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Syftet med detta lärdomsprov är att sammanställa en landsprofil om Italien. Denna 

landsprofil skall fungera som ett hjälpmedel för företag som är intresserade av att 

börja importera varor från Italien till Finland. 

 

Lärdomsprovet kommer att delas upp i en teoretisk del samt i en empirisk del, i 

den teoretiska delen kommer jag att beskriva grundläggande information om 
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arbetsliv, turism och kultur kommer att tas upp. 

 

Den andra delen av lärdomsprovet kommer att bestå av en empirisk del, i vilken 

intervjuer med personer som har erfarenhet av import från Italien att presenteras.  
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The purpose of this thesis is to create a country profile of Italy. This country pro-

file will also be usable as a guide for companies who are interested in importing 

goods from Italy. 

 

The thesis will be divided into two parts, one theoretical part and one empirical 

part. The theoretical part will contain basic information about Italy, such as histo-

ry, economy, geography, politics, language, religion, tourism and culture. 

 

The empirical part will contain interviews with people who have experience of 

importing goods from Italy to Finland. 
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1  INLEDNING 

Idén till detta lärdomsprov grundar sig på min nuvarande arbetsplats, som även är 

vårt familjeföretag. Jag visste redan tidigt att jag ville skriva om något som på 

något sätt relaterar till detta ämne. Företaget har under många år ägnat sig åt bl.a. 

import av varor från Italien. Därav valet av ämnet till lärdomsprovet.  

1.1 Syfte 

Syftet med slutarbetet är att skapa en landsprofil om Italien samt att ge läsaren 

djupare insikt i hur finländska företag skall gå tillväga för att idka import från 

Italien, vilka problem som kan uppstå samt annan nyttig information som kan 

komma att vara till nytta. 

1.2 Problemområden 

Det händer mycket i Italien just nu, de befinner sig rent ekonomiskt i en liten 

svacka, men är på bättringsväg. Information om ett land ändras snabbt, med hjälp 

av internet kan man få den nyaste informationen och meningen är att jag skall 

försöka skapa mig en så uppdaterad version av Italien som möjligt. Framför allt 

vill jag skapa nyttig information om import från Italien. 

1.3 Avgränsningar 

Detta examensarbete kommer att ge företag grundläggande fakta om Italien, både 

som land och som samhälle. Det här kommer ske genom den teoretiska delen av 

arbetet, medan den empiriska delen kommer innehålla en intervju av personer 

inom företagsvärlden med erfarenhet av import från Italien, jag kommer endast att 

hålla mej till import och inte behandla export. 
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2 ALLMÄNT OM ITALIEN 

Italien kallas formellt Republiken Italien, och är en parlamentarisk, enhetlig 

republik beläget i Sydeuropa. Landet ser till formen ut som en stövel och delar 

Medelhavet itu ned mot Afrika. Italien har berömda städer som Rom, Venedig och 

Florens. Förutom att landet delar upp Medelhavet så är även samhället uppdelat, i 

norra Italien finner man moderna industrier vdär välståndet sett till BNP/person är 

högre än i södra Italien där man sysslar mera med jordbruk. 

Italien har en mycket rik historia, i dagens läge finner man lämningar från över 

3 000 år tillbaka, dessa är ovärderliga. 

Det politiska läget i Italien är ganska instabilt, mycket mutor förekommer och 

många regeringsskiften har skett i landet, under de senare åren har även landet 

dragits med en djup ekonomisk kris. 

<URL: http://www.landguiden.se> 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILD 1: Italiens karta 

<URL: http://www.landguiden.se> 
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Bild 2: Italiens flagga 

<URL: http://www.varldensflaggor.se> 

Italiens flagga har 3st lika breda vertikala band som går i färgerna grönt, vitt samt 

rött. Flaggans ursprung kommer från Napoleons tid och de flaggor som han 

införde i de mindre lydstaterna i norra Italien år 1797. Utformningen av flaggan är 

inspirerad från den franska trikoloren. Flaggan antogs officiellt år 1946, detta efter 

att Italien blivit republik.  

Flaggans färger samt deras härkomst är osäker, man tror att flaggan fått sina 

färger från Milanos medborgarmilis och deras uniformer.  

<URL: http://www.varldensflaggor.se> 
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3 HISTORIA 

3.1 Äldre historia 

I det område som i dagens läge utgör Italien har man hittat fynd som visar att det 

redan för 700 000 år var bebott. Kring 1 500 f Kr. tros de indoeuropeiska folket 

som går under namnet italiker har invandrat och kring 900-800 f Kr kom de första 

etruskerna, vid samma tid började även greker att bosätta sig här, på den italienska 

halvön. De gav denna sydspets namnet Italia.  

3.1.1 Romarriket 

Det finns lite skilda åsikter och uppfattningar om hur romarriket uppstod, enligt 

legenden så grundades Rom av tvillingbröderna Romulus och Remus år 753 f Kr. 

Men enligt historikerna och forskare så råder det en viss enighet om att det var 

etruskerna som på 600-talet f Kr tros ha enat alla små samhällen som fanns vid 

floden Tibern till en stat som löd under samma kung.  

Under romarrikets glansdagar, 100-talet e Kr så sträcket sig riket som längst från 

Kaspiska havet i öst, upp över hela medelhavsområdet ända till England i väst.  

De stora militära erövringar leddes av kejsare och härförare, dessa kom att dyrkas 

som hjältar och hade en mycket stark politisk ställning. Den mest kända av dessa 

var Julius Caesar som mördades 44 f Kr. 

3.1.2 Romarrikets nedgång 

I takt med den otroliga yttre expansionen av romarriket så hade svårigheterna med 

att hålla ihop riket redan under 100-talet f Kr blivit allt tydligare. Under 300-talets 

slut led romarriket av ekonomiska svårigheter, korruption, epidemier samt 

militärens oförmåga att hålla koll på det väldiga imperiet.  

Under denna tid så delades romarriket upp i två delar, en östlig del – Det 

bysantinska riket och en västlig del, Rom förblev huvudstad i den västliga delen. 

Det var även under denna tid som den sista västromerska kejsaren avsattes, år 

476. Det var den germanska ledaren germanske ledaren Odovakar som avsatte 
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kejsaren, och under 560-talet så erövrade germanfolket langobarderna stora delar 

av norra Italien. 

Under 400-talet så hade påven en stor makt i Rom, kristendomen hade en stark 

ställning både som religion samt som politisk makt. När sedan langobarderna kom 

att erövra områden allt närmare Rom så sökte sig påven till frankernas kung 

Pippin för hjälp. Frankerna kom att spela en stor roll i den italienska politiken, 

efter att de besegrat langobarderna under kung Karl den Stores ledning vid slutet 

av 700-talet lät han sig krönas till kejsare av påven. 

3.1.3 Dagens Italien växer fram 

Pånyttfödelsen, eller ”Il Risorgimento” var namnet för frihetsrörelser som 

uppkom vid början av 1800-talet. År 1860 erövrades Sicilien och Neapel av 

Giuseppe Garibaldis frihetstrupper, och efter det lyckades han även med hjälp av 

folket ockupera nästan hela landet. År 1861 utropades ett fritt Italien. Den första 

regeringschefen var Camillo di Cavour och Viktor Emanuel II blev nationens 

kung. År 1870 erövrades även Rom och Venedig, detta betydde att de återstående 

delarna av den gamla kyrkostaten nu ingick i kungadömet. Påven drog sig då 

tillbaka till området kring Vatikanen. 

Under de följande åren inledde kungadömet uppbyggnad av infrastrukturen och 

utbildningsväsendet, detta för att bana väg för den industriella utvecklingen i det 

då jordbruksdominerade kungadömet. Fram till år 1876 hade konservativa partier 

makten, men eftersom att allt flera sociala problem förvärrades i landet så kom en 

mera framstegsvänlig regering fram och tog över.  

Under 1880 påbörjades en mera expansiv utrikespolitik, länder som Somalia och 

Eritrea i Östafrika erövrades och efter det italienska-turkiska kriget år 1911-1912 

kom även delar av Libyen att höra till Italien.  

I takt med den nya expansionspolitiken kom läget inom inrikespolitiken att 

försämras, fattigdomen blev större speciellt i de södra delarna och många valde att 

emigrera till USA och andra länder i Europa, man räknar med att hela 14 miljoner 

emigrerade under denna tid.  
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3.1.4 Fascisterna tar makten 

Efter första världskriget fanns det stora sociala oroligheter i landet, detta 

framkallade högerextremistiska rörelser som under den tidigare socialisten Benito 

Mussolinis ledning år 1921 bildade Fascistpartiet. Med Mussolini i spetsen tog 

Fascistpartiet med halvmilitära grupper makten över flera städer, målet med 

fascisternas ”korståg” var socialisterna.  

Efter att socialistpartiet hade blivit splittrat kunde ingen sätta stopp för 

fascisternas mål och väg mot makten, år 1922 var kung Viktor Emanuel III 

tvungen att utnämna Benito Mussolini till premiärminister. Detta efter fascisternas 

berömda ”marsch mot Rom”, i vilken ca.30 000 s.k. svartskjortor deltog. Dessa 

svartskjortor såg till att ingen kunde kritisera Mussolini, främst genom tortyr och 

mord. År 1924 mördades socialisterna ledare Giacomo Matteotti och året därpå 

infördes diktatur i landet. Mussolini regerade enväldigt och en fascistisk stat var 

ett faktum, även om monarkin behölls.  

Mussolini förstod vikten av att gräva ner stridsyxan med den katolska kyrkan, 

detta var tvister som hade pågått sedan 1870. Genom olika fördrag med Vatikanen 

reglerades förhållandena mellan Italien och kyrkan. Påven erkände den italienska 

staten och i gengäld fick han Vatikanstaten som kom att bli den katolska kyrkans 

centrum.  

3.1.5 Alliansen med Hitler 

Mussolini fortsatte med expansionspolitiken på det utrikespolitiska planet. När 

andra världskriget bröt ut höll Italien först en rätt så avvaktande ställning, men 

gick sedan med i kriget som en del av axelmakterna i juni 1940. De allierade 

invaderade sedan Sicilien efter det misslyckade ökenkrig som förts av 

axelmakterna, Mussolini störtades i juli 1943, han mördades senare av italienska 

motståndsmän år 1945 när han försökte fly landet. 
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3.2 Modern historia 

Efter andra världskrigets slut skedde en folkomröstning som gav anhängare av en 

republik majoritet, detta ledde till att kungen lämnade Italien som blev republik år 

1946.  

Italien valde att tidigt (1949) gå med i både i Europarådet samt Nato. I den 

ledande rollen för den nya republikens första regering fanns Kristdemokraten 

Alcide de Gaspari, i samma regering fanns även vid denna tid Kommunistpartiet. 

Gaspari ledde ett tätt samarbete med den franske utrikesministern Robert 

Schuman samt med den västtyske förbundskanslern Konrad Adenauer, dessa kom 

att spela en viktig roll i arbetet som senare ledde till skapande av Kol- och 

stålunionen år 1957. Denna union kom sedan att utvecklas till det som i dagens 

läge är EU. 

Med hjälp och stöd från Amerika kunde Italien bygga upp sin efterkrigsekonomi 

och landet hade en årlig tillväxt på över 8 % under slutet av 1950-talet. 

Industriproduktionen steg mycket snabbt under denna tid, speciellt i norra Italien, 

de södra delarna förblev missgynnat trots stödåtgärder. Detta ledde till att stora 

delar av befolkningen från de södra delarna letade sig antingen till de norra 

delarna av Italien eller utomlands, till b.la. norra Europa och Australien.  

Kristdemokraterna dominerade politiken i Italien efter krigstiden fram till början 

av 1990-talet, inget viktigt politiskt beslut togs utan partiets medverkan. Ända 

fram till 1960-talet hade kristdemokraterna som störst makt, efter det så 

försvagades deras politiska ställning och under valet 1976 så fick 

Kommunistpartiet nästan lika mycket röster. Kristdemokraterna vägrade dock 

dela makten med kommunistpartiet. Kompromisser ledde till Kristdemokraterna 

kom att konsulterna Kommunistpartiets ledning i de viktigaste politiska frågorna. 

Kommunistpartiets framfart väckte oro i västländerna, framförallt i USA. 
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3.2.1 Terror och kris 

Under slutet av 1960-talet till 1980-talets början plågades myndigheter och 

regeringen av terrordåd utförda av stadsgerillor, både vänster- och 

högerextremistiska. Denna våldsamma tid kom att få namnet blyåren, kulmen av 

blyåren var 1981 då förre premiärministern och kristdemokraternas ledare Aldo 

Moro blev kidnappad och senare mördad av de marxistiska Röda brigaderna. 

Några månader senare tvingades dåvarande president och kristdemokraternas 

ledare Giovanni Leone avgå på grund av anklagelser om korruption. Efterträdare 

för Leone blev Alessandro Pertini, detta var första gången som en medlem ur 

Socialistpartiet blev president.  

Under 1970-talet led Italien av en kris, hög inflation, hög arbetslöshet och låg 

tillväxt. Detta kom som följd av oljekrisen 1973. Staten tog över sektorer inom 

industrin eftersom industrin under denna tid hade svåra problem. 

3.2.2 Socialister i ledning 

Den förste icke-kristdemokratiske premiärministern fick Italien år 1981 då 

Giovanni Spadolini steg till makten, Spadolini tillhörde det liberala 

Republikanska partiet och han ledde en fempartikoalition.  

Ekonomin var vid denna tid betydligt stabilare än vad politiken var, under 1980-

talet hade landet en stadig tillväxt på mellan 3-4 % årligen och 

industriproduktionen ökade. 

Det kommunistiska partiets stöd minskade, speciellt efter kommunismens fall i 

Östeuropa, detta ledde till att partiet antog en mera socialdemokratisk inriktning 

och år 1981 bytte dom namn till Demokratiska vänsterpartiet.  

Vid följande val blev nederlaget ett faktum för både kristdemokraterna samt för 

det Demokratiska vänsterpartiet, det var Socialistpartiet som fick bilda regering 

under ledning av Giulio Amato. Den nya regeringen hade stöd av 
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kristdemokraterna och började snabbt vidta åtgärder för ekonomiska 

åtstramningar vilket följdes av stora protester från fackens sida. 

3.3 Silvio Berlusconi 

Finansmannen Silvio Berlusconi hade inför parlamentsvalet 1994 bildat ett nytt 

högerparti, Heja Italien (”Forza Italia”). Med detta parti bildade Berlusconi en 

valallians, Frihetsalliansen, tillsammans med den norditalienska rörelsen Förbund 

Nord och Nationella alliansen. 

Mitten- och vänsterpartier bildade också dom egna valallianser, men Berlusconi 

vann ändå valet och bildade då en koalitionsregering. Denna koalitionsregering 

drogs med omfattande interna stridigheter och på grund av stora demonstrationer 

mot partiets planer på nya reformer mot pensionssystemet föll regeringen efter 

mindre än ett år. 

2001 var Silvio dock tillbaka igen i parlamentsvalet, denna gång blev det en klar 

seger för hans högerallians, nu kallad Frihetens hus. Än en gång bildade han 

regering med Forza Italia tillsammans med Lega Nord och Nationella alliansen.  

Det blev inga lugna år för Berlusconi, trots att koalitionen blev den längsta sen 

andra världskriget. Berlusconi hade problem med att infria de vallöften han hade 

gett, löften om skattesänkningar och nya jobb. Domarkåren i Italien utredde 

honom för mutbrott, skattebrott och andra bedrägerier.  

År 2005 avgick Berlusconi efter flera bakslag, men återkom till makten igen efter 

en koalition. 

Konstigt nog vanns valet 2008 av Berlusconis nya högerallians, Frihetens folk, 

även denna gång i samarbete med Lega nord. Hans tredje omgång som 

premiärminister ledde till stora konflikter i samhället samt politisk och finansiell 

kris.  

Under denna tid stod Berlusconi anklagad för flera fall av mutbrott, 

skattebedrägeri och falsk bokföring. Han utnyttjade sin makt som premiärminister 
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och drev igenom en lag som skulle gynna hans position, en lag som skyddade 

regeringschefer, presidenten och talmän mot åtal. Denna lag upphävdes senare av 

författningsdomstolen vilket ledde till att Berlusconi anklagade domaren för 

vänstervridning. Hatet i samhället växte ännu mera när Berlusconi sänkte 

preskriptionstiden för brott, allt för att gynna honom själv. Medierna började även 

få nys om hans umgänge med minderåriga flyktingar som han köpt sex av, vilket 

han även senare åtalades för. Oppositionen beskrev hela denna härva som ett stort 

steg mot avgrunden. 

2011 godkändes stora budgetbesparingar, landets främsta problem ansågs vara 

politiskt och kraven på att Berlusconi skulle avgå växte. När dessa 

budgetbesparingar godkändes avgick Berlusconi.  

<URL: http://www.landguiden.se> 
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4 GEOGRAFI 

Yta – km2   301 309km2 

Tid    GMT 2:00 

Högsta berg   Monte Rosa (4633 m.ö.h) 

Viktiga floder   Po, Tibern, Adige 

Största sjöar   Lago di Garda, Lago Maggiore, Lago di Como 

Angränsande länder Schweiz, Frankrike, Österrike, Slovenien, San 

Marino, Vatikanstaten 

Huvudstad Rom (2 419 000 invånare) 

Viktiga städer Neapel, Milano, Turin, Genua, Palermo, Florens, 

Bologna 

<URL: http://www.landguiden.se> 

 

Italien ser till formen ut som en stövel, en stövel som skjuter ut och delar 

Medelhavet i en östlig och västlig del ned mot Afrika. Landet har en längd på över 

1200km från norr till söder, och den totala kuststräckan är över 8500km. I norra 

Italien finner man de mäktiga Alperna som avgränsar landet. 

Alptopparna på den italienska sidan når på flera ställen långt över 4 000m, genom 

detta bergsmassiv förbinds Italien med dess grannländer, Schweiz, Frankrike och 

Österrike. 

I nordöstra Italien finner man även en kort landsgräns mot Slovenien, i väster 

omsluts landet av Tyrrenska och Liguriska haven, i öster Adriatiska havet och i 

söder det Joniska havet. 
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Det italienska landskapet är till största delen bergigt, undantag är den bördiga 

Poslätten i nordöstra Italien samt vissa kuststräckor. Italien har även några aktiva 

vulkaner, vulkanen Vesuvius finner man i regionen Campania och på ön Sicilien 

finns den aktivaste vulkanen Etna som nästan varje år spyr ut sig lava.  

4.1 Rom 

Staden Rom ligger i provinsen Lazio som är beläget i mellersta Italien. Man säger 

att Rom har sju kullar och är en stad med många ansikten. Rom har många 

historiska tidsepoker i sin historia, här blandas allt från antikens Rom med 

kejserliga ruiner, det katolska Rom med Vatikanen och de otaliga kyrkorna, Rom 

som både renässans- och barockstad samt det moderna Rom med kaféer, lyxiga 

butiker och trafikstockningar. Charmen med Rom är att alla tidsepoker frodas och 

lever tillsammans.  

Under sin storhetstid var Rom en av världens viktigaste städer, i dagens läge är 

Rom fortfarande ett centrum för ekonomisk och kulturell utveckling.  

Rom grundades officiellt av bröderna Romulus och Remus den 21 april år 753 

f.Kr.  

4.2 Venedig 

Staden Venedig ligger i nordöstra Italien och är en stad som inte liknar någon 

annan stad i hela världen, egentligen är det ett under att staden fortfarande finns, 

med tanke på att hela staden är uppbyggd på lerbankar i och omkring en lagun i 

det Adriatiska havet. Venedig är i princip uppbyggd över vattnet, istället för vägar 

och gator slingrar kanalerna mellan de gamla husen.  

Venedig var tidigare en viktig handel- och sjöfartsstad, nuförtiden lever Venedig 

mest på turister, över 12 miljoner väljer att besöka Venedig varje år. Populariteten 

har drivit upp priserna på lägenheter och det blir bara färre och färre av de äkta 

venetianerna.  
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4.3 Florens 

Staden Florens ligger i Toscana och är även Toscanas huvudstad, Florens är en 

populär semesterort som bjuder på fantastisk arkitektur, historia och konst. 

Florens är en storstad med över 400 000 invånare och dess historiska centrum 

förklarades år 1982 som världsarv av UNESCO.  

 

<URL: http://www.landguiden.se> 

<URL: http://www.romportalen.se> 

<URL: http://www.vagabond.se> 

<URL: http://www.toscanaguiden.se> 

<URL: http://www.en.unesco.org> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  22 

5 POLITIK 

5.1 Aktuell politik 

Statsskick    republik, enhetsstat 

Statschef    President Sergio Mattarella (2015-) 

Regeringschef   Premiärminister Matteo Renzi (2014-) 

Viktigaste partier Demokratiska partiet, Femstjärnerörelsen, 

Frihetens folk, Montis dagordning för 

Italien, Förbund nord 

Valdeltagande 80,5% (parlamentsvalet 2008)  

 

5.2 Politiskt system 

År 1948 trädde Italiens författning i kraft, den stadgar om att Italien skall vara en 

republik som har ett parlamentariskt styrelseskick, detta betyder att regeringen 

måste ha parlamentets stöd för att kunna regera. 

Presidenten i Italien har i dagens läge relativt stor makt, alla lagar måste 

godkännas av presidenten som i sin tur kan återsända lagar till de folkvalda. I 

vissa lägen har även presidenten makten att upplösa parlament. Presidenten kan 

endast omväljas en gång och väljs för en mandatperiod på 7 år. Presidenten väljs 

av representanter för de olika regionerna i landet samt av parlamentets ledamöter. 

Presidenten föreslår sedan i sin tur en kandidat som premiärminister, var på dessa 

två utnämner medlemmar i regeringen.  

Parlamentets medlemmar väljs och sitter i 5 år, detta sker genom allmänna val, 

parlamentet består av senaten som har 315 ledamöter samt av 

deputeradekammaren med 630 valda ledamöter. Alla nya lagar måste godkännas 
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av både senaten samt av deputeradekammaren, men i vissa fall kan regeringen 

genom tvingande befallning som inte förankrats i parlamentet införa lagar.   

Sedan slutet av 1990-talet så har vissa ändringar skett inom parti- och valsystemet 

och dagens politik domineras av två allianser, en vänsterinriktad och en 

högerinriktad. Båda dessa allianser stöder den expertregering som leds av Mario 

Monti som efter flera år av ekonomisk kris tog över år 2011. 

5.3 Utrikespolitik 

Den italienska utrikespolitiken har haft ett starkt stöd för medlemskapet i Nato 

och för den europeiska integrationen, under Berlusconis tid fördes dock en mera 

proamerikansk politik.  

Som tidigare nämndes anslöt sig Italien tidigt till Nato (1949) och hade en viktig 

roll i grundandet av Kol- och stålunionen som sedan kom att bli dagens EU. 

Relationer till USA 

Trots motstånd från politiker på hemmafronten erbjöd sig Berlusconi att hjälpa 

USA genom att sända en flottstyrka till Afghanistan när kriget mot talibanerna 

bröt ut hösten 2001. Ytterligare italienska soldater deltog i den ISAF-styrka som 

leddes av Nato i Afghanistan. Under Irak kriget sändes ca 3 000 man till kriget, 

detta fick hårt motstånd från allmänheten och när flera italienare dog i en 

självmordsattack togs alla soldater hem år 2006. 

Ytterliga störningar i relationen mellan Italien och USA skedde år 2003, detta 

efter att en italiensk domare dömde 23 st. CIA agenter i deras frånvaro för en 

kidnappning av en muslimsk teolog som sedan sägs har blivit torterad i Egypten. 

Detta var den första rättegången mot agenter inom CIA:s hantering av misstänkta 

terrorister. 
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5.4 Försvaret 

År 2005 slopade Italien den allmänna värnplikten och har istället en yrkesarmé 

tillsammans med flottan, militärpolisen, flygvapnet och karabinjärerna, denna 

yrkesarmé uppgår till ca 300 000 man. Italien har även skickat ut soldater till b.la. 

Afghanistan, Libanon, Afrika och Kosovo på FN-uppdrag. 

5.5 Rättsväsendet 

Det italienska rättssystemet bygger på code civil, den franska civilrättsliga 

lagstiftningen som har sin grund i den gamla romerska rätten. Detta system är 

dock mycket föråldrat och rättsprocesser kan pågå i flera år. Högsta domstolen är 

den högsta rättsliga instansen för både civilmål samt för brottsmål. Under denna 

finns ett flertal andra underrätter och appellationsdomstolar. 

Den största skillnaden mellan det italienska rättssystemet och övriga västländer är 

att man inte behöver åtskilja på rollerna som åklagare och domare, en åklagare 

kan således gå över till att bli domare och tvärtom.   

<URL: http://www.landguiden.se> 
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6 EKONOMI 

Den italienska ekonomin bygger till stor del på varuexport och 

tillverkningsindustrin, speciellt de små och medelstora företagen. Men den största 

delen av landets BNP står tjänstesektorn med turismen för, ungefär två tredjedelar 

kommer härifrån. Italien har som bekant lidit av korruption och detta i 

kombination med maffiavälde har bromsat den ekonomiska utvecklingen. Svåra 

skuldproblem på grund av senaste års finanskris har också drabbat Italien. 

Den italienska produktionsindustrin i de norra delarna av Italien är världsledande 

inom många branscher, här finns många industridistrikt med främst små och 

medelstora företag. Dessa företag har stora andelar av marknaden i både Europa 

och Nordamerika.  

De södra delarna av Italien har både ekonomiskt och socialt hamnat efter i 

utveckling jämfört med de norra delarna, här lider landet av brottslighet, 

ineffektivt jordbruk och arbetslöshet. Miljoner människor har till följd av detta 

emigrerat till industristäderna i norra Italien, eller utomlands, främst ungdomar 

som inte ser någon ljus framtid för sig. Regeringen har under de senaste åren med 

hjälp av bland annat EU försökt få fart på utvecklingen i södra Italien, men 

strukturproblem hindrar detta från att få någon större förbättring, maffian står i 

vägen och mycket pengar har försvunnit just till dom, även flera stora 

industriprojekt har fått läggas ner efter stora förluster. 

Investerare är rädda för denna verklighet, vilket i sin tur leder till ekonomins 

stagnation. Mellan åren 2001-2011 var Italiens tillväxt den lägsta i Europa, endast 

0,4 procent. Problem med infrastrukturen, föråldrat utbildningssystem och 

Europas äldsta befolkning hämmar utsikterna för ökad tillväxt i Italien.  

Den åldrande befolkningen – en femtedel över 65 år, innebär större budgetutgifter 

och minskade intäkter genom skatter i ett land där skattemoralen är låg. 8 procent 

av landets BNP räknas skattefusket motsvara och mera än en femtedel av 

arbetskraften räknas vara illegal i södra Italien.  
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Fram till 90-talet var den italienska statens inblandning i ekonomin omfattande, 

men efter att en stor del statsföretag såldes ut så minskade statens inblandning i 

ekonomin. 1992 övergav Italien EU:s växelkurssamarbete, detta till följd av en 

liten ekonomisk kris, den dåvarande valutan devalverades till följd av detta flera 

gånger. Trots att Italien hade en allt för hög statsskuld fick de komma med i 

EMU:s övergång till euron år 1999. 

Italien har sedan övergången till euro flera gånger brutit mot eurozonens regler 

om högsta tillåtna budgetunderskott på 3 procent. Utgifterna har varit allt för höga 

för den överdimensionerade italienska statsapparaten och skatteintäkterna har 

varit låga, räntor på en stor statsskuld samt ett mycket kostsamt 

socialförsäkringssystem har lett till att Italiens ekonomi dalat under flera års tid. 

<URL: http://www.landguiden.se> 

6.1 Finanskrisen 

När den internationella finanskrisen slog till drabbades Italien hårt, ränteutgifter 

och skuldsättning ökade dramatiskt. På ett år mellan 2008-2009 fördubblades 

utlandsskulden och budgetunderskottet blev nästan 5 procent år 2009. För att få 

bukt med problemen inleddes 2010 en rad av kontroversiella åtstramningar, ökade 

skatter, frysta offentliga löner, privatiseringar och avregleringar samt höjd 

pensionsålder. Målet var att fram till 2014 skapa en budgetbalans.  

Det hårda marknadstrycket samt spekulationer om att Italien inte skulle klara av 

denna skuld kris tvingades regeringen att påskynda sparprogrammet och utlovade 

balans i budgeten redan 2013. Den Europeiska centralbanken gick ut med löften 

om att köpa italienska statsobligationer så att den italienska regeringen skulle 

kunna sälja dem och klara av sina budgetutgifter. 

År 2011 motsvarade den italienska statsskulden hela 120 procent av Italiens BNP, 

detta ledde till att räntan på statsobligationerna steg till en nivå där Italien inte 

kunde låna på marknaden utan var tvungen att be om stöd från EU och IMF.  
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I grund och botten var den ekonomiska krisen politisk, dåvarande premiärminister 

Silvio Berlusconi hade inte längre något förtroende från omvärlden. Vändpunkten 

kom sedan när han avgick och ekonomen Mario Monti kom och ledde den 

expertregering som skapades. 

När den nya regeringen steg till makten slopades bland annat mera än hälften av 

alla provinsregeringar som visa sig vara en stor extra kostnad, man gjorde även 

nedskärningar i sjukvården och den offentliga förvaltningen. 

Det var ingen lätt uppgift som väntade Montis nya regering, att få ner skulderna, 

sänka utgifterna och höja inkomsterna visa sig vara tufft. Budgetunderskottet blev 

högre än samma tid året innan. Centralbanken trodde att detta berodde på det 

ökade stöd som Italien gav åt övriga euroländer, trots att det i själva verket var 

Itlaien som var i behov av hjälp och stöd. 

I augusti 2012 låg Italiens statsskuld på hela 1 973 miljarder euro, detta 

motsvarade 123 procent av landets BNP, utsikten för landets lånekostnader var 

ohållbara. Mot slutet av året sjönk Italiens marknadsräntor, detta som ett direkt 

tecken på omvärldens nyfunna förtroende för den nya regeringen och 

finansministern. I januari 2013 minskade räntan på växellån till den lägsta på tre 

år, räntegapet hade halverats sedan Monti efterträdde Berlusconi. Detta räntegap 

var en viktig mätare för Italiens förmåga att betala av sin statsskuld. 

Italiens ekonomi fortsatte trots allt att krympa, och under 2013 kunde man 

konstatera att detta var den längsta recession som Italien haft sedan andra 

världskriget, hela fem år. 

<URL: http://www.worldbank.org> 

<URL: http://www.landguiden.se> 
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6.2 Korruption 

År 1992 kommer Italien att skakas av nationell skandal, en skandal som kom att 

gå under namnet rena händer. Egentligen handlade det om något som alla redan 

viste, att Italien styrs av ett system som är uppbyggt på mutor. Hundratals 

politiker, både socialister och kristdemokrater kommer att anklagas för 

korruption. Det handlar om allt från mutor i utbyte mot olika byggkontrakt till 

vem som skall få leverera sjukvårdsmaterial. Många välkända politiker häktas, 

b.la. kristdemokraten Giulio Andreotti som redan varit premiärminister 3 gånger. 

Efter en folkomröstning år 1993 så ändrades lagen för att förhindra att liknande 

skandaler skulle kunna ske i framtiden. Regeringen kom att avsättas för att 

ersättas av en expeditionsministär som styrdes av f.d. riksbankschefen. På grund 

av denna skandal så upplöstes socialistpartiet samt det kristdemokratiska partiet.  

<URL: http://www.landguiden.se> 

6.3 Maffian 

Ordet maffia har idag många betydelser, oftast förknippat med någonting 

kriminellt. Tyvärr används ordet så mycket att det har tappat sin ursprungliga 

innebörd. Organiserad brottslighet finns i dagens läge överallt, men man skall inte 

dra organiserad brottslighet och maffian över samma kam, förutom själva 

brottsligheten.  

Maffian eller Cosa Nostra är ett sicilianskt fenomen, som man har spårat tillbaka 

ända till 800-talet. Det är en medlemsbaserad, mycket hemlig brottsorganisation 

med syfte att skapa sig makt och förmögenheter genom både illegala och legala 

verksamheter, oftast genom korruption och våld. Maffian består av cirka 5 000 

invalda medlemmar, endast män.  Dessa män agerar utanför lagens armar, oftast i 

samröre med politiker och statsrepresentanter.  

(Webster 2003) 
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7 ARBETSMARKNAD 

År 2012, efter flera års finans- och budgetkris nådde Italiens arbetslöshet 11 

procent. Som även tidigare är arbetslösheten större i de södra delarna jämfört med 

de norra, absolut värst är det dock på Sicilien där man räknar med att 

arbetslösheten sett till procent är dubbelt så hög som i övriga Italien, Sicilien har 

även en mycket högre ungdomsarbetslöshet än övriga Italien, omkring 40 procent. 

Åren före finanskrisen hade arbetslöshetens sjunkit och var som lägst nere i 6 

procent, men vände sedan år 2008 och började stiga.  

Kvinnornas del i arbetslivet är lägre än i övriga EU, deras sysselsättningsgrad hör 

till en av de lägsta. Endast 50 procent av kvinnorna har ett arbete utanför hemmet. 

Skillnaden mellan män och kvinnor i arbetslivet är som sagt stora, de mera 

okvalificerade arbetena besätts oftast av kvinnor trots att de är bättre utbildade än 

männen och endast en på tjugo chefsposter innehas av en kvinna.  

Lönerna i Italien är relativt låga, och det är inte ovanligt att man har dubbla 

arbeten. Uppemot 15 procent av arbetskraften sysselsätts av den informella 

arbetsmarknaden, dvs. svartjobb.  

Före finanskrisens sparåtgärder hade Italien ett mycket generöst pensionssystem 

vilket har lett till att endast en fjärdedel av befolkningen i åldern 55-64 arbetar.  

Av hela den registrerade arbetskraften så är endast ca 40 procent fackligt 

organiserad. Det finns tre stora fackliga organisationer, CGIL, CISL och UIL. 

Dessa omfattar både tjänstemän och arbetare. Av dessa 40 procent är dock hälften 

av medlemmarna pensionärer.  

<URL: http://www.landguiden.se> 

<URL: http://www.labourstart.org> 
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8 TURISM 

Italien är med sina 45 miljoner besökare årligen från hela världen ett av världens 

främsta turistmål. Som tidigare nämnt är turismen en mycket viktig inkomstkälla. 

Turismen ser även till att ett par miljoner har en arbetsplats.  

Det är det behagliga klimatet och de soldränkta stränderna som lockar turisterna 

till Italien, även städer som Rom, Florens och Venedig lockar många att komma 

och se de över 3 000 år gamla ovärderliga lämningar. 

Staden Rom är med sina 10 miljoner turister varje år en av världens mest populära 

stadsresemål, Rom har förutom Colosseum även Vatikanen som lockar, samt  

rikedomar inom konst, mode och matkultur. 

Förutom sol och bad kan även Italien med sina bergsmassiv erbjuda skidåkning i 

världsklass med flera vintersportorter i Alperna. 

(Ryden 2006) 

<URL: http://www.landguiden.se> 
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9 KULTUR 

Musik, litteratur och konst 

Italiens kultur har sedan antikens Rom haft en genomslagskraft i hela världen. 

Enda sedan åren kring Kristi födelse så har Italien bidragit med för eftervärlden 

kända författare så som Catillus’, Cicero, Horatius och Vergilius.  

Några av de lite yngre författarna som nått långt är Roberto Savianio (1979) som 

skrev den världskända boken ”Gomorra” boken handlar om den napolitanska 

maffian Camorran. Boken blev även film. Idag lever Savianio under dödshot av 

Camorran och tvingas ha livvakt.  

När renässansen kom föddes den antika konsten och litteraturen på nytt, Poeter 

som Francesco Petrarca, Danti Alighieri och Torquato Tasso samt författaren 

Giovanni Boccaccio hör till de främsta och mest välkända namnen inom den 

klassiska italienska litteraturen. 

En av Italiens mest kända konstnärer är Leonardo da Vinci, denna mångkunnige 

man verkade under sina år liksom bildhuggaren Michelangelo Buonarroti i 

Florens. 

Italiensk opera har varit stilbildande de senaste hundra åren, kända kompositörer 

som Vicenzo Bellini, Gioacchino Rossini och Giuseppe Verdi såg till att 

operakonsten nådde sin höjdpunkt under 1800-talet.  

<URL: http://www.landguiden.se> 

(Ryden 2006) 
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10 SEDER OCH BRUK 

Italienare beskrivs ofta som ett artigt och pratglatt folk, de är även mycket 

utåtriktade och har oftast ett artigare intryck än hos övriga nordeuropeiska länder.  

Som besökare kan det därför vara bra att komma ihåg att tänka på saker som att 

hålla upp dörrar, smickra och ge komplimanger samt att inte sitta ned när man 

hälsar på någon. Man skall inte heller bli irriterad om en italienare stirrar på dig, 

det är helt vanligt beteende att sitta och betrakta folket med intensiva blickar.  

Italienare är mycket flexibla, detta skall inte förväxlas med att tycka att dom är 

rastlösa eller odisciplinerade.  

10.1  Vett och etikett 

Punktlighet är i Italien ingen dygd, tvärtom så bör man räkna med att man får 

vänta någon extra kvart från när ett möte är avtalat. I söder hör det inte heller till 

ovanligheterna att det kan dröja närmare tre kvart. När det gäller affärsmöten 

brukar man dock hålla tiderna. 

Vid en första träffa gäller vanlig handskakning med ögonkontakt samt ett leende 

på läpparna, träffar du flera nya personer blir du presenterad för den äldsta först. 

Det första intrycket är viktigt för italienarna. När mötet är avslutat tar man åter i 

hand. Efter närmare bekantskap hälsar man med kram eller två kindkyssar, vänster 

först.  

Kroppsspråket är en viktig del av samtal i Italien, avståndet mellan personer som 

samtalar är kortare än vad en finländare är van vid, man bör inte dra sig tillbaka 

eftersom detta anses var ohövligt. Samtalen är ofta livliga och högljudda. 

För att få en italienares uppskattning skall man inte vara rädd för att vara 

personlig, familjen betyder mycket i den italienska kulturen och man skall inte dra 

sig från att fråga hur det är med hustrun, barn och föräldrar. De uppskattar även 

om man visar bilder på egna barn och familj.  
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Politiska- och religiösa värderingar går bra att diskutera, italienare är inte så 

känsliga för kritik så länge man håller det artigt och inte verkar oförskämd. Vissa 

samtalsämnen bör dock undvikas, såsom maffian, korruption och Mussolini.  

Trots att samtalen är livliga och öppna så gäller fortfarande formaliteten med att 

tilltala med titlar, detta enda tills någon föreslår annat. Signore/Signora+efternamn 

hör till vardagen.  

10.2  Måltider och bjudningar 

Mat och dryck är viktiga inslag i den italienska tillvaron, den främsta måltiden har 

traditionellt varit den mitt på dagen. Det är inte ovanligt att dessa långluncher kan 

pågå i upp till 2-3 timmar. Den efterföljande siestan hör däremot numera till 

ovanligheterna. Frukosten är mera spartansk och brukar oftast bara innehålla kaffe 

och en croissant. Till middag brukar man inte äta så mycket, en pasta, soppa eller 

en bit pizza hemma hör till vardagen. Ifall om familjen har problem att 

sammanstrålas under dagens långlunch så brukar dom ha mera utdragna 

kvällsmiddagar.  

Om man blir hembjuden till en måltid skall man inte spara på komplimangerna, 

varken om maten eller hemmet. Man skall inte ta av sig skorna när man besöker 

ett hem, detta anses oartigt. 

Den som fungerar som värd är även den som sätter sig först samt den första som 

börjar äta, det är även värden som stiger upp från bordet först. Man skall undvika 

att under middagen lämna bordet och försöka hålla händerna synliga. Det är 

klokast att istället för att ta en stor portion hellre ta två eller tre mindre portioner. 

När det kommer till vinet är det bästa att hålla sig lite försiktig, italienare visar sig 

sällan påverkade. När måltiden är klar så skall inte gästen hjälpa till att städa 

undan.  

Blommor eller en flaska finare vin lämpar sig bra som gåva, dock skall man 

undvika röda eller gula buketter eftersom dessa är vanliga vid begravningar.  
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10.3  Affärsmöten och klädsel 

Det viktigaste vid ett affärsmöte är att både skapa en bra kontakt och förtroende. 

Italienares kunskaper i främmande språk är inte alltid dom bästa, så visitkort och 

diverse handlingar bör även vara på italienska. För den som inte behärskar 

italienska rekommenderas en tolk, eftersom diskussionerna lätt kan bli högljudda 

och livliga och det hör inte till ovanligheterna att många talar i mun på varandra. 

En dagordning upprättas alltid men det är inte sagt att de följs till punkt och 

pricka, viktiga beslut tas oftast först när formella förhandlingar inletts. Dessa 

förhandlingar kräver tålamod eftersom de oftast kan dra ut på tiden. 

Italienaren är måna om sitt utseende, och det är viktigt att klä sig snyggt och 

elegant, en främlings klädsel bedöms noga. Kostym med enfärgad eller randig 

skjorta är vardagsklädsel för herrar medan kvinnor kan välja mellan klänning, 

dräkt eller kjol så länge det ger ett intryck av elegans och kvalitet. 

Både till vardags och helg så är accessoarerna viktiga, dyra klockor, skärp, 

solglasögon och smycken ger en bra bild. 

10.4  Traditioner och helgdagar 

Religionen har inte samma viktiga roll längre, det är främst den lite äldre 

befolkningen som bor utanför städerna som aktivt deltar i den katolska mässan. 

Vid högtider och söndagar går dock många familjer i kyrkan.  

I Roms gatubild blir man konstant påmind om den tvåtusenåriga katolismen, här 

ser man präster, nunnor, kardinaler, kyrkor och andra heliga platser.  

Julen är den viktigaste religiösa högtid, förutom julen är även påsken en högtid 

som firas. Andra viktiga religiösa helgdagar är Alla helgons dag, Marie 

himmelsfärd, och trettondagen.  

<URL: http://www.landguiden.se> 
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11 RELATIONER MELLAN FINLAND OCH ITALIEN 

Handel mellan länderna 

 

 

 

 

Bild 3: Data över handeln mellan Italien och Finland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Data över Finlands import från Italien 
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Bild 5: Data över Finlands export till Italien 

<URL: http://www.finpro.fi> 

<URL: http://www.tulli.fi> 
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12 TULL OCH MOMS 

12.1  Tull 

Eftersom både Italien och Finland hör till EU, behöver man inte betala tull för de 

varor man importerar eller exporterar, detta på grund av att EU även är en 

tullunion. 

Inom EU får pengar, varor, människor och tjänster röra sig fritt, detta gynnar 

handeln mellan alla EU länder.  

Dock finns det vissa områden i Italien, som trots att de ligger innanför EUs 

geografiska gränser inte ingår i tullunionen. Detta betyder att man är tvungen att 

betala tull för varor från dessa områden. Från dessa områden måsta man betala 

tull: Livigno, Campione d´Italia, och de italienska områdena kring Luganosjön 

12.2  Moms 

Som vi redan vet är både Italien och Finland medlemmar i EU, och likasom med 

tullar så råder det även lite annorlunda regler när det kommer till momsen.  

Om man som näringsidkare i Finland importerar varor från Italien, eller något 

annat EU land skall man vara noga med att kontrollera så att ingen moms finns 

med, detta så länge som man själv som näringsidkare har ett giltigt 

momsregistreringsnummer. 

Angående ingående momsen så har man som näringsidkare rätt att dra av momsen 

på de tjänster eller varor som har blivit köpta för att kunna genomföra en 

försäljning 

<URL: http://www.europa.eu>  
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13 INDUSTRI 

Industrin står för nästan en fjärdedel av Italiens BNP, de flesta företagen finns i 

norr och nära 30 % av arbetskraften jobbar inom industrin. Tillverknings industrin 

är mycket mångsidig och hör till de ledande i Europa. Basen av Italiens industri 

utgörs av småföretagen, i norra Italien finns många flera industridistrikt med 

hundratals företag som tillverkar samma produkter. T.ex. i Cadore nära Venedig 

finner man närmare 900 företag som alla producerar glasögonbågar. 

Koncentrationen och konkurrensen om kunskap har gjort flera av norra Italiens 

industridistrikt till världsledande i sina respektive branscher.  

De traditionella konsumtionsvarorna står huvuddelen av landets närmare tre 

miljoner små och medelstora företag för. Inom modebranschen så har Italien länge 

varit stora, med företag som Armani, Prada, Versace och Gucci. 

De största aktörerna inom privatföretagen är Fiat-koncernen och Pirelli samt 

Montedison. Det största industriföretaget i Italien är olje- och gasbolaget ENI, 

som har verksamhet i över 08 länder. 

<URL: http://www.landguiden.se> 
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14 UTBILDNING 

Italien har en tioårig obligatorisk, avgiftsfri skolgång, en liten del av eleverna går i 

privata skolor som oftast drivs av den katolska kyrkan. Alla skolor har dock 

samma läroplan som fastställs av utbildningsdepartementet. Alla skolor är även 

statligt kontrollerade.  

Skolsystemet påminner om det finska, efter förskolan påbörjas en femårig 

grundskola, efter det följer en treårig utbildning i högstadiet. Efter högstadiet kan 

man antingen välja mellan en femårig gymnasieutbildning eller en treårig 

yrkesinriktad utbildningslinje. Efter fem år i gymnasiet är man berättigad att ta en 

examen som i sin tur ger tillträde till högskolor och universitet. År 2010 gick 92 

procent av landets ungdomar i gymnasiet. 

Sedan 2008 då den ekonomiska krisen kom har utbildningen lidit av stora 

nedskärningar, över 120 000 lärare miste sina jobb och många skolor lades ner 

slogs samman. 

Universiteten i Italien har länge varit i ekonomisk kris, på randen till konkurs. 

Politiska anklagelser om korruption och nepotism genomsyrar verksamheten. 

Många elever hoppar av i förtid och lärarkåren är föråldrad. I åldern mellan 25-34 

har i dagens läge endast 17 procent en akademisk utbildning, det är hälften mindre 

än medeltalet i övriga OECD-länder. 

Det största universitetet finns i Rom, Sapienza har över 140 000 studenter, det 

äldsta universitetet i Italien och troligtvis i världen finner man i Bologna med sina 

87 000 studenter, universitetet grundades år 1088. 

<URL: http://www.landguiden.se> 
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15 JORDBRUK OCH FISKE 

Sedan mitten av 1900-talet har arbetskraften inom jordbruk och fiske minskat från 

40 procent till endast 5 procent i dagens läge. Många italienare sysselsätter sig 

fortfarande med små trädgårdsodlingar.  

Italien har inte de bästa förutsättningarna för boskapsskötsel och jordbruk, landet 

är bergigt och drabbas varje år av torka. Jorden är också ganska karga förutom 

områdena kring floden Po och den bördiga jorden kring vulkanerna nära Rom och 

Neapel. 

I de norra delarna av Italien odlas främst ris, majs, sockerbetor, frukt och 

sojabönor, med man i de södra delarna producerar mycket citrusfrukter och vete. 

En av Italiens specialiteter är oliver och vindruvor. Vindruvor produceras i hela 

landet.  

Italien är en av de största exportörerna av vin i världen, och efter Spanien är 

Italien med sina över 6000 olivpressar världens nästa största olivolja producent. 

Livsmedel som mejeriprodukter och kött produceras i norr, men man 

produktionen kräver även att man importerar dessa livsmedel. Marken i Italien 

brukades förr av mindre familjejordbruk men på 90-talet blev gårdarna färre och 

större. I norr blev även gårdarna mera mekaniserade medan gårdarna i söder 

fortfarande lider av ineffektivitet.  

I de italienska delarna kring medelhavet bedrivs omfattande fiske, främst makrill, 

ansjovis, sardiner, tonfisk, skaldjur och bläckfisk fångas. 

<URL: http://www.landguiden.se> 
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16 NATURTILLGÅNGAR OCH ENERGI 

Naturtillgångar som olja och naturgas är något som Italien har ont om, vid 

områden kring Sicilien och i Podalen i norr utvinns en liten del men det täcker 

inte landets behov. 

De större delen av energikonsumtionen står importerad olja och naturgas för. Elen 

kommer ännu främst från kraftverk som drivs av olja eller gas men på senare år 

har förnybar energi kommit att öka kraftigt. 

Italien är även med sina många soltimmar en av världens största producenter av 

solenergi och man finner syd Europas största solkraftverk på kusten nordväst om 

Rom. På Sicilien invigde man år 2010 världens i sitt slag första solkraftverk som 

lagrar värmen genom smält salt, detta resulterar i att man kan producera el även 

dom dagarna som det är mulet samt nattetid. 

Vindkraftsanläggningar finns det även gott om, över 500 st. hittar man runtom i 

Italien, vissa med över hundra möllor. 

År 2011 stod den förnybara energin för en fjärdedel av landets elproduktion. 

Mängden el som producerades genom vind hade fördubblats dom senaste fyra 

åren och el genom sol fyrdubblades under ett år. 40 procent av den förnybara elen 

svarade vattenkraften för. 

Kärnkraften röstades genom en folkomröstning att läggas ner år 1987, och år 1990 

stängdes de sista reaktorerna. Regeringen förklarade dock år 2008 att kärnkraften 

skulle återinföras men dessa planer slopades efter olyckan i Japan år 2011. 

<URL: http://www.landguiden.se> 
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17 VIKTIGA ADRESSER 

Finlands ambassad i Italien 

Ambasciata di Finlandia 

Via Lisbona 3, 00198 Roma 

Tel. +39-06-852 231 

www.finlandia.it 

 

Italiens ambassad i Finland 

Embassy of Italy 

Itäinen Puistotie 4 A, 00140 Helsinki 

Tel. +358 (0)9 6811280 

http://www.ambhelsinki.esteri.it 

 

Finpro 

Finpro 

Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki 

Tel. 0294 6951 

www.finpro.fi 

 

Finnvera 

Finnvera 

Södra Esplanaden 8, 00101 Helsingfors 

029 460 2581 

www.finnvera.fi 
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Viexpo 

Viexpo 

Wolffskavägen 35B, 65200 Vasa 

06 319 9250 

www.viexpo.fi 
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18 EMPIRISK DEL 

I den empiriska delen av detta slutarbete kommer jag att kontakta ett eller flera 

företag och intervjua dem angående deras import från Italien, intervjun kommer 

förhoppningsvis att hjälpa andra företag som ännu inte påbörjat sin importprocess 

från Italien. 

Intervjun kommer att ge konkreta tips och svar på frågor som man kan ha 

angående import från Italien, vad man skall tänka på, vad man skall undvika osv. 

Jag har valt att intervjua personer i ledande positioner inom ett företag i 

Österbotten, företaget som har valt att vara anonyma har i över 20 år sysslat med 

import av olika varor från Italien.  
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19 INTERVJU 

Jag valde att intervjua nyckelpersoner från ett företag i Österbotten som har över 

20 års erfarenhet av import av olika varor från Italien. Främst importeras 

motorcykeldäck, kläder och övriga tillbehör inom motorcykelbranschen. Företaget 

sysslar med partihandel och säljer produkterna vidare till återförsäljare och 

handlar inte direkt med slutkonsumenten. 

Företaget är marknadsledande i Norden inom sin bransch och har tillämpats 

kvalitetsstämplar som högsta kreditvärdighet AAA, ISO 9001 och Soliditet Gold.  

Företagets vision är: Rätt produkt till rätt pris i rätt tid. 

19.1  Redovisning av intervjun 

1. När grundades företaget? 

Företaget grundades år 1983 

2. Hur många anställda har företaget? 

I dagens läge har vi ca 50 anställda i Finland, samt ca 10st i Sverige 

3. I vilka länder är ni aktiva? 

Vi är aktiva över hela världen, vi importera från hela världen, men de 

flesta av våra kunder finns i Finland, Sverige, Estland och några i 

Ryssland 

4. När började företaget importera från Italien? 

Vi började importera varor och produkter från Italien i början av 90-talet 

5. Varför Italien? 

Italien har en av världens bästa produkter, i det segment som vi är 

verksamma i, så det var inga konstigheter att vi började importera och 

sälja produkter från Italien. 

6. Hur skiljer sig den italienska marknaden från den finska? 

Italien som land är ju mycket större, då blir ju marknaden också mycket 

större, det är även ett billigare land jämfört med Finland. Konkurrensen 

mellan företagen i Italien är även större. 
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7. Hur fungerar samarbetet med Italien? 

Det fungerar bättre hela tiden, dom har utvecklats mycket de senaste åren, 

framförallt språkmässigt märker man stora skillnader. Man märker även av 

att dom är en del av EU. 

8. Vilka problem har och kan uppstå när man importerar från Italien? 

Förut kunde man märka av vissa kvalitetsbrister på produkterna, men nu är 

det mycket bättre, dom har bra produkter, man märker även att Italienska 

skattemyndigheterna har koll på de italienska företagen, det är mycket 

noggrant med att underteckna fraktsedlar och CRM, förr var det även ett 

elände när dom hade sin egen valuta men i och med EU har allting blivit 

lättare, vi slipper tullar och varor och pengar kan röra sig friare. 

9. Hur transporteras era produkter från Italien? 

Alla våra transporter sker via landsväg, med en leveranstid på ungefär en 

vecka, godsflödet är bra och priserna är konkurrenskraftiga, leveranserna 

kan vara i storlek från fulla trailers till några enstaka styckegods. 

10. Vilka incoterms används? 

Vi använder oss mest av Ex Works, i vissa fall även DDU. 

11. Italien har varit i en ekonomisk kris, har detta märkts av? 

Inte så mycket, vissa företag har man märkt att har problem med 

finansiering, dom har krävt förhandsbetalning på leveranserna, vilket i sin 

tur betyder bättre kassarabatter för oss. Prisbilden har även ändrats lite. 

12. Hur skiljer sig Italien från övriga länder som ni importerar från? 

Det är ingen större skillnad från övriga EU-länder. 

13. Övrigt? 

Överlag tycker vi att importen från Italien fungerar bra, man kan inte 

klaga.  
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19.2  Sammanfattning av intervjun 

Efter intervjun fick jag bilden av att importen från Italien till Finland fungerar bra 

och smärtfritt, med tanke på att företaget jag intervjuade har flera leverantörer i 

Italien och alla fungerar bra kan man dra slutsatsen att det i allmänhet både är 

tryggt, säkert och behändigt att importera från Italien.  

Efter intervjun frågade jag om företaget har planer på att expandera sin 

verksamhet med import från Italien, jag fick svaret att de alltid håller ögonen 

öppna för nya expansionsmöjligheter och att ingenting är omöjligt. De nämnde 

även att de för tillfället håller på och förhandlar med en italiensk tillverkar om ett 

möjligt samarbete. 
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20 SLUTORD 

Syftet med detta examensarbete var att sammanställa en landsprofil över Italien 

samt att ge en inblick i hur importen från Italien till Finland går till, detta anser jag 

att jag har lyckats med och jag hoppas att företag som går i tankarna om att 

påbörja import från Italien kan ha nytta av detta arbete. 

Under tiden som jag har skrivit på detta examensarbete har jag lärt mig mycket 

om Italien, både som land och som handelspartner. För att få en ännu bättre 

slutsats över den empiriska delen krävs flera intervjuer av företag som importerar 

varor och produkter från Italien, men utifrån det företag jag intervjuade så gav de 

en god bild av Italien som handelspartner.  
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BILAGOR 

BILAGA 1. Intervjufrågor 

1. När grundades företaget? 

2. Hur många anställda har företaget? 

3. I vilka länder är ni aktiva? 

4. När började företaget importera från Italien? 

5. Varför Italien? 

6. Hur skiljer sig den italienska marknaden från den finska? 

7. Hur fungerar samarbetet med Italien? 

8. Vilka problem har och kan uppstå när man importerar från Italien? 

9. Hur transporteras era produkter från Italien? 

10. Vilka incoterms används? 

11. Italien har varit i en ekonomisk kris, har detta märkts av? 

12. Hur skiljer sig Italien från övriga länder som ni importerar från? 

13. Övrigt? 

 


