnabbning av S-bahn,
nya tunnlar för biltrafik, nytt citydistrikt 
i Freiham och en tredje bana på den 
växande flygplatsen, avslutar Hans Peter
Heidebach. •
www.muenchen.de/arbeitundwirtschaft

Modern infrastruktur och företagande inom framtidsbranscher är viktiga 
framgångsfaktorer för Münchenregionen, menar Hans Peter Heidebach vid 
regionens näringslivskontor. München är Tysklands främsta tillväxtregion.

MÜNCHEN

Kunskap motorn 
i snabbväxare

Klara Kvarnung från Uppsala går på Bavarian International School, BIS, norr om München.
– Engelska är undervisningsspråket och jag får kompisar från hela världen, säger hon.

Skolan erbjuder IB, International Baccalaureate, en examen som är gångbar även i andra
länder.
Många av eleverna har föräldrar som flyttat utomlands för att jobba några år. I München-

området är det framgångsrika företag som BMW och Siemens som lockar. Idag är det 
”Bavarian day” på skolan och Klara och Elisa Johansen från Norge visar upp den tradi-
tionella Bayerndräkten Dirndl dagen till ära. • www.bis-school.com

Internationell skola öppnar dörrar

– Drygt tre fjärde delar av
Münchens arbetstillfällen
finns inom tjänstesektorn,
sager Hans Peter Heide-
bach vid München stad.

Tunnelbanan 
i München 

kallas  
”Die S-Bahn”.

– Att leva i en 
internationell

miljö är en merit
inför framtiden,

säger Klara
Kvarnung från

Sverige och Elsa
Johansen från

Norge på 
Bavarian 

International
School.

Foto: W
im

 van Ekeren
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FÖR ATT LYCKAS etablera sitt företag här är
det nödvändigt att behärska det tyska
språket, trots att koncernspråket är eng-
elska. Tyskan öppnar också dörrar till
marknaderna i Österrike, Schweiz och 
Östeuropa.

– Rätt produkter med god kvalitet till
ett  konkurrensmässigt pris är viktigt, fort-
sätter han. Gemensamma regler för upp-
trädande och relationer till kunder
betyder också mycket. Företagets namn
och logotyp ska laddas med positivt inne-
håll och vara förtroendegivande.

DET FINNS EN del skillnader i kulturen mel-
lan ett tyskt och svenskt företag. 

– På ett sätt är det lättare att vara chef
här, där medarbetarna sällan ifrågasätter
en chefs beslut, påpekar Olle Magnusson. 

Samtidigt är detta en nackdel då chefen
inte får fram medarbetarnas tankar och
förslag. Personalen håller inne sin kreati-

vitet och det missgynnar företaget. De
tyska medarbetarna är oftast mycket ef-
fektiva och noggranna i sitt arbete. Man
måste dock veta vad man vill och vara
tydlig mot personalen och ledarskapet är
styrt av regelverk och processer.

VALET AV MÜNCHEN som etableringsort var
ganska lätt. 

–Vi vill ligga centralt i Europa och ha
nära till våra
stora mark-
nader. Det är
dess utom
lätt att hitta
kompetenta
människor
här i Bayern.
Arbetslös-
heten är 
väldigt låg 
i denna

framgångsrika del av Tyskland.
Olle Magnussons råd för att nå  

framgång är klara och tydliga:
• allmänbildning om Europa
• språkkunskaper
• iver att lära sig
• förmåga att anpassa sig
• uthållighet – ge aldrig upp! •

www.gunnebo.com

ANGELA HASELBACH LÄSER en kurs i Entre-
prenörskap vid Munich School of Entre-
preneurship på Ludwig-Maximilians
Uni ve rsität i Munchen. Utbildningen i
Entreprenörskap finns i olika längd, från
ett par veckor upp till ett år. Studenter
från olika institutioner träffas i dessa ut-
bildningar och tränas att arbeta tillsam-
mans med andra yrkesgrupper. 

Eftersom det i Angelas utbildning går
många studenter från olika delar av värl-
den är engelska arbetsspråk.

Utbildningarna sker i tre delar. Den
första delen handlar om att skapa moti-
vation hos eleverna och inspirera dem att
bli entreprenörer. Det sker genom att sko-
lan bjuder in framgångsrika entreprenö-
rer som får berätta om sina liv och de
varor och tjänster som de utvecklat. 

Därefter läser eleverna olika kurser i
ämnen som ledarskap, ekonomi och
gruppdynamik. I sista delen av utbild-
ningen handlar det om att skapa nätverk
mellan universitetet och företag med pro-
jekt som de vill ha utvecklade. 

Projekten avslutas med att eleverna re-
dovisar sina affärsplaner för projekten för
sina lärare och för de företag som kom-
mit med uppdragen. • www.sce-web.de
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Det är svårt att vara en helt igenom glo-
bal medborgare. En svensk bosatt utan-
för Sveriges gränser vill ofta behålla
anknytningen till det svenska. Sophia
Wrangel har gjort affärsidé av sitt eget
och andras behov: hon säljer svenska
böcker till svenskar i München.

Sophia har bott i Tyskland i hela sitt
liv men har behållit kontakten med vän-
ner i Sverige. Hon är en intensiv person
som med glittrande ögon berättar om
sin övertygelse om vikten av att vara
flerspråkig. Hon har därför alltid talat
svenska med sina barn, och av bara far-
ten också lärt sin man svenska.

Varje gång hon tidigare var på
besök i Sverige köpte hon kartongvis
med böcker. Så småningom fick hon ett
litet överskott som hon sålde vidare till
sina svenska kontakter i München. Idag
har hon gått över till att huvudsakligen
sälja via Internet, dit en ny kundkrets hit-
tat vägen. Hälften av försäljningen går
till tyska ”Sverige-fans”.  

SPRÅKET EN FRAMGÅNGSFAKTOR

BLI ENTREPRENÖR

– Lär dig tyska, är rådet från Olle Magnusson, vd för Gunnebos huvudkontor 
i Tyskland och Österrike, när han förklarar hur man lyckas här.

“Bayern är en bland-
ning av laptops und
Lederhosen” 
Roman Herzog, förbundskansler
1994–1999.

Fakta: Gunnebo

Gunnebo i Tyskland tillverkar och  mark-
nadsför säkerhetsprodukter av olika slag,
såsom:
• värdeförvaring i form av kassaskåp,
bankfack och bankvalv.

• lösningar för säker pengahantering för
handeln, så kallade safe-pay-maskiner

• högsäkerhetsprodukter för högriskfastig-
heter som kärnkraftverk, militäranlägg-
ningar och ambassader. 

Angela Haselbach ser fram emot att arbeta som entre-
prenör inom olika yrken på många ställen i världen.

– Ledarska-
pet  här skil-
jer sig från
det svenska,
sager Olle
Magnusson,
Gunnebo.

Sophias bokhandel
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EN TIMMES BILFÄRD västerut från London,
på allt mindre och kurvigare vägar ge -
nom ett klassiskt böljande grönt och lum-
migt landskap, ligger Padworth College
med sin murgrönsklädda fasad. Det
gamla godset är flera hundra år och med

sin stuckatur, maffiga trapphall, fem me -
ter höga tak och iskalla matsal inhyser det
en av Storbritanniens många privatsko-
lor. Padworth College är inriktat på att
akademiskt förbereda de omkring hun d -
ra eleverna från hela världen inför univer-

sitetsstudier, främst i den engelsktalande
världen.

De flesta brittiska och internationella
eleverna bor på skolan och ses efter av
housemasterna och hans/hennes med -
hjälpare dygnet runt. Eleverna som är
mellan 13 och 19 år kan studera alla äm -
nen som finns på den brittiska läropla-
nen, med betoning på engelska för de
många internationella studenterna.

Det är för många elever från de södra
delarna av världen svårt att komma in på
ett engelskt college av två anledningar,
deras läsår är omvänt det norra halvklo-
tet, och många av dem har aldrig tidigare
studerat engelska. Padworth College har
tagit detta med i beräkningen och erbju-
der elever att börja vid vilken terminsstart
som helst, samt nybörjarkurser i engelska. 

Som alla privatskolor i Storbritannien
finansieras skolan av föräldrarna, även
om ett fåtal stipendium erbjudes. Ett skolår
kostar £20 000, i skrivande stund cirka
260 000 kr. •

www.padworth.com

Elever från världens alla hörn studerar, träffas och lever tillsammans på
landsbygden utanför Reading i Padworth College, en av Storbritanniens
många privatskolor.

Trettio kulturer 
i en skola

READING

Den idylliska
landsbygden,
de små studie-
grupperna och

de flexibla
kursplanerna
utifrån elever-
nas önskemål

och behov 
bidrar till att

eleverna trivs
vid Padworth

College.

Eleverna vid Pad-
worth slipper två

saker som 
utmärker det 

brittiska under-
visningssystemet;
skoluniformen

och det formella
tilltalet mellan 

lärare och elever.
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Företaget konstruerade kommunikations-
systemet som de amerikanska astronau-
terna på månen använde sig av för att
kommunicera med jorden. 
Tekniken har gått snabbt framåt de se-

naste åren. Redan idag flyger obemannade
spaningsflygplan över Afghanistan, där pilo-
ten som flyger planet sitter i Florida, USA.
När det gäller framtiden för det civila flyget
tror Ian Anthony, chef för affärsutvecklingen
på Rockwell Collins, att det kommer att skilja
mellan turistflyg och affärsflyg, där turister-

nas flyg tenderar att bli större och större
medan affärsmännens flyg blir mindre och
exklusivare. Överljudsplan av typen Con-
corde tror han inte kommer tillbaka. 
Vad gäller ny teknik spår Ian Anthony att

vi snart kommer att kunna använda mobil-
telefoner och internet på flygresan. Tekniskt
är det svårt att lösa, men efterfrågan är
enorm. Det är inte bara astronauter som vill
kommunicera med dem på marken. •

www.rockwellcollins.com

GENOM SIN HÖGA teknologiska kompetens
och spännande nya idéer har entreprenö-
ren och uppfinnaren Mike Lawton skapat
flera företag. Han menar att genom att
vara ”grön” kan hans kunder konkurrera
och ta hem order.

Futuretec är en koncern med gröna
vinnare och har vunnit många priser för
sina hi-tech lösningar. Det är ett av
Readings mest lovande före-
tag. Mike Lawton talar om
”gröna pengar” och att
hans lösningar kan re-
ducera koldioxidutta-
get med 70 procent. En
av hans uppfinningar
lurar motorn att tro att
den fortfarande kör på
diesel när man istället tan-
kar ren växtolja.

GENOM ATT DELTA i Oxforduniversitetets
nätverksträffar fick han chansen att träffa
sina nuvarande partners, Regenastar i In-
dien. Dessa två entreprenörer och deras
forskning om oljeväxter var helt revolu-
tionerande eftersom inga människor eller
djur vill äta dem. Ur nötterna pressas en
helt ren naturlig växtolja som till 99,5
procent används till bränsle istället för
diesel. Hemligheten ligger i den halva

procent tillsatser, som gör att oljan går 
att använda när dieselmotorn har det
brittiska företaget Regenatecs ombygg-
nadstillsats. Denna tillsats gör en vanlig
motor till en hybridmotor.

I DEN ETISKA DEBATTEN vad gäller bristen på
föda i världen – food vs fuel – som ifrå-

gasätter att grödor används till att
producera olja till bilindustrin

istället för att ge mat till de
fattiga har Mike Lawton
inga problem att för-
svara sin produkt och
idé. I Indien har han
och de två oxfordfors-
karna startat ett företag,

där de tillsammans med
lokalbefolkningen har ar -

 betat fram terassplantering av
träd där det tidigare fanns öken

och där inget växte. Det innebär ökade 
arbetstillfällen och planer för att få män-
niskorna att flytta tillbaka till hembygden. 

Mike Lawtons mål är att som första 
oljebolag söka märkning för fair trade –
rättvis handel. Det skulle vara ytterligare
ett bevis på att han inte konkurrerar med
den befintliga dieselmarknaden utan 
arbetar på en ny marknad där de gröna
argumenten väger tungt. •

www.regenatec.com

TEKNIK I LUFTENGraham Knight, Quality and Lean Manager
och Ian Anthony, affärsutvecklare på Rock-
well Collins tar emot de svenska lärarna vid
företagsbesöket hösten 2008. Ska du åka till månen och är osäker på om din

mobiltelefon har täckning där, är det Rockwell 
Collins du ska vända dig till.

Visste du att: 
• Rudolf Diesel utvecklade 
dieselmotorn för att drivas 

på jordnöts olja.
• Jatropha och Pongamia är ny-

upptäckta energiträd med oljenöt-
ter ur vilka man utvinner ren
naturolja. De växer bland

annat i Indiskt 
ökenklimat. 

Mindre fotspår i miljön

Enklare 
med uniform
14-åriga Rebecca från Reading
Girls’ School i England är stolt bä-
rare av just sin skolas uniform.
Hon anser att det är bra med skol-
uniform, eftersom det innebär
mindre tävling och att ingen behö-
ver bli retad för att inte ha det se-
naste modet. Rebecka är glad över
att numera få välja mellan att bära
byxa eller kjol, men gymnastik skor
är inte tillåtna och det ska vara låg-
klackat. 
Vilken årskurs eleverna går i

visas med ränderna på slipsen.
Dessutom syns det tydligt vem
som hör till vilken skola; obehöriga
äger ej tillträde. •

Rebecca bär
sin uniform
med stolthet.
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– DU MÅSTE TRO på det du gör, säger Hel-
mut Schmutz och Albert Missbichler. Det
gjorde de och satsade på sin dröm, när de
startade ett företag som diagnostiserar
matallergier och vissa hjärtsjukdomar. 

En positiv faktor i starten var att rege-
ringen underlättar entreprenörskap, t ex
genom skatte lagstift ningen. Sciotec har
nu funnits i fyra år. Den lokala markna-
den är dock alldeles för liten och Sciotec
exporterar till Finland, Sverige, Danmark
och Tyskland.  Snart räknar man med att
vara inne på de franska och amerikanska
marknaderna. 

Anledningen till att de lyckas menar de
är att de förstod att det inte spelar någon
roll hur bra en produkt är om den inte
kan säljas. Och just sälja – det kunde dok-
tor Missbichler och ekonomen Schmutz. 
En förklaring till deras framgångar är att

de kompletterar varandra, den ena som
vetenskapsman och den andra som säl-
jare av produkten. 

– Att driva företag handlar inte bara
om att tjäna pengar, man måste ha roligt
också. Men visst finns det risker med fö-
retagande, säger affärskompanjonerna.
Även om du skulle misslyckas får du en
andra chans. Räkna med att alla företag
har problem och känner tristess någon
gång. Att bygga erfarenhet handlar om att
göra misstag och lära sig av dem. 

– Alla faller någon gång, men res dig
igen. Risktagande ingår i affärsvärlden,
men en risk kan också vara en chans och
ge dig möjligheter att utvecklas och få er-
farenhet.

– Tror du inte på dina egna idéer –
glöm dem, säger Albert Missbichler. Det
är eldsjälarna som når framgång, för de

har ambitionen och viljan att nå sina mål.
Har du det kan du lyckas! avslutar affärs-
kollegorna. • www.sciotec.com   

SE RISKEN
SOM EN CHANS!

WIEN

Receptet för ett lyckat företagande är 50 procent tur och 50 procent affärs-
skicklighet. Det säger grundarna av Sciotec, Helmut Schmutz och Albert
Missbichler.

Wien har 
ett rikt 

kulturliv 
och en 

spännande
historia.

– Vi vill se mer fokus på praktiskt tillämp-
bar forskning och marknadsföring. Utbild-
ningen får inte bli som en skyddad verkstad
utan behöver ligga närmare verkligheten. 

Det säger Dr. Albert Missbichler och Hel-
mut Schmutz, grundare respektive Mana-
ging Partner på medicinföretaget Sciotec,
som framställer mediciner som hjälper
människor med någon typ av intolerans
mot vissa födoämnen. 

Båda menar att skol- och universitets-
världen måste förbereda sina elever och
studenter bättre för näringslivet. 

–  Det är svårt att hitta personer att an-
ställa som möter de krav vi har, fortsätter
de. Ofta är kemisterna som universiteten ut-
bildar dåliga på att omsätta sina kunskaper i
verkliga produkter. 

Alexander Simon är en av de fyra grun-
darna av IT-företaget Kinamu med verk-
samhet i Österrike och södra Tyskland.
Som nygrundat företag, menar Alexander
Simon, att det inte finns något ekonomiskt
utrymme för att anställa unga oerfarna per-
soner. Man har varken tid eller resurser att
lära upp någon från grunden. Vidare menar
Alexander Simon att det inte är en formell
utbildning som behövs när man ska jobba
på ett företag som Kinamu. När de nyrekry-
terar letar de efter personer som passar i
rollen och har goda referenser. Sedan före-
taget grundades har man inte heller nyan-
ställt någon efter dennes akademiska
meriter.

www.kinamu.com   

En viktig men svår relation

Albert Missbichler efterlyser närmare samver-
kan mellan skola och näringsliv.

Fo
to
: 
Jan Z

abro
da

Foto: Jan  Zabrod
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22-åriga Matilda Johansson är utbytes-
student i Wien. 
Hon sparar inte på superlativen när

hon beskriver sin nya hemstad. 
Matilda pluggar internationell kris-

och konflikthantering vid Umeå universi-
tet. När utbildningen gick in på sitt tredje
år fick hon chansen att studera utom-
lands, en chans hon tog utan att tveka.
Hennes universitet samarbetar med
Wien. Det tillsammans med goda tysk-
kunskaper och det stora utbudet i sta-
den, gjorde valet enkelt. 

– Wien är fantastiskt. Kulturlivet här är
enormt och det finns en historia som är
spännande. Dessutom är atmosfären
gemytlig. 
Matilda upplever också Wien som en

jättebra studentstad. Mycket är anpassat
efter studenterna, bland annat finns ra-
batter på evenemang och dessutom är
det nära till allt.
Målet var tidigare att bli hjälparbetare

någonstans i världen. Under de senaste
åren har dock Matildas perspektiv bred-
dats en hel del och framtidsplanerna är

inte längre lika säkra.
– Men jag kan verkligen rekommen-

dera andra att ta chansen till studier
utomlands, avslutar Matilda Johansson. •

Utbytesstudenterna trivs i Wien

Vill du bli designer?
Räkna med hårt arbete,
säger eleverna på Die
Herbststrasse, skolan
som utbildar designer 
i Wien. 

UTBILDNINGEN VID GYMNASIET är femårig och
man börjar på skolan vid fjorton år. För
att komma in på utbildningen krävs inte
bara bra betyg – det krävs talang också
och man får göra ett praktiskt intagnings-
prov. Skoldagen kan bli lång – ”ibland
slutar vi inte förrän kl 18”, säger en av ele-
verna på skolan. ”Men det gör inget då vi
har våra praktiska ämnen och får syssla
med det som vi tycker är roligt.”

Skolan är i vissa delar olik den svenska.
Den som missar slutproven i varje årskurs
får skriva om innan nästa termin börjar.
Misslyckas man får man gå om en hel års-
kurs! 

Eleverna pluggar också kärnämnen
såsom språk, matte och geografi. En ef-

terlängtad händelse är den årligen åter-
kommande modeshowen som avslut-
ningseleverna arrangerar, med kläder
som de själva skapat. De färdiga produk-
terna får eleverna antingen behålla själva,
eller sälja på den återkommande julmark-
naden.  

Under de fem skolåren praktiserar ele-
verna en månad i modebranschen, men
det är svårt att hitta praktikplatser. Ele-
verna är inte alltid nöjda med praktiken –
de tycker att de får jobba mycket utan be-
talning. • www.herbststrasse.at

Jobba 
internationellt
– Vill du jobba i en internationell organi-
sation gäller det att börja tidigt och jobba
hårt, säger Carl Magnus Nesser som allde-
les nyss börjat arbeta för OSSE (organisa-
tionen för säkerhet och samarbete i
Europa) i Wien. Tidigare jobbade han tre
år inom FN i New York med olika upp-
drag.
Bestäm dig tidigt för att studera flitigt

och sikta på bra betyg. Språkkunskaper är
viktiga, satsa på något udda språk som
ryska eller kinesiska. Franska är viktigt att
kunna om du vill jobba inom FN, där
franska är ett vanligt språk i förhandlingar.
Franska är också viktigt för den som vill
jobba inom EU. Språk som persiska och
spanska är alltid gångbara.
Ta alla chanser att studera, praktisera

eller jobba som volontär i något annat
land. Det finns många frivilligorganisatio-
ner (Svalorna, UBV, Diakonia m fl) med
verksamheter utomlands. Alla former av
erfarenheter av en annan kultur är meriter.
Då samlar du på dig kontakter som kan re-
kommendera dig (referenser) vilket är av
största betydelse.
Naturligtvis är universitetsstudier inom

juridik, ekonomi, statsvetenskap eller
andra mer specialiserade yrkesområden
nödvändiga. En masterexamen från något
utländskt universitet är en tung merit. 
Att hitta en egen nisch och bli mycket

duktig där kan vara nyckeln till ditt dröm-
jobb, framhåller Carl Magnus Nesser. •

www.osce.org

DESIGN PÅ GYMNASIET

De praktiska ämnena är en uppskattad 
del i studierna.

Eleverna läser också kärnämnen såsom språk, matte och geografi.

Matilda Johansson rekommenderar andra att
ta chansen till studier utomlands.

Foto: Dan Shirley
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ZÜRICH

DEN COOLA, TRENDIGA, ekologiska och prak-
tiskt taget outslitliga väskan är idag världs-
känd, men många höjde på ögonbrynen
när bröderna Markus och Daniel Freitag
lanserade sin idé 1993. 

Allt började under brödernas studietid,
då de bodde tillsammans i ett kollektiv ett
stenkast ifrån den plats där de idag har sin
fabrik. Bröderna var liksom andra studen-
ter fattiga och cyklade till skolan. Eftersom
det regnar mycket i Zürich blev deras
böcker ofta blöta. De behövde en funktio-
nell väska som var vattentät och hållbar.
Genom sitt fönster såg de dagligen lös-
ningen på problemet passera i form av
lastbilar med kapelltäckta släp. Varför till-
verkar ingen en väska av det materialet?
Daniel och Markus gav sig ut och skaffade
ett lastbilskapell, tvättade det i sitt badkar
och sydde ihop en väska med hjälp av sin
mammas symaskin. Det var det sista som

syddes med den maskinen! Väskan blev
en lyckad prototyp och strax ville alla vän-
ner ha en.

I en gammal kugghjulsfabrik i västra
Zürichs gamla arbetar- och fabriksdelar
produceras nu väskor för den medvetna
konsumenten. Förutom lastbilskapell an-
vänds gamla bilbälten som axelremmar
och som kantförstärkning används cykel-
slangar. Bröderna valde sitt efternamn
som företagsnamn och idag producerar
Markus och Daniel och deras 70 medarbe-
tare 180 000 unika väskor per år. Ingen
väska är den andra lik, köper du en Freitag-
väska är det ingen som kan ha en likadan.

Freitag är mån om att produktionen av
väskorna trots de höga lönekostnaderna i
första hand ska ske i Schweiz. Företaget
har tre egna affärer varav den i Zürich är
den mest spektakulära – affären består av
17 lastbilscontainrar staplade på varandra.

Om inte någon av de väskor som finns i
affärerna (350 återförsäljare säljer Freitag)
eller på hemsidan passar, kan man med
några enkla musklick designa sin egen
väska på företagets webbplats. Företagets
största marknader förutom Schweiz är
Tyskland och Japan. De japanska kun-
derna är de mest extrema och kan allt om
produktens olika egenskaper. 

Förutom individualitet står Freitag för
medvetenhet – återvinning är inte bara
vettigt utan också snyggt. Daniel Freitag
har svårt att beskriva vilka som ingår i fö-
retagets målgrupp. Benämningen the Frei-
tag people dyker upp men kontentan av
det hela är att den typiske kunden är en
kund som bryr sig. Om det sen är en ung-
dom, en kreativ människa eller en bank-
tjänsteman som köper väskorna är av
underordnad betydelse. •

www.freitag.ch

Väskorna från Freitag står för individualitet, funktionalitet, kvalitet och 
ekologiskt tänkande. 

Våta skol-
böcker blev
upprinnelsen
till företaget
som Markus
Freitag och
hans bror
Daniel nu
drivit och 
utvecklat i
femton år.

UNIK ÅTERVINNING
Varje väska är unik och tillverkas av 
återvunnet material. Designa kan man 
göra själv på www.freitag.ch.

Fo
to
: Isabel Truniger
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UTBYTESSTUDENTERNA Marcus Andersson,
Erik Bergström, Fredrik Eng Larsson och
Johan Pettersson framhåller att ETH är
världens bästa icke engelskspråkiga uni-
versitet inom teknisk forskning. Under-
visningen är verklighetsförankrad och av
hög klass genom ett utbyggt samarbete
mellan utbildning och näringsliv, vilket
innebär att företagsledare undervisar och
föreläser. Framstående professorer förelä-
ser också för studenterna, vilket inte är
vanligt i Sverige. Enligt studenterna är en
förklaring att lönerna för professorerna i
Schweiz är jämställda med lönerna inom

näringslivet, vilket gör att de kan forska
och undervisa. 

Svenskarna berättar att det här är högre
krav på studenterna att klara kurserna än
i Sverige. Underkänt två gånger på en
kurs innebär att man åker ut från utbild-
ningen. Detta faktum framhåller de dock
som någonting bra eftersom de måste
satsa och fokusera på uppgiften. 

Det är också ett mer auktoritärt utbild-
ningsväsende än i Sverige i och med att
professorerna undervisar. Men att få
möta och träffa professorerna som skri-
vit delar av den kurslitteratur som använ-
des på utbildningen i Lund och Lin  -
kö ping är också det som lockar till att stu-
dera på ETH. De svenska studenterna
framhåller också att det hela tiden känns
som om det sker en kontinuerlig utveck-
ling av undervisningen och att professo-
rerna ser eleverna; det vill säga att man
måste vara skärpt eftersom man kan få en

fråga mitt i föreläsningen.
En annan viktig aspekt som de fram-

håller är förmånen till kvalitativ fritid,
bland annat genom Zürichs geografiska
läge mitt i Europa med närhet till många
världsstäder och unika platser. På några
timmar med tåg kan de nå orter som er-
bjuder utmärkt skidåkning eller vand-
ring. Just tillgången till utförsåkning är en
viktig faktor, men den största anled-
ningen är trots allt förmånen att få stu-
dera på ett av världens mest framstående
tekniska universitet. • www.ethz.ch

PLUGGA SOM 
EINSTEIN 

ALLT HANDLAR OM specialisering, framhål-
let Michael Liebi.  Det går inte att driva
ett företag i ett land med världens högsta
löner utan att specialisera sig.  

Den entusiastiske Michael Liebi arbe-
tade och tjänade bra med pengar som
projektledare på ett stort företag, men en
dag fick han nog. Han ville utveckla sina
egna idéer och starta ett IT-företag. För
att göra det blev han tvungen att låna
pengar av sina föräldrar och vänner som
tyckte att han var galen. Schweizare gillar

normalt inte att ta risker och de tjänar väl-
digt bra. Dess utom var han tvun gen att
sälja sin motorcykel. 

De följande tre åren arbetade Michael
Liebi 16 timmar om dagen, sex dagar i
veckan.  I början gick det trögt. Idag har
Michael Liebis företag United Security
Providers kontor i centrala Zürich och en
omsättning på nästan 100 miljoner kro-
nor om året. Vad är nyckeln till fram-
gången?

– Om du hela tiden ska lösa många

olika uppgifter så innebär det att du gör
vissa saker som du är mindre duktig på.
Det fungerar inte i dagens globala eko-
nomi där konkurrensen är stenhård, sä -
ger Michael Liebi. Han förklarar att det är
tvärtom mot skolan. Om en elev är väl-
digt bra i engelska men dålig i matte säger
läraren till eleven att den måste arbeta
mer med matten. Företagen måste i stäl-
let satsa på bara på det de gör bra. 

– Du måste specialisera dig!, betonar
han. •www.united-security-providers.com

Motorcykeln blev startkapital

Talangjakten

Det är inte svårt att få jobb i Zürich för den som är duktig på IT-säkerhet. Chefen för 
ett av landets ledande IT-företag Michael Liebi förklarar att det är svårt att hitta och 
behålla kompetent personal i företaget.  Dagens IT-samhälle kräver välutbildat folk på
fler och fler positioner. Därför tävlar företagen om personer med bra utbildning. Det är
en jakt på talang. I den jakten ligger Schweiz bra till, då de har världens högsta löner
och bland världens lägsta skatter. Det lockar talanger från hela världen och här tjänar
de ungefär dubbelt så mycket som i Sverige. 

Fokusera på 
det du är bra 
på, uppmanar 
Michael Liebi, 
vd United Secu-
rity Providers.

”Lönerna för professorerna
i Schweiz är jämställda
med lönerna inom närings-
livet, vilket gör att de kan
forska och undervisa”

Dr Regula Chris-
ten är ansvarig
för Academic
and Career Ad-
visory Program
vid tekniska
högskolan ETH 
i Zürich.

Ett tjugotal nobelpristagare har läst vid tekniska
högskolan ETH i Zürich – däri bland Albert 
Einstein. ETH i Zürich är världsledande inom 
industriell ekonomi som fyra svenska killar läser. 
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Fakta och statistik 
om länderna
Via länkarna nedan hittar du bland annat
information om Sveriges handel med
andra länder och övrig fakta och statistik.  

www.ekonomifakta.se
www.kommers.se
www.scb.se
www.swedishtrade.se
www.ud.se
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Här hittar du olika kategorier med länkar till information – om länder, ekonomi,
handel och om att ge sig ut i världen. Om det omdiskuterade EU och om 
globalisering. Och hur går det egentligen till att starta eget företag? 
Förhoppningsvis kan du hitta svaret på just din fråga och kanske komma 
på nya att ställa. Vi har valt länkarna så att du kan läsa om olika sätt att se på
saken och bilda dig en egen uppfattning. Go search!

Läs mer

Europalänkar

www.itps.se
www.oecd.org
www.rattvisemarkt.se
www.regeringen.se
www.svensktnaringsliv.se
www.wto.org

Det finns flera organisationer – såväl
svenska som internationella – som på
olika sätt verkar inom handel och nä-
ringsliv. Nedan finns några exempel. 

Organisationer inom 
handel och näringsliv

…till blivande utbytes-
studenter är att gå in 
på hemsidan
www.stars.liu.se/
outbound för att 
kolla upp de universitet
som verkar intressanta.
Där kan du läsa 
rapporter från tidigare 
utbytesstudenter och
även knyta nyttiga 
kontakter.

Ett gott 
råd…
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www.di.se
www.dn.se
www.europeana.se
www.google.se
www.johannorberg.net
www.susning.nu
www.svd.se
www.wikipedia.se

På länkarna nedan hittar 
du sökmotorer, ett par fakta-
sajter och några av Sveriges
största dagstidningar.

Övrig fakta

NYA PERSPEKTIV PÅ EUROPA 27

Europalänkar

www.bolagsverket.se
www.foretagsamheten.se
www.ja.org
www.nutek.se
www.ungforetagsamhet.se

Entreprenörer finns överallt, i alla länder. 
De drivs ofta av att bygga upp något och se
det utvecklas. Här finns inspiration för dig
som vill veta mer om att starta eget företag.

Entreprenörskap

Europa och 
världen ligger för
dina fötter. Här

finns information
om utlands-

studier oavsett
om du vill läsa en 

termin eller en
hel utbildning. 

Plugga utomlands

www.eu-upplysningen.se
www.ec.europa.eu
www.epp.eurostat.ec.europa.eu
www.nejtilleu.se
www.europaportalen.se

Medlemsländer och historik,
lagar och regler – här hittar 
du information om EU.

EU

www.csn.se
www.erasmusstudent.se
www.gostudy.se
www.stipendier.se
www.studera.nu
www.syoguiden.com

På www.europeana.se hittar
du ett jättelikt europeiskt 
bibliotek och museum med
böcker, bilder, tidningar och 
filmer. Lär mer om Europa, 
på ett spännande och 
enkelt sätt.

Europas
kulturarv
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Lyckat att varva
teori och praktik

Gratis sovplats
Via sajten www.couchsurfing.com
reser människor runt i världen och
sover på främlingars soffor, gratis. En
vanlig dag träffas 1 800 människor för
första gången.

Europamästare i yrkesskicklighet

Ämnet samhällskunskap finns inte påschemat i England. I stället har man delatupp det och läser politik, ekonomi ochsocial studies var för sig. Ämnena är hel-ler inte obligatoriska och det kan varaen orsak till det låga politiska intresset bland ungdomar i
England idag. 

Inte på schemat 

Utbildning vid universitet och högskolor
runt om i 46 europeiska länder håller nu
på att ändras genom den så kallade Bo-
lognaprocessen. Den är ett införande av
Bolognadeklarationen, som är en över-
enskommelse om att  samordna europeisk
högre utbildning. Detta görs för att det ska
bli lättare att jämföra utbildningarna och
att röra sig mellan olika universitet/hög-
skolor i olika länder under studietiden. 

Det är frivilligt för länder att vara med i
Bolognaprocessen. Sverige deltar och för-
ändringen pågår fortfarande runt om på
våra universitet och högskolor. 
Processen innebär bl a att alla kurser

och program ska placeras in i tre olika 
nivåer: grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå. 
Antalet examina förändras också. De

examina som ges på respektive nivå kallas
kandidat, master och doktor, och siffrorna
3-2-3 syftar på hur många år som varje
nivå ska ta.
Även ett nytt poängsystem införs liksom

en ny sjugradig betygsskala. I Sverige är
poängen utformade efter det så kallade
European Credit Transfer System (ECTS)
och poängen kommer i fortsättningen att
kallas högskolepoäng (hp). En termins 
heltidsstudier ska motsvara 30 hp, så en
veckas studier innebär 1,5 hp. Betygskalan
är en jämförelseskala och har sju steg: A,
B, C, D, E, Fx och F.

BOLOGNAPROCESSEN – VAD ÄR DET?

2008 arrangerades för första gången 
någonsin ett europeiskt mästerskap i 
yrkesskicklighet. Hela 16 guld kammade
det svenska laget hem.
Den första mästerskapstävlingen i yr-

kesskicklighet, Euroskills, gick av stapeln 
i september 2008 i holländska Rotterdam.
Ungdomar mellan 17 och 25 år tävlade i 
49 olika yrken. 
Syftet med Euroskills är att öka intresset

kring yrkesutbildningar och att samtidigt
höja kvaliteten och statusen på de tävlan de
yrkena. Den framtida europeiska arbets-
marknaden erbjuder också möjligheter för
yrkesutbildade ungdomar att bredda sina
erfarenheter genom jobb i andra kulturer.
Det svenska deltagandet i Euroskills

backas upp av Youth Skills Sweden, som
är ett samarbete mellan Svenskt Närings-
liv, LO och staten. Från Sverige tävlade 23
ungdomar och förutom 16 guldmedaljer

till de svenska deltagarna blev det två sil-
ver och två brons.

www.yrkeslandslaget.se

Detalj från
Bolognas

universitet,
ett av 

Europas 
äldsta.

Tips till dig
som ska studera
utomlands
• Förbered dig – läs noga all
information du får om 
studierna.

• Dubbelkolla alla 
viktiga datum.

• Ordna boendet innan 
terminen börjar.

• Ta reda på så mycket 
som möjligt om staden 
du ska bo i.

• Åk dit i god tid i förväg
innan terminen startar.

De flesta ungdomar i Schweiz ge-
nomgår ett lärlingssystem där ele-
verna under 2–4 år varvar praktik
och teori. Fördelen är att eleverna får
gå bredvid skickliga yrkesarbetare
och lära sig yrket hela vägen. Parallellt
får de lära sig den senaste teknologin
och när de är färdigutbildade kan de
anställas snabbt genom upparbetade
kontakter.

Adios!

Många svenska medaljer blev det i Rotterdam.

Fo
to
: Luiz Farias
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