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Svenska Handelskammaren i Frankrike ska träffa alla medlemsföretag för att 
diskutera eventuella säkerhetsåtgärder efter terrordåden. Men den 
övergripande känslan är kampvilja och solidaritet, hävdar handelskammarens 
ordförande Gîta Paterson. 

”Alla är överens om att inte låta terroristerna styra vår vardag. Vi måste bli starkare, och 
starkare tillsammans. Hos de svenska företagen i Frankrike finns den här andan av kampvilja – 
att man måste jobba vidare”, säger Gîta Paterson. 
När Di når henne på måndagen sitter hon och förbereder ett möte med alla medlemmar, 
däribland en rad storföretag som Ericsson, ABB, Alfa Laval och Volvo. 
 
”Det är för att se om företagen har några speciella önskemål om hur vi gemensamt kan stärka 
varandra eller konkret vidta åtgärder.” 
 
I nuläget är handelskammarens enda uppmaning till företagen att följa nyhetsflödet och lyssna 
på vad myndigheterna säger. 
 
”Det råder inga tvivel om att alla tar det här på allvar och följer råden.” 
En fråga framöver blir enligt Gîta Paterson hur näringslivet kan arbeta för att stävja 
våldsbejakande extremism. 
 
”Det är ingen som riktigt har arbetat med det aktivt, men det är naturligtvis en diskussion som 
kommer att fördjupas, det är helt klart.” 
 
Paris har drabbats av två större terrordåd på mindre än ett år. Men Gîta Paterson tror inte att 
det påverkar stadens attraktionskraft vad gäller företag och entreprenörer. 
 
”Hotbilden finns i hela västvärlden, det kan lika gärna hända i London eller i Tyskland, och det 
är väl det som alla tycker är extra oroväckande eftersom man inte har någon lösning på 
säkerhetsfrågorna. Kanske kan det här vara ett uppvaknande. Terroraktiviteterna har pågått 
väldigt länge, men vi har kanske inte riktigt känt oss så berörda i den här delen av världen.” 
 



Ett svenskt företag med relativt stor verksamhet i Frankrike är verkstadskoncernen Sandvik, 
med cirka 1.800 anställda vid anläggningar i bland annat Lyon, Orléans och Tours. 
 
Kommunikationschefen Pär Altan säger till Di att det är för tidigt att säga om fredagens 
terrordåd leder till några ytterligare säkerhetsåtgärder. 
 
”Fokus på säkerhetsfrågor har alltid varit högt, våra medarbetares säkerhet är det viktigaste av 
allt. Det vi gör nu är att lägga säkerhetsaspekterna framför oss på bordet och ser över om vi 
måste vidta åtgärder. I övrigt följer vi rekommendationer och råd från säkerhetsrådgivare som vi 
har”, säger Pär Altan. 
 
För H&M är den franska marknaden ännu viktigare. Landet är det fjärde största sett till 
omsättning för den svenska klädjätten. I lördags höll H&M sina butiker i Parisområdet stängda 
men på måndagen var de öppna som vanligt igen. 
 
”Vi arbetar med myndigheterna för att utvärdera situationen och har vidtagit åtgärder för att 
stärka säkerheten i våra butiker i Parisregionen”, säger Katarina Gustafsson, presskontakt på 
H&M. 
 
Kullagertillverkaren SKF har i spåren av fredagens terrorattack valt att ställa in sitt deltagande 
på organisationen European Wind Energy Associations stora evenemang i Paris, som går av 
stapeln i veckan. 
 
”Vi fortsätter att följa myndigheternas råd vad gäller utlandsresor”, säger presschefen Theo 
Kjellberg. 
 
Telekombolaget Ericsson, med 1.500 anställda i Frankrike, följer noga utvecklingen och 
säkerhetsläget i Frankrike och övriga Europa. 
 
”Vår verksamhet pågår som vanligt och generellt påverkar inte de tragiska händelserna vår 
affärsverksamhet. Dock har vi infört en tillfällig reserestriktion för resor till Frankrike som inte är 
affärskritiska”, uppger en presstalesperson för Di. 
 
Säkerhetsbolaget Securitas, vars aktie steg med cirka 4 procent på måndagen, uppger i sin tur 
att bolaget ser en ökad efterfrågan på väktartjänster i Paris med omnejd. 
 
”Det gjorde vi även en tid efter den förra terrorattacken mot Charlie Hebdo. Sedan återgick det 
gradvis till mer normala nivåer”, säger Micaela Sjökvist, chef för investerarrelationer. 
 
Har det ökade terrorhotet hamnat högre upp på era kunders prioriteringslista de senaste 
åren? 
 
”Det diskuteras mer och mer. Frågar man vem som helst egentligen om man känner sig säkrare 
eller mindre säkrare i samhället i dag, så svarar nog de allra flesta att de känner sig mindre 
säkra.” 
 
Den 30 november är det tänkt att Svenska Handelskammaren i Frankrike ska fira sitt 100-
årsjubileum, där både det svenska kungaparet och en rad näringslivstoppar ska närvara vid en 
konferens i Paris. Det finns i nuläget inga planer på att flytta kalaset. 
 
”Tvärtom ses det som en möjlighet att träffas och känna just att livet har en fortsättning”, säger 
Gîta Paterson på handelskammaren. 
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