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ilhelm Tham arbetar för det
svenska företaget Getinge, en
global leverantör av utrustning, system
och lösningar inom sjukvård. Verksamheten är indelad i tre affärsområden:
Medical Systems, Extended Care och Infection Control som omfattar desinfektions- och sterilisationsprodukter, och
IT-baserade informations- och kvalitetssystem.

Wilhelm Tham ansvarar för Infection
Control-delen i Mellanöstern och Afrika. Han bor sedan 2010 i Dubai. Det började med sommarjobb, följt av ekonomistudier som ledde till en praktikplats
på Getinge på den internationella delen
av företaget.
- Där lärde jag känna marknaden,
kunderna och bolaget, och fick en inblick i hur internationella relationer kan
te sig. Min relation till bolaget går minst

tio år bakåt i tiden så det hade redan
klickat mellan mig och företaget, och
ett år senare blev jag stationerad som
säljare i Östeuropa. Det var som en
dröm som gick i uppfyllelse, mycket resor till spännande länder.
Tre år senare, i mars 2010, blev han
erbjuden att ta över ansvaret som VD
för säljbolaget som sköter Getinge Infection Controls verksamhet i Mellanöstern och Afrika.
-Jag reser i princip varje vecka, men
basen är i Dubai. Vi måste hela tiden
vara ute på fältet och träffa kunder. Vi
har haft en bra tillväxt senaste åren och
nu tillsätter vi mer resurser. Det är häftigt att vara med och bygga upp och utveckla verksamheten här nere.
Wilhelm förklarar att Dubai har två
sidor. Den ena är att det är en perfekt
hubb för affärsverksamhet i arabvärlden, landet är väldigt internationellt.
Den andra sidan av Dubai är att allt är
helt galet. För 50 år sedan var där bara
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Egentligen är det inte något jag saknar, Dubai
^ ^ är en riktigt häftig stad att bo och jobba i
öken, för 30 år sedan fanns där bara en
liten fiskeby, på 90-talet fanns en skyskrapa, nu finns det 500. Det är som en
stor sandlåda med alla möjligheter som
man kan tänka sig.
- Man lever med AC och skugga under sommaren. Vintern är mer behaglig med cirka 30 grader och betydligt
torrare luft. Dubai är väldigt modernt
och anpassat för internationella sammanhang. De har dock försökt att skapa
och bygga ett samhälle med en arabisk
touch. Hela regionen består av väldiga
kontraster. Ett trafikljus i Yemen kan
bestå av en man med skyltar och fordonen som passerar kan vara häst med
vagn, en gammal svart taxi med skotthål i sätet eller den senaste Range Rovern med tonade rutor.
Dagligen utsätts han för dessa kultur-

skillnader och kontraster. Därför gäller
det att vara lyhörd och anamma kulturen.
- En kul anekdot är när jag var i Saudiarabien på middag och möte. I detta
fall ingick svärd i den lokala dräkten och
efter mötet fick jag låna ett svärd och
vara med i en fäktningsceremoni. Det
är lite annorlunda jämfört med ett affärsmöte i Sverige.
Vad gillar du mest med Dubai?
- Professionellt är det en mycket bra
plats att vara på om du vill göra affärer
i Mellanöstern. Ett väldigt enkelt och
öppet samhälle jämfört med övriga länder i regionen. På några timmar når jag
alla våra länder och kunder. Privat är
det roligt för mig som är uppvuxen på
landet i kalla Halland att bo i denna
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sandlåda med hetta, skyskrapor och
konstgjorda öar.
Är det något som du saknar?
- Naturen. I Dubai finns inte skog och
jakt som i Sverige, men allt har sin tid.
Så klart man tänker på familj och vänner ibland men de finns alltid där.
Egentligen är det inte något som jag
saknar, Dubai är en riktigt häftig stad
att bo och jobba i.
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Antal är i Dubai: Ett och ett halvt
Det mest arabiska du vet Ett ordspråk:
InshaAllah "Om gud vill" används hela
tiden. Egen tolkning: "Ingen stress"

