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De fleste forbinder udtrykket ”tigerøkonomi” med lande som Sydkorea og Kina, og de seneste årtier 
har det da også fjernmarkederne, der har vist de flotteste vækstrater. Nu har vore svenske naboer 
imidlertid meldt sig ind i klubben. Sverige er kommet så godt gennem den finansielle krise, at den 
svenske økonomi i dag omtales som en tigerøkonomi.  
 
Et af Danmarks største nærmarkeder er altså i stærk vækst. For danske virksomheder betyder det, at 
der er gode muligheder for at få et stykke af den svenske, økonomiske kage. Sverige er med sin 
geografiske nærhed og kulturelle ligheder et oplagt supplement til hjemmemarkedet. Samtidig er 
Sverige som Nordens største industrination en meget vigtig handelspartner for danske 
industrivirksomheder – både som aftager og leverandør.  
 
I Sveriges afholdes også en række betydningsfulde industrimesse, hvoraf en af de vigtigste er Elmia 
Subcontractor, der er Nordeuropas største messe for underleverandører til industrien. Der har danske 
virksomheder mulighed for at møde 1.200 udstillere fra hele verden og knytte værdifulde 
forretningsforbindelser. Danmark er selv repræsenteret med omkring 100 
underleverandørvirksomheder. 
 
Derfor inviterer Danmarks Ambassade i Stockholm i samarbejde med Elmia Subcontractor til 
informationsmøder om mulighederne på det svenske marked samt om Elmia Subcontractor. På 
møderne vil der blive mulighed for at møde virksomhedsrådgiver Søren Westerberg fra Danmarks 
Ambassade i Stockholm samt projektleder Jonas Ekeroth fra Elmia Subcontractor. 
 
I Sverige er danske virksomheder generelt kendt for at levere høj kvalitet til tiden. Faktisk er det ikke 
sjældent, at man oplever, at prisen kommer i anden række, når industrivirksomheder fra de to 
broderlande gør forretninger. 
 
”Danske virksomheder har et godt brand i Sverige, og jeg er meget glad for at få lejlighed til at møde 
dem og fortælle om de muligheder, der ligger og venter lige på den anden side af Øresund”, fortæller 
Søren Westerberg, og fortsætter: 
 
”Sverige er i langt stærkere vækst end Danmark, og det bør danske virksomheder sørge for at få mest 
muligt ud af – både til gavn for dem selv og for det danske arbejdsmarked generelt. En oplagt måde 
at skabe vigtige kontakter i Sverige er ved at besøge Elmia Subcontractor, hvor ambassaden ligeledes 
selv har en fællesstand for 25 danske industrivirksomheder.” 
 
I perioden den 19.-21. september lægger Væksthusene på Sjælland, i Syddanmark, Midtjylland og 
Nordjylland lokaler til de gratis informationsmøder. Programmet er som følger:
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Mandag den 19. september kl. 14.00-16.00 
Forskerparken CAT, Universitetsparken 7, 4000 Roskilde 
 
Program:  
14.00 Velkomst og kaffe  
14.15 Information om den seneste positive udvikling i den svenske industrisektor og Sveriges 
økonomi generelt samt Eksportrådets tilbud til danske virksomheder i Sverige.  
14.45 Præsentation af Elmia Subcontractor og forretningsmulighederne for danske virksomheder 
15.15 Opsamling og spørgsmål  
15.30-16.00 Mulighed for individuelle samtaler  
 
 
Tirsdag den 20. september kl. 08.30-11.00 
Væksthus Syddanmark, Forskerparken 10C, 5230 Odense M 
 
Program:  
08.30 Velkomst og morgenkaffe  
09.00 Information om den seneste positive udvikling i den svenske industrisektor og Sveriges 
økonomi generelt samt Eksportrådets tilbud til danske virksomheder i Sverige.  
09.30 Præsentation af Elmia Subcontractor og forretningsmulighederne for danske virksomheder 
10.00 Opsamling og eventuelle spørgsmål  
10.15-11.00 Mulighed for individuelle samtaler  
 
 
Onsdag den 21. september kl. 08.30-11.00 
Væksthus Midtjylland Væksthus Midtjylland, Åbogade 15, 8200 Aarhus N 
 
Program:  
08.30 Velkomst og morgenkaffe  
09.00 Information om den seneste positive udvikling i den svenske industrisektor og Sveriges 
økonomi generelt samt Eksportrådets tilbud til danske virksomheder i Sverige.  
09.30 Præsentation af Elmia Subcontractor og forretningsmulighederne for danske virksomheder 
10.00 Opsamling og eventuelle spørgsmål  
10.15-11.00 Mulighed for individuelle samtaler  
 
 
Onsdag den 21. september kl. 14.00-16.00 
Væksthus Nordjylland, NOVI Science Park, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst 
 
Program:  
14.00 Velkomst og kaffe  
14.15 Information om den seneste positive udvikling i den svenske industrisektor og Sveriges 
økonomi generelt samt Eksportrådets tilbud til danske virksomheder i Sverige.  
14.45 Præsentation af Elmia Subcontractor og forretningsmulighederne for danske virksomheder 
15.15 Opsamling og spørgsmål  
15.30-16.00 Mulighed for individuelle samtaler  
 
For mere information om arrangementet kontakt venligst Søren Westerberg, Danmarks Ambassade i 
Stockholm, sorwes@um.dk, +46 (0) 8 406 75 11.  
 
Arrangementerne er gratis, og tilmelding sker til: stoambexport@um.dk 


