
Likheter och olikheter 
i den nordiska affärskulturen

Likheterna inom den nordiska affärskulturen är betyd-
ligt fler än olikheterna. Därför gäller det att se upp. 
Det som på ytan ser bekant ut kan innehålla invanda 

mönster och attityder som skiljer sig stort mellan de olika 
länderna. De företag som känner till fallgroparna och är 
beredda att anpassa sig har de bästa förutsättningarna för 
att lyckas.

Finsk-svenska handelskammarens seminarium ”Likheter 
och olikheter i den nordiska affärskulturen” ger de verktyg 
som behövs för att hantera kulturskillnaderna i de nordiska 
länderna. Huvudtalare är Anita Ekwall som är en av de 
ledande experterna på affärskultur i Norden. Några företag 
som är aktiva på den nordiska marknaden delar också med 
sig av sina erfarenheter.

Om evenemanget
Dag: Måndagen den 14 maj 2018  
Tid: kl 08:30–13:00.  
Seminariet börjar med frukost och avslutas med lunch.
Plats: Café Cabriole, Biskopsgatan 30, Borgå.
Anmälan: Senast den 7 maj 2018 
på www.finsve.com/borga
Deltagaravgift: Seminariet är kostnadsfritt. 
Språk: Seminariet hålls på svenska.

FÖRMIDDAGSSEMINARIUM MED LUNCH

Välkommen till Borgå
 Mikaela Nylander 

 Riksdagsledamot och  

 kommunfullmäktigeordförande

Så lika men ändå så olika 

 Kjell Skoglund  

 verkställande direktör 

 Finsk-svenska handelskammaren

Likheter och olikheter  
i den nordiska affärskulturen
 Anita Ekwall 

 Professionell företagskonsult

 Ad Initium

Moderator för seminariet är Thorbjörn Sirén
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Presentation av talarna

Kjell Skoglund

Kjell Skoglund är verkställande direktör för 

Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm. 

Han har ett starkt engagemang för näringslivs-

samarbetet mellan Finland och Sverige. En av 

hans viktigaste uppgifter är att marknadsföra 

finländskt kunnande och finländska företag på andra sidan Östersjön. 

Anita Ekwall

Anita Ekwall är utbildad pedagog med spe-

cialisering inom språk, kommunikation, or-

ganisation och ledarskap. Hon har mångårig 

erfarenhet av internationella fusioner där 

den kulturella aspekten mer och mer sätts i 

centrum för en lyckad integrationsprocess.

Mikaela Nylander

Mikaela Nylander är riksdagsledamot sedan år 

2003 och den svenska riksdagsgruppens första 

vice ordförande. Hon är ordförande för Borgå 

stadsfullmäktige samt även för bl a Nylands 

fiskarförbund, Sydkustens landskapsförbund 

och den svenska delegationen vid yrkeshögskolan Haaga-Helia.

Thorbjörn Sirén

Thorbjörn Sirén är företagare och före-

läsare med fokus på gränsöverskridande 

rekryteringar och kulturskillnader i Norden. 

Idag är han VD för rekryteringsföretaget Fu-

turehead, driver företaget THS Finland samt 

arbetar som businesskonsult i det nordiska bolaget Storvik Group.
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