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Exportstiftelse 

SAMMANFATTNING 
 
ITM Worldwide AB flyttar från Stockholm till Lidköping. 
 
En stiftelse bildas med säte i Lidköping ”Exportstiftelsen” med Lidköpings 
kommun, Erik Thun AB och ITM Worldwide AB som stiftare. 
 
ITM Worldwide AB överför de immateriella rättigheterna för ITM 
Worldwide konceptet till Exportstiftelsen. Erik Thun AB avsätter 250.000 kr 
som stiftarkapital och Lidköpings kommun avsätter 750.000 kr som 
stiftarkapital. 
 
Exportstiftelsen är ansvarig för ITM Worldwide projekt i Sverige. 
 
Exportstiftelsen erhåller royalty för ITM Worldwide projekt som arrangeras 
av ITM Worldwide AB och andra internationella partner. 
 
Exportstiftelsen är ansvarig för drift och utveckling av ITM Worldwide 
konceptet. 
 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
att tillsammans med ITM Worldwide AB och Erik Thun AB bilda stiftelsen 
International Trade Management Worldwide Foundation med stiftelseurkund 
och stadgar enligt upprättat förslag och ur rörelsekapitalet anvisa 750 tkr som 
stiftarkapital 
att bemyndiga kommunstyrelsen att utse ordförande och två ledamöter i 
styrelsen 
att för det första verksamhetsåret till ordförande utse Kjell Hedvall och till 
ledamöter med lokal exportkunskap utse Gunnar Nilsson och Leif Eriksson.  
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ÄRENDEBESKRIVNING 
 
 
Bakgrund 
 
Idén till det första Exportsäljarprogrammet var ett resultat av ett möte mellan 
Leif Eriksson, Lidköpings kommun och Hasse Karlsson, Exportrådet. 
 
Lidköpings kommun har därefter haft ett samarbete med Sveriges Exportråd 
sedan 1993 för att utveckla och genomföra olika former av 
exportutbildningar med syfte att främja små och medelstora företags export. 
 
Sveriges första exportsäljarprogram ”Unga Exportsäljare” startades den 10 
januari 1994 i Lidköping. Sedan dess har närmare 1.200 exportsäljare 
utbildats i Sverige varav 120 i Lidköping.  
 
År 1996 lanserades det första exportassistentprogrammet ”Unga 
Exportassistenter” i Lidköping. Sedan dess har närmare 400 utbildats i 
Sverige varav 40 i Lidköping. 
 
Under åren 2000-2007 utvecklades Lidköpingskonceptet ”Unga 
Exportsäljare” till ett internationellt koncept som nu heter ”ITM Worldwide” 
Detta har skett i samarbete med exportorganisationer i Norge, Island, 
Grekland, Ungern, Litauen och Slovenien. ITM Konceptet utsågs till ”Best 
cases” av EU-kommissionen i december 2004. 
 
År 2006 arrangerades den första internationella seminarieveckan i Lidköping 
inom ramen för ITM Worldwide konceptet. Totalt deltog medarbetare från 70 
små- och medelstora företag från Norge, Island, Grekland, Ungern, 
Slovenien, Litauen och Namibia tillsammans med deltagarna från 
Lidköpingsregionen. Den andra internationella seminarieveckan ägde rum i 
maj 2007 med mer än 60 små- och medelstora företag från tidigare 
deltagarländer utökat med deltagare från Sydafrika. 
 
Utvärderingen av de internationella seminarierna som genomfördes i 
Lidköping 2006 och 2007 fick mycket höga värden, både vad gäller själva 
seminarierna och orten Lidköping som plats för arrangemanget. 
 
 
Avknoppning av ITM Konceptet 
 
Exportrådet beslutade 2007 att renodla verksamheten och minska med 25 
anställda i Sverige för att fokusera på konsultverksamheten utomlands och att 
öppna fler kontor utomlands. Hasse Karlsson fick då möjlighet ta över och 
arbeta vidare med ITM Worldwide konceptet i egen regi. 
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Hasse Karlsson erbjuder nu Lidköpings kommun att tillsammans med hans 
nybildade ITM Worldwide AB bedriva verksamheten och utveckla ITM 
konceptet med Lidköping som bas. Hasse Karlsson etablerar sitt bolag i 
Lidköping samtidigt som Lidköpings kommun och bolaget bildar en stiftelse 
för att garantera långsiktigheten för att verksamheten bedrivs med Lidköping 
som huvudkontor. 
 
 
Avsiktsförklaring 
 
Hasse Karlssons vision är att skapa en världsledande yrkesutbildning av 
exportsäljare med fokus på mindre företag. Idag är det ett ledande koncept i 
Europa. Exportsäljarkonceptet startade i Lidköping och som 
Lidköpingsambassadör med rötterna i Lidköping är det viktigt för Hasse 
Karlsson att bidra till Lidköpings utveckling. Det handlar både om utveckling 
av företagens exportkompetens och därmed att bidra till samhällsnytta genom 
ökad export och regional utveckling. 
 
 
Beskrivning av ITM Konceptet 
 
Den internationella yrkesutbildningen är en blandning av lokala seminarier, 
individuell exportcoaching i företagen och gemensamma internationella 
seminarier för att skapa affärsnätverk. Utbildningen är uppbyggd i moduler 
och omfattar totalt 9 moduler på tillsammans 14 dagar över 6-9 månader 
varvat med coachning och praktiskt arbete i företagen. 
 
Efter avslutad utbildning erhåller deltagarna ett ”Diploma in International 
Trade Management” som är ackrediterat av IATTO, International 
Association of Trade Training Organisations. 
 
 
EU:s program för yrkesutbildning 
 
För att företag ska kunna expandera internationellt behövs personal med 
kompetens inom internationell handel och export. Baserat på behovet av en 
yrkesutbildning togs ITM-konceptet fram och tillför företagen den expertis, 
kunskap och de nätverk som behövs. Utbildningen bedrivs både i praktiken 
och via en virtuell mötesplats på nätet för kunskapsutbyte och 
nätverksbyggande. Det virtuella nätverket säter det livslånga lärandet i fokus 
genom utbyte av erfarenheter, samt öppnar för nya affärs- och 
karriärmöjligheter internationellt.  
 
Med stöd från EU:s program för yrkesutbildning ”Leonardo da Vinci” 
vidareutvecklades ITM konceptet åren 2001-2004 med följande målsättning: 
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• Överföra ITM-konceptet till exportorganisationer i 
partnerskapsländerna genom en gemensam internationell 
exportutbildning för små och medelstora företag. 

 
• Ta fram en handbok för exportorganisationerna om hur ITM-

utbildningen kan genomföras i varje land 
 

• Skapa en marknadsplan för internationell expansion och försäljning 
av ITM-konceptet även utanför Europa 

 
• Skapa ett gemensamt internationellt diplom för ITM-utbildningen 

 
• Skapa en ny Trade Management Association, en sammanslutning där 

partnerländernas exportorganisationer kommer att ingå 
 
 
Leonardo da Vinci Award 2004 
 
EU-projektet genomfördes med gott resultat och de ställda målsättningarna 
infriades. ITM konceptet fick betyget 8 på en skala på 1-10 av Europeiska 
Kommissionen. ITM Konceptet fick utmärkelsen ”Leonardo da Vinci 
Award” för år 2004.  
 
 
Vikande export kan förändras med satsning på småföretag 
 
Sverige har under de senaste tio åren tappat mer markandsandelar av 
varuexporten än något västeuropeiskt land. Med bredare svensk export vill 
regeringen stärka klimatet för små och medelstora företag.  Alltför få små 
och medelstora företag söker exportera. De företag som exporterar är positiva 
till att fortsätta sina satsningar. Fler exporterande småföretag stärker jobben i 
Sverige.  
 
 
Exportkompetens utvecklar företagen 
 
Företag med exportkompetens har en gynnsammare utveckling än företag 
generellt. Företag som rekryterat den första exportsäljaren har en bättre 
utveckling än de som redan hade exportsäljare anställda. ITM-konceptet är 
ett effektivt verktyg för små och medelstora företag att välja att anställa den 
förste exportsäljaren. 
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Utbildningen för exportsäljare har blivit en succé med stor potential 
 
Enligt en utredning har 800 säljare skapat intäkter på minst 10 miljarder 
kronor för svenska småföretag. Potentialen är mångdubbelt större. Enligt 
Exportrådets studie skulle 10 000 företag behöva en exportsäljare. Det finns 
inga exakta siffror på vilken merförsäljning som de 800 exportsäljarna 
bidragit till. En exportsäljare inom industrin genererar tre gånger sina 
kostnader . Beräkningar visar att merintäkten i snitt ligger på 4-5 Mkr per år 
efter det första inkörningsåret.  
 
ITM- konceptet har haft 1200 deltagare på 15 år, 1994-2007, dvs. 80 
deltagare per år. För treårsperioden 2005-2007 var antalet deltagare 93 per år 
i genomsnitt. Det innebär en marknadsefterfrågan i Sverige på 8 ITM-
utbildningar per år med 12 deltagare i varje utbildning. 
 
 
Internationella seminarier 
 
Utvärderingarna från de internationella seminarierna som genomfördes i 
Lidköping 2006 och 2007 visade mycket höga värden för hotell, 
seminarielokaler, sociala aktiviteter, praktiska arrangemang och 
nätverksträffar. Lidköping hamnade högst jämfört med de andra städerna 
Thessaloniki och Budapest. 

 
 
 
Stiftelsens ändamål 
 
Stiftelsens ändamål är att främja internationell yrkesutbildning i export för 
små och medelstora företag genom att arrangera utbildning, diplomering och 
nätverksbyggande för exportsäljare, stödja forskning och annat utbyte inom 
ämnesområdet samt sprida information om sådan utbildning och forskning. 
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Stiftare och stiftarkapital 
 
Stiftare är ITM Worldwide AB, Erik Thun AB och Lidköpings kommun. 
Stiftelsens formella namn är ”International Trade Management Worldwide 
Foundation” men i dagligt tal ”Exportstiftelsen”. 
 
ITM Worldwide AB avsätter som stiftarkapital samtliga immateriella 
rättigheter i ITM-konceptet dvs. domännamn, logo/varumärke, virtuell 
plattform, nätverk av för närvarande 1400 exportsäljare, nätverk av 
kvalificerade föreläsare, andra experter och internationella samarbetspartners, 
ackreditering av IATTO- International Association for Trade Training 
Organisations. Dock förbehåller sig bolaget full nyttjanderätt mot royalty för 
rent kommersiella internationella seminarier. 
 
Lidköpings kommun avsätter stiftarkapital med kontanta medel. 
 
 
Styrelse för stiftelsen 
 
Stiftelsens styrelse är totalt 8 ledamöter av vilka ITM Worldwide AB utser 4 
ledamöter med internationell expertstatus, Erik Thun AB 1 ledamot och 
Lidköpings kommun utser 2 ledamöter som representerar lokal 
exportkunskap. Härutöver utser Lidköpings kommun styrelsens ordförande.  
 
Styrelsen bör bestå av personer med internationell erfarenhet av 
exportutbildning och kunskap om internationella affärer. 
ITM Worldwide AB utser Per V.Jenster, Professor vid Internationella 
Handelshögskolan i Shanghai, Albert A Angern, professor vid INSEAD i 
Paris, Tarja zu dem Berge, Regionchef för ALMI Företagspartner Väst med 
inriktning på finansiering för små och medelstora företag i Västra Götaland 
och grundaren av ITM-konceptet Hasse Karlsson, Exportrådet. 
 
Lidköpings kommun föreslås utse, Gunnar Nilsson, företagskonsult med 
internationell inriktning med styrelseuppdrag i 7 exporterande industriföretag 
och Leif Eriksson, medgrundare av ITM-konceptet och Näringslivschef vid 
Lidköpings kommun. Båda är utbildade vid Exportrådets ”Global Executive 
MBA” program vid Köpenhamns Handelshögskola. 
 
Till ordförande föreslås Kommunstyrelsens ordförande, Kjell Hedvall, med 
mångårig erfarenhet av att leda styrelsearbete. 
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Etablering av verksamheten till Lidköping 
 
Stiftelsen fokuserar på projekt som har samhällsfinansiering i Sverige och EU 
projekt som kräver en non profit partner. All verksamhet både bolaget och 
stiftelsen har säte i Lidköping. Bolaget betalar royalty till stiftelsen för de 
internationella projekten. 
 
 
Verksamhet 
 
Verksamheten för Exportstiftelsen är att: 
 

• Arrangera ITM exportutbildning i Sverige dvs. i Lidköping och i 
övriga regioner i Sverige. 

• Arrangera internationella utbildnings- och nätverksträffar i Lidköping 
i samarbete med ITM Worldwide partners. 

• Representera ITM Worldwide partners i IATTOs styrelse. 
(International Association for Trade Training Organisation) 

• Medverka i EU-projekt inom exportutbildningsområdet. 
• Underhålla ITM Worldwide konceptet och ge support till partners och 

nätverksmedlemmar. 
• Utveckla ITM Worldwide konceptet genom att stödja forskning. 

 
Lidköping kommer varje år att vare vara värd för minst ett regionalt ITM 
Program med ca 12 deltagare och minst en internationell utbildningsvecka för 
ca 70 personer från t.ex. 7 länder som utbildas av partners internationellt.  
 
 
Finansiering 
 
Stiftelsens verksamhet finansieras av följande källor: 
 

• Samhället i form av att kommuner och regioner i Sverige finansierar 
ITM Worldwide projekt för sin respektive region. 

• Globala partner finansierar genom royalty användningen av ITM 
konceptet och genom kursavgifter för de internationella seminarierna 
i Lidköping. 

• Företagen finansierar generellt traineelön för externrekryterad 
deltagare och arbetstid vid internrekrytering samt resor och logi till 
internationella seminarier. 

• Europeiska Unionen finansierar EU-projekt för utveckling av 
internationell yrkesutbildning av exportsäljare för små och medelstora 
företag. 
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Potential 
 
ITM Konceptets potential för den Lidköpingsbaserade verksamheten år 2012 
är en total sysselsättning på 9 sysselsatta och en total omsättning på 24 Mkr. 
 
En bedömning av potentialen för de olika delarna är: 
 

 STIFTELSEN BOLAGET 
ÅR Omsättning (Mkr) Sysselsatta Omsättning Sysselsatta 
 Royalty Internat. 

sem. 
Sverige 
Program 

Totalt Antal   

2008 0,4 0,4 0,9 1,7 1 4,0 1 
2009 0,6 0,4 2,7 3,7 2 6,0 1 
2010 1,0 0,4 7,2 8,6 2 10,0 3 
2012 1,5 0,4 7,2 9,1 2 15,0 7 

 
 
Sammanfattning 
 
Hasse Karlsson flyttar sätet för sitt bolag ITM Worldwide AB från 
Stockholm till Lidköping. 
 
En stiftelse bildas med säte i Lidköping ”Exportstiftelsen” med Lidköpings 
kommun, Erik Thun AB och ITM Worldwide AB som stiftare. 
 
ITM Worldwide AB överför de immateriella rättigheterna för ITM 
Worldwide konceptet till Exportstiftelsen. Erik Thun AB avsätter 250.000 kr 
som stiftarkapital och Lidköpings kommun avsätter 750.000 kr som 
stiftarkapital. 
 
Exportstiftelsen är ansvarig för ITM Worldwide projekt i Sverige. 
 
Exportstiftelsen erhåller royalty för ITM Worldwide projekt som arrangeras 
av ITM Worldwide AB och andra internationella partner. 
 
Exportstiftelsen är ansvarig för drift och utveckling av ITM Worldwide 
konceptet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Stiftelseurkund och Stadgar har tagits fram av juristen Kjell Almlöf. 
 
Lidköping 2008-03-13 
 
Leif Erikson 
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